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1. INLEIDING
In de Structuurnota Landbouw (1990) staat aangegeven dat de agrarische bedrijven in Nederland in het
jaar 2000 nagenoeg geheel omgeschakeld moeten zijn op een geïntegreerde bedrijfsvoering. Een
geïntegreerde bedrijfsvoering streeft natuur-, milieu- en sociaal-economische doelstellingen op een
evenwichtige wijze na.
Het landbouwkundig onderzoek heeft als taak de ontwikkeling van een geïntegreerde landbouw te
stimuleren door het verrichten van bedrijfssystemenonderzoek (BSO). Daartoe is in het kader van het
Meerjarenplan Gewasbescherming (1990) het onderzoekprogramma "Geïntegreerde Plantaardige
Produktie in de Buitenteelten" gestart. In dit programma zijn drie onderzoekprojecten opgenomen, die
gericht zijn op de bloembollenteelt. Het BSO voor de specifieke bloembollenteelt op zandgronden
wordt uitgevoerd op het proefbedrijf De Noord in St. Maartensbrug (Noordelijk Zandgebied) en op het
proefbedrijf De Zuid in Hillegom (Zuidelijke Bollenstreek). Voor de zwaardere grond ligt op ROC
Zwaagdijk (West-Friesland) de combinatie vollegrondsgroenten en bloembollen in het BSO.
Dit jaarverslag beperkt zich tot het BSO op het proefbedrijf De Noord.
De doelstelling van het onderzoek op het proefbedrijf De Noord is het ontwikkelen en toetsen van
geïntegreerde bedrijfssystemen ten behoeve van de specifieke bloembollenteelt in het Noordelijk
Zandgebied. Deze bedrijfssystemen behoren op milieugebied onder andere te voldoen aan de
wettelijke bepalingen in de Structuurnota Landbouw (1990) en het Meerjarenplan Gewasbescherming
(1990). Ze dienen vanzelfsprekend ook economisch levensvatbaar te zijn.
De looptijd van het project "Geïntegreerde Bedrijfssystemen Bloembollenteelt De Noord" (GB-Bb/N)
bedraagt in eerste instantie ruim zes jaar, van 12 september 1990 tot en met 31 december 1996. Het
project wordt gefinancierd door het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, het Produktschap voor Siergewassen en de provincie Noord-Holland.
Nadere informatie over de achtergronden en de opzet van het onderzoekproject GB-Bb/N is te vinden
in het onderzoekplan De Noord, LBO-Rapport nr. 77 (Stokkers, 1991), en het onderzoekplan De Zuid,
LBO-Rapport nr. 81 (Stokkers en Van den Berg, 1993).
Het interne jaarverslag 1994/'95 bestaat uit twee deelrapporten; deed: Resultaten bedrijfsvoering en
teelt (nr. 069a) en deel2 : Saldoberekeningen (nr. 069b). Deel 2 kan op verzoek worden toegezonden.
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2. ORGANISATIE EN BEGELEIDING
Proefbedrijf De Noord is onderdeel van de Stichting Proeftuin Breezand (SPB). In 1995 waren op het
proefbedrijf de volgende personen werkzaam: J.W. van der Klugt als bedrijfsleider, M.J. Wondergem
als technisch onderzoeker en J. Kaarsemaker en E. den Boef als teelttechnisch medewerkers. De
begeleiding vanuit het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek (LBO) werd verzorgd door de project
leider R. Stokkers.
De onderzoekcommissie (OC) De Noord is verantwoordelijk voor de inhoudelijke beoordeling van de
onderzoekplannen en de advisering aan het onderzoekteam en het bestuur van Stichting Proeftuin
Breezand (SPB) inzake de uitvoering van het onderzoek.
De commissie bestaat uit afgevaardigden van het bloembollenbedrijfsleven en de voorlichting in het
Noordelijk Zandgebied en Kennemerland. De vertegenwoordiging vanuit het bloembollenbedrijfsleven
is in overleg met de SPB- en LBO-besturen door de KAVB vastgesteld.
De OC De Noord is in 1995 in totaal vier keer bij elkaar geweest. De nadruk lag daarbij op het bijstellen
van het onderzoekplan GB-Bb/N en de praktische begeleiding van het onderzoek.
De samenstelling van de OC in 1995 was als volgt:
D. van den Berg (vice-voorz.)
: voorlichter/teler, KAVB Anna Paulowna
D. van Haaster
: teler, gemeente Anna Paulowna
R. Hoogeveen
: teler, KAVB Noordelijk Zandgebied
J. Hopman
: teler, KAVB Kennemerland
J.W. van der Klugt Sr. (voorz.) : teler, KAVB Noordelijk Zandgebied
M.J. Kuip
: teler, KAVB Texel
J.M. Pennings
: teler, gemeente Anna Paulowna
N. van Schagen
: teler, KAVB Kennemerland
H. Jonker
: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Directie
Noordwest
H. Bouma
: DLV bloembollen, Hoorn
A. van der Zwet
: Stichting Teeltbegeleiding West-Nederland
W A. Slijkerman
: bedrijfsleider proeftuin Breezand
E.A.C. Vlaming-Kroon
: onderzoeker proeftuin Breezand
J.W. van der Klugt jr.
: bedrijfsleider proefbedrijf De Noord
M.J. Wondergem (secr.)
: onderzoeker proefbedrijf De Noord
P.W.J. Raven
: afdelingshoofd Teelt & Bedrijfskunde, LBO
R. Stokkers
: projectleider, LBO
De onderzoeker M.J. Wondergem neemt tevens deel aan de praktijkgroep van het Centrum voor Land
bouw en Milieu (CLM) in het Noordelijk Zandgebied. In deze groep wisselen telers gegevens uit over
het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen en de mogelijkheden tot vermindering
van het gebruik van beide. De CLM-praktijkgroepen kwamen in hetseixoen 1994/'95 voor het laatst bij
elkaar.De resultaten van dit project zijn vastgelegd in Weel et al. (1995).
Proefbedrijf De Noord is agendalid van de coöperatieve kwekersvereniging 'Biobol' u.a. van biologische
bloembollentelers en in- en verkoopbureau Hobaho. De bedrijfsleider en onderzoeker nemen tevens
deel aan de KAVB-studiegroep van de biologische bloembollentelers.
Verder vindt overleg plaats met dhr. N. Jonker van de Dienst Ruimte en Groen van de provincie NoordHolland en dhr. M. Kamoen van Landschapsbeheer Noord-Holland over natuurontwikkeling en
natuurbeheer op proefbedrijf De Noord.
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3, METHODEN EN TECHNIEKEN
In dit hoofdstuk wordt achtereenvolgens een korte beschrijving gegeven van de methode van bedrijfssystemenonderzoek (BSO), de diverse bedrijfssystemen, het vruchtwisselingsschema en de cultivarkeuze, de bedrijfsopzet, de gewasbescherming, de bemesting en de verwerking van afval-stromen. In
heit onderzoekplan De Noord (Stokkers, 1991) en het onderzoekplan De Zuid (Stokkers en Van den
Berg, 1993) wordt een uitvoerige toelichting gegeven.
3.1. BEDRIJFSSYSTEIVENONDERZOEK EN BEDRIJFSSYSTEMEN
Het belangrijkste kenmerk van het BSO is, dat dit type onderzoek wordt uitgevoerd op bedrijfsniveau èn
op praktijkschaal. Knelpunten en mogelijkheden worden in hun onderlinge samenhang bestudeerd. De
synthese van alternatieven binnen een geïntegreerde bedrijfsvoering leidt tot een reëel beeld van de
mogelijkheden en de praktische haalbaarheid van dergelijke opties.
Om de diverse economische, milieu- en natuurdoelstellingen te realiseren worden de diverse teelt- en
bouwplanmaatregelen binnen de bedrijfsvoering zo goed mogelijk op elkaar afgestemd. Jaarlijks
kunnen deze maatregelen worden bijgesteld na evaluatie van de onderzoeksresultaten.
Het inzicht in een geïntegreerde benadering van de bloembollenteelt, die bovendien toekomstverken
nend is, wordt versterkt door een aantal bedrijfssystemen met elkaar te vergelijken. Dit schept
mogelijkheden voor variatie van de diverse elementen van bedrijfssystemen en biedt tevens de ruimte
voor verschillende accenten per bedrijfssysteem.
In het onderzoek GB-Bb/N worden twee varianten van een geïntegreerd bedrijfssysteem onderzocht.
Ten opzichte van voorgaande jaren is de naamgeving van de systemen gewijzigd in 'geïntegreerd'
(voorheen inpasbaar) en 'experimenteel geïntegreerd' (voorheen geavanceerd). Ook de doelstellingen
van beide geïntegreerde systemen zijn iets bijgesteld. Hieronder volgt een kenschets vna de twee
bedrijfssystemen:
I.

II.

Een geïntegreerd bedrijfssysteem (Gl);
Dit systeem is gericht op de beleidsdoelstellingen ten aanzien van de bemesting en gewas
bescherming voor het jaar 2000 en een maximaal rendement bij beperkte teeltrisico's.
Een experimenteel geïntegreerd bedrijfssysteem (GI-EXP);
Dit systeem is gericht op een maximale beperking van de input van kunstmeststoffen en
chemische gewasbeschermingsmiddelen, waarbij het economisch rendement vooralsnog van
minder groot belang is.

In navolging van het onderzoek GB-Bb/Z zal met ingang van het seizoen 1995/'96 bovendien een
biologisch bedrijfssysteem in het onderzoek worden opgenomen. In dit systeem zullen in principe
geheel geen kunstmeststoffen en chemische gewasbeschermingsmiddelen worden ingezet. Het
systeem dient te voldoen aan de door Skal gestelde normen voor de biologische landbouw.
3.2. VRUCHTWISSELING EN CULTIVARKEUZE
De aewaskeuze en de vruchtwisselina zijn afgestemd op de regionale gewasarealen en streven een
optimale bodemgezondheid en -vruchtbaarheid na. In tabel 1 staat het vruchtwisselingsschema van
beide geïntegreerde bedrijfssystemen voor het seizoen 1994/"95 vermeld, waarbij cursief de bouwplan
maatregelen zijn aangegeven.
In het gekozen vruchtwisselingsschema worden de tulpen na het rooien van de lelies geplant. Het late
planttijdstip voorkomt in grote mate infecties die in een vroeg stadium van het gewas bij relatief hoge
boclemtemperaturen op kunnen treden, zoals bijvoorbeeld tabaksratelvirus en diverse schimmelziekten
(o.a. Pythium spp. en Rhizoctonia solani). Narcissen worden niet aangetast door Pythium en zijn
daarom geplaatst na inundatie en voor het Pythiumgevoelige gewas krokus. Tenslotte is tussen krokus
en lelie een periode van 9 maanden beschikbaar voor eventueel een gerichte tussenteelt met afrikanen
(Tagetes patula) tegen het wortellesieaaltje (Pratylenchus penetrans).
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Tabel 1
Vruchtwisselirigsschema en cultivarkeuze in de twee bedrijfssystemen in 1994/'95.
teeltactiviteit

cultivars

1. lelie
2.tulp
inundatie
3. narcis

'Connecticut King', 'Star Gazer'
'Leen van der Mark', 'Red Riding Hood'

gele mosterd
4. krokus
rogge

'Tête à Tête', 'Dutch Master' (alleen geïntegreerd),
'Sir Winston Churchill' (alleen experimenteel geïntegreerd)
'Jeanne d'Arc', 'Remembrance'

De cultivarkeuze is gebaseerd op de representativiteit voor de gewasgroep, het aandeel in het
gewasareaal in het Noordelijk Zandgebied, de gebruikswaarde en de ziektegevoeligheid. Extreem
ziektegevoelige cultivars worden in principe niet opgenomen. In tabel 3.1. is tevens de cultivarkeuze in
beide geïntegreerde bedrijfssystemen in 1994/'95 vermeld.
3.3. BEDRIJFSOPZET
Bij de opzet van de geïntegreerde bedrijfssystemen is achtereenvolgens een scheiding gemaakt naar
gewas, bedrijfssysteem en cultivar. Deze indeling sloot het best aan op het vruchtwisselingsschema van
de vorige eigenaar van proefbedrijf De Noord. Bovendien werden zo mogelijke historische verschillen in
bodemvruchtbaarheid en bodemgezondheid beter opgevangen.
De twee geïntegreerde bedrijfssystemen zijn ieder 2,7 ha groot, onderverdeeld in acht onderzoekobjecten (4 gewassen, 2 cultivars) van 3375 m2. In figuur 1 is de bedrijfsopzet 1994/"95 schematisch
weergegeven.
3.4. GEWASBESCHERMING
3.4.1. Grondontsmetting en -behandeling
In de bloembollenteelt op zandgronden wordt grondontsmetting vaak als vaste teeltmaatregel ingezet
tegen diverse soorten bodempathogenen. In het BSO wordt getracht om de structurele toepassing van
grondontsmetting te vermijden door de volgende preventieve maatregelen: vruchtwisseling, cultivarkeu
ze, selectie van uitgangsmateriaal, planttijdstip en een goede bedrijfshygiëne (bijv. opslagbestrijding,
afvoeren gewasresten van het veld, schoonmaken machines). Inundatie is als aanvullende curatieve
maatregel opgenomen in het vruchtwisselingsschema
Bij inundatie wordt het veld gedurende een penode van minimaal zes weken onder water gezet. Trichodoride aaltjes worden hierdoor slechts matig bestreden en Pythium spp. en Rhizoctonia solani in het
geheel niet. Pythium spp. kunnen na inundatie zelfs versterkt optreden, na een jaar is dit effect echter
uitgewerkt. De inundatie is geplaatst voor de niet-Pythiumgevoelige narcis.
Wanneer de populatie van het aaltje Pratylenchus penetrans bedreigend wordt voor een bepaalde
teelt, dan is in het vruchtwisselingsschema voldoende ruimte voor gerichte tussenteelten met de
afrikaan Tagetes patula.
Tegen Rhizoctonia solani in tulp en Pythium spp. in krokus kunnen eventueel specifieke grondbehandelingen uitgevoerd worden. Hierbij worden de hoeveelheden grondbehandelingsmiddelen
beperkt door een gerichte toediening in de veur tijdens het planten. Op het proefbedrijf De Noord vormt
Rhizoctonia solani nauwelijks een probleem. Daarom is in 1994/"95 alleen in het geïntegreerde
bedrijfssysteem bij de Rhizoctonia-gevoelige cultivar 'Red Riding Hood' preventief een grondbehandeling toegepast met de halve dosering werkzame stof. Pythium vormt op het proefbedrijf nog wel een
knelpunt, maar de toegelaten middelen tegen Pythium werken zeer wisselvallig. Derhalve is in het
experimenteel geïntegreerde bedrijfssysteem de geadviseerde dosering gehalveerd.
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B
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B

krokus - 'Remembrance'

A
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A

krokus - 'Remembrance'

A

tulp - 'Red Riding Hood'
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B

tulp - 'Red Riding Hood'

B

tulp - 'Leen v.d. Mark'

B

lelie - 'Star Gazer'

B

lelie - 'Connecticut King'

A

lelie - 'Star Gazer'

A

lelie - 'Connecticut King'

A

narcis - 'Dutch Master'

A

narcis - 'Tête à Tête'

B

narcis - 'Sir Winston Churchill'

B

narcis - 'Tête à Tête'

N«

bedrijfs
gebouwen

composthopen

Figuur 1
Bedrijfsindeling proefbedrijf De Noord in het seizoen 1994/"95. A is het geïntegreerde systeem en B is
het experimenteel geïntegreerde systeem.
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3.4.2. Onkruidbestrijding
De mogelijkheden voor en ervaringen met mechanische onkruidbestrijding zijn in de bloembollenteelt
nog te gering voor toepassing in het BSO. Wel is in 1994/ '95 op proefbedrijf De Noord, buiten het BSO,
een proef gedaan met mechanische onkruidbestrijding in lelie (zie paragraaf 12.5). Voorlopig blijft de
chemische onkruidbestrijding dus een noodzakelijk onderdeel van de onkruidbeheersing in beide
geïntegreerde bedrijfssystemen. Uiteraard wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de minst
schadelijke onkruidbestrijdingsmiddelen en van lage doseringen werkzame stof.
3.4.3. Gewasbespuitingen
In de bestrijding van vuur (Botrytis spp.) en virusziekten zijn bedrijfshygiënische maatregelen erg
belangrijk. De bloemkoppen en gewasresten, infectiebronnen voor vuur, worden verwijderd en
afgevoerd naar de composthoop. Door het regelmatig ziekzoeken worden door virusziekten aan
getaste planten vroegtijdig uit het gewas verwijderd en eveneens afgevoerd naar de composthoop.
Bij de bestrijding van vuur in lelie en tulp wordt gebruik gemaakt van geleide bestrijding, dat wil zeggen
spuiten op basis van waarnemingen en kennis van de ziekte-ontwikkeling en van de toe te passen
middelen.
Ter bepaling van de eerste bespuiting tegen virusoverdracht door luizen worden vanaf eind april
luizenvangplaatjes in het veld geplaatst. Deze vangplaatjes worden regelmatig gecontroleerd op
aanwezigheid van luizen. De weersomstandigheden vanaf eind april zijn een tweede parameter voor de
bepaling van de eerste bespuiting. Gunstig voor luizen is helder weer, winig wind en temperaturen
boven 15°C.
3.4.4. Bolontsmetting
Een goede plantgoedkwaliteit, een intensieve plantgoedselectie en een effectieve bolontsmetting
kunnen problemen in het veld voorkomen. Bij de koude ontsmetting wordt een fustloze ontsmettings
techniek toegepast, waardoor restanten ontsmettingsvloeistof tot een minimum teruggebracht kunnen
worden en het fust niet verontreinigd raakt met ontsmettingsmiddelen. Verder wordt getracht om de
ontsmettingsbaden zoveel mogelijk opnieuw te gebruiken voor de opeenvolgende gewassen binnen
een seizoen. Op deze wijze kunnen de resthoeveelheden tot een minimum beperkt blijven.
3.5. BODEM EN BEMESTING
3.5.1. Bouwplanmaatregelen
In de vruchtwisseling zijn een aantal bouwplanmaatregelen opgenomen. Deze dienen de volgende
doelen: stuiven tegengaan, onkruid onderdrukken, bijdragen aan de organische-stofvoorziening in de
bodem, beperken van de uitspoeling van nutriënten en eventueel bestrijding van ziekten en plagen.
Geteeld worden gele mosterd en rogge. Afrikanen zijn enkel geschikt uit het oogpunt van bestrijding
van het wortellesieaaltje (Pratylenchus penetrans).
Om het stuiven tegen te gaan is behalve de teelt van tussengewassen een aantal aanvullende
maatregelen noodzakelijk. Na het planten van de voorjaarsbloeiers wordt een winterdek van stro
aangebracht, hetgeen tevens dient als vorstbescherming. Na het planten van de lelies wordt gebruik
gemaakt van vloeibare cellulose en na het zaaien van de tussengewassen wordt GFT-compost
verspoten. GFT werkt normaal gesproken voldoende lang stuifwerend om de grond tot na opkomst van
het tussengewas stuifvrij te houden.
3.5.2. Organische stof
Bij de organische-stofvoorziening wordt gestreefd naar een organische-stofgehalte in de bouwvoor van
circa 1,3% . Deze 1,3% is vastgesteld op basis van de LECO-techniek die het BLGG in Oosterbeek
sinds 1993 hanteert. Deze methode geeft het organische stofgehalte nauweuriger weer dan de oude
methode. De methode van voor 1993 schatte het organische stofgehalte stelselmatig te hoog in.
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In de organische-stofbehoefte wordt naar verwachting voorzien door de op het eigen bedrijf geprodu
ceerde compost, de bijdrage van de tussengewassen en de toediening van GFT-compost.
3.5.3. Nutriëntenvoorziening
De milieubelasting wordt tot een minimum beperkt door de doseringen kunstmeststoffen af te stemmen
op de bodemvoorraad nutriënten en op de nutriëntenbehoeften van de gewassen tijdens het groeisei
zoen. Derhalve wordt de stikstofbemesting in meerdere keren toegediend.
3.6. AFVALVERWERKING
Bij de teelt van bloembollen komt veel plantaardig afval vrij, zoals bloemkoppen, loof, stro, pelafval en
maaiafval van slootkanten. Al dit afval wordt in het BSO gecomposteerd en de resulterende compost
wordt op het eigen bedrijf ingezet voor de organische bemesting. Bij een goede opbouw en het
regelmatig omzetten van de composthoop overleven er geen ziektekiemen en onkruidzaden en worden
residuen van bestrijdingsmiddelen in het aangevoerde materiaal praktisch geheel afgebroken.
De restanten bolontsmettingsmiddelen worden verwerkt met een Carbo-flo-installatie. Bij een goed
verloop van het fiocculatieproces vlokken de bestrijdingsmiddelen uit en is het effluent geschikt voor
lozing.
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4. WEER EN WERKZAAMHEDEN
In de figuren 2 en 3 is het verloop van de temperatuur en de neerslag weergegeven, zoals geregis
treerd op het dichtsbijzijnde KNMI-station De Kooy in het seizoen 1994/'95. Ter vergelijking zijn de
gemiddelde cijfers voor de periode 1961-1990 vermeld, geregistreerd op hetzelfde weer-station (KNMI,
1994 en 1995).
Het seizoen 1994/'95 wrs een warm seizoen. De gemiddelde maandtemperaturen lagen bijna overal
boven het langjarig gemiddelde. Juli en november 1994 waren zelfs de warmste maanden sinds het
begin van de meteorologische metingen in Nederland in 1706. Februari 1995 was de op één na
warmste februarimaand was sinds 1706. De winter en het voorjaar van 1994/'95 waren zeer zacht,
hetgeen een vroeg groeiseizoen opleverde. Door de wat lagere temperaturen in juni 1995 werd het
seizoen voor de tulpen nog verder verlengd.

Figuur 2
Gemiddelde maandtemperatuur in 1994/'95 vergeleken met de maandgemiddelden voorde jaren
1961-1990, geregistreerd op KNMI-meetstation De Kooy.

— 1994-1995 ...1961-1990

I

De neerslag vertoonde dit seizoen geen grote extremen; alleen in september 1994 viel bijna twee keer
zoveel neerslag als normaal. De meeste regen viel echter in het begin van deze maand, zodat bij het
planten van de krokussen eind september hiermee geen problemen werden ondervonden. De gele
mosterd had wel te lijden van extreme neerslag eind augustus en begin september. Ondanks relatief
veel neerslag in oktober werd bij het planten van de narcissen eveneens geen hinder onder-vonden. In
de maand november viel relatief weinig neerslag, maar het grootste deel hiervan viel kort na het
planten van de tulpen. Als gevolg hiervan werd in de tulpen enige waterschade ondervonden. Het
planten van de lelies in maart 1995 kon onder droge omstandigheden plaatsvinden. Door het droge
weer in april, mei en juni 1995 was er in de tulpen nauwelijks sprake van vuur. De voorjaarsbloeiers en
ook de lelies werden onder droge omstandigheden gerooid.
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Figuur 3
Gemiddelde neerslag per maand in 1994/'95 vergeleken met de maandgemiddelden voor de jaren
250

1961-1990, geregistreerd op KNMI-meetstation De Kooy.
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5. TEELTACTIVITEITEN
In deel 2 van dit rapport 'Saldoberekeningen' (nr 069b) zijn de saldoberekeningen en arbeidsbehoeften
van de diverse teeltactiviteiten weergegeven. Daarbij is een onderscheid gemaakt naar bedrijfssysteem,
gewas,cultivar en eventueel jaargang. In de volgende paragrafen wordt per gewas een uitgebreide
toelichting op het teeltseizoen gegeven. Ook worden de bouwplanmaatregelen behandeld.
5.1. LELIE
In beide bedrijfssystemen werden de cultivars 'Connecticut King' en 'Star Gazer' geteeld. De schubbollen en het 1-jarig plantgoed van 'Star Gazer' waren afkomstig van 'Star Gazer Max', een selectie uit
'Star Gazer' met volgens zeggen een grotere groeikracht.
5.1.2. Schubben
In het seizoen 1994/"95 is voor het eerst "zomerschub" geplant. Daartoe werden reeds in december
1993 de schubbollen aangekocht van 'Connecticut King' en 'Star Gazer Max'. Deze bezaten respec
tievelijk de kwaliteitsklasse E (8% LSV, 0% TBV) en SEL (71% LSV, 0% LVX). Na aankoop hebben de
schubbollen een warmwaterbehandeling ondergaan in 0,5% handelsformaline (formaline 400 g/l),
waarna ze werden ontsmet in 0,5% Captan (captan 400 g/l), 0,4% Bavistin (carbendazim 500 g/l) en
voor 'Star Gazer' ook 0,3% Sportak (prochloraz 450 g/l). Vervolgens zijn de schubbollen na toevoeging
van potgrond ingepakt in plastic zakken met gaatjes en bewaard bij 0,5' C.
Half juni 1994 zijn de schubbollen ontdooid en van 20 tot en met 23 juni zijn ze geschubd. Vervolgens
zijn alle schubben ontsmet in 1% Captan (captan 500 g/l) en 0,4% Bavistin (carbendazim 500 g/l) en
met potgrond ingepakt in plastic zakken met gaatjes. De bewaring verliep volgens onderstaand
schema:
'Connecticut King'

'Star Gazer'

tot 12 weken voor planten:
tot 8 weken voor planten:
tot planten:
tot 17 weken voor planten:
tot 13 weken voor planten:
tot planten:

± 20
17
5
± 20
17
5

C
C
C
C
C
C

Half februari 1995 werden de schubben alvast uitgetrild uit de potgrond, weer ingepakt in plastic zakken
en bewaard tot het tijd was om te planten. De schubben van 'Connecticut King' hadden gemiddeld 5,3
bolletjes per schub gevormd, waarvan er nog 2,0 aan de schub vastzaten. 'Star Gazer' had gemiddeld
3,7 bolletjes per schub gevormd, waarvan er nog 1,5 aan de schub vastzaten. Voor het planten werden
de schubben opnieuw ontsmet in dezelfde middelen en concentraties als bij de ontsmetting voor de
bewaring.
Alle schubben werden geplant op 23 maart 1995. De gehanteerde plantdichtheden waren 33.000
schubbollen maat 16/+ (90%) en 14/16 (10%) per hectare voor 'Connecticut King' en 111.000
schubbollen maat 16/+ per hectare voor 'Star Gazer Max'. De plantdichtheid bij 'Connecticut King' was
door geringe beschikbaarheid van schubbollen aan de lage kant, die bij 'Star Gazer' daarentegen zeer
hoog.
Het systeem van zomerschub heeft als voordeel dat er voldoende tijd is voor een juiste temperatuurbehandeling, waarbij de schubben toch vroeg, gelijk met het plantgoed, kunnen worden geplant. Hierdoor
wordt het groeiseizoen verlengd, waardoor een hogere opbrengst verwacht mag worden. De nadelen
van zomerschub zijn de hogere bewaarkosten en het hogere gewasbeschermingsmiddelen- en
energieverbruik. Bovendien duurt het een jaar langer dan winterschub.
Omdat de schubben gelijk met het plantgoed werden geplant, was het verloop van het groeiseizoen
voor de schubben en het plantgoed grotendeels hetzelfde. De beschrijving van het groeiseizoen van de
schubben is bij die van het plantgoed verwerkt.
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5.1.3. Plantgoed
Al het plantgoed had de klasse Standaard. Wel waren er tussen het 1- en 2-jarig plantgoed verschillen
in viruspercentages, zie volgend overzicht:
'Connecticut King'
1-jarig
2-jarig

TBV
0
0

LSV
17
44

'Star Gazer'
1-jarig
2-jarig

LVX
0
13

LSV
80
100

5.1.4. Plantgoed en groeiseizoen
Van 24 tot en met 27 januari 1995 is een warmwaterbehandeling uitgevoerd in 0,5% handelsformaline
(formaline 400 g/l); voor 'Connecticut King' 2 uur bij 41 C en voor 'Star Gazer' 2 uur 39 . De vloeistof
opname bedroeg bij beide cultivars gemiddeld 150 liter per ton plantgoed.
Vlak voor het planten is het plantgoed van 'Connecticut King' ontsmet in 0,5% Captan (captan 500 g/l).
Bij 'Star Gazer' werd bovendien 0,4% Bavistin (carbendazim 500 g/l) en 0,3% Sportak (prochloraz 450
g/l) toegevoegd. De vloeistofopname bedroeg voor 'Connecticut King' gemiddeld 87 liter per ton plant
goed en voor 'Star Gazer' gemiddeld 95 liter per ton plantgoed.
De lelies werden geplant van 21 tot en met 23 maart 1995. De plantdichtheden waren:
geïntegreerd

exp.geïntegreerd.

'Star Gazer'

geïntegreerd

exp. geïntegreerd

6/ 8
8/10
10/12
6/ 8
8/10
10/12
6/ 8
8/10
10/12
6/ 8
8/10
10/12

4.800 kg/ha ( 6,9 kg/Rr2)
7.530 kg/ha (10,8 kg/Rr2)
7.143 kg/ha (10,2 kg/Rr2)
4.094 kg/ha ( 5,8 kg/Rr2)
7.397 kg/ha (10,6 kg/Rr2)
8.000 kg/ha (11,4 kg/Rr2)
4.148 kg/ha ( 5,9 kg/Rr2)
6.575 kg/ha ( 9,4 kg/Rr2)
8.719 kg/ha (12,5 kg/Rr2)
4.426 kg/ha ( 6,3 kg/Rr2)
7.125 kg/ha (10,2 kg/Rr2)
8.719 kg/ha (12,5 kg/Rr2)

De plantdichtheden van 'Connecticut King' en de grote maten van 'Star Gazer' waren aan de lage kant.
Op 24 maart is het land stuifvrij gemaakt. Eerst werden de bedden aangerold en vervolgens stuifvrij
gemaakt door het verspuiten van 24 m7ha vloeibare cellulose. De kwaliteit van het stuifdek was niet
goed: het was dun en ongelijkmatig. Op 24 april ging het land stuiven, waarna 26 april een nieuwe laag
cellulose is aangebracht.
In het volgende overzicht is per cultivar het moment waarop de diverse gewasstadia optraden vermeld.
De gewasstadia werden in beide systemen ongeveer gelijktijdig bereikt.

planten
opkomst
koppen
afsterven
oogst

'Connecticut King'
schubben
plantgoed

'Star Gazer'
schubben

23-03
01-05
n.v.t.
Gl:
12-10,
GI-EX: 02-10
03-11

21-03 + 22-03
01-05
01-07
12-10

23-03
08-05
n.v.t.
12-10

25-10

03-11

plantgoed
21-03 + 22-03
06-05
07-07
Gl:
12-10,
GI-EX: 25-09
02-11

14
Het plantgoed van 'Connecticut King' is machinaal gekopt en de koppen zijn afgevoerd naar de
composthoop. Bij 'Star Gazer' is machinaal koppen niet mogelijk. Deze cultivar is handmatig gekopt,
waarbij de koppen in de paden werden achtergelaten.
Het groeiseizoen van 'Connecticut King' verliep zonder veel problemen. In de laatste helft van
september stierven bij de schubben in het experimenteel geïntegreerde systeem om onbekende reden
planten af. Hierdoor was dit gewas tien dagen eerder afgestorven dan in het geïntegreerde systeem.
Bij 'Star Gazer' werd het verloop van het groeiseizoen wederom bepaald door Fusarium. Aan het begin
van het groeiseizoen leek de Fusariumaantasting in 'Star Gazer' nog mee te vallen: de opkomst was in
tegenstelling tot de voorgaande jaren ook in de kleine maten (6/8) goed. Het gewas in deze maten
stond echter zeer mager. Begin juli vielen de eerste planten weg door Fusarium. In de loop van de
maand nam de aantasting sterk toe, vooral in het 2-jarig plantgoed en de kleine maten.
Eind juli bleek in het experimenteel geïntegreerde systeem duidelijk meer Fusarium voor te komen dan
in het geïntegreerde systeem. In de bedden naast het geïnundeerde perceel was reeds de helft van de
planten afgestorven. In het experimenteel geïntegreerde systeem was het gewas als gevolg van
Fusarium circa twee weken eerder afgestorven dan in het geïntegreerde systeem.
Op 9 augustus is de Fusariumaantasting geschat, zie volgend overzicht:
geïntegreerd:
geïntegreerd exp.:

1-jarig
2-jarig
1-jarig
2-jarig

± 5%
± 25%
±10%
± 60%

Vanaf augustus vielen ook in de schubben planten weg als gevolg van Fusarium. De aantasting verliep
hier echter minder snel dan in het plantgoed.
Eind augustus werd katoenluis gesignaleerd, waardoor een bespuiting met 2 kg/ha Undeen op 22
augustus noodzakelijk was. Op 17 oktober bleek een flinke populatie luizen in het gewas aanwezig en
met name op het onkruid. Voor virusoverdracht hoefde op het afgestorven gewas echter niet te worden
gevreesd.
5.1.4. Onkruidbestrijding
Omdat vlak voor opkomst een aanzienlijke hoeveelheid onkruiden aanwezig was, werd op 18 april een
bespuiting uitgevoerd met 3 l/ha Roundup. Een week later werd tevens een bespuiting uitgevoerd met 2
kg/ha van het bodemherbicide Pyramin.
Na opkomst werd gewerkt met een Lage-Dosering-Systeem (LDS) met 1 kg/ha Goltix. De toevoeging
van minerale olie verbetert de werking van dit middel. Daarom werd in de praktijk de bespuiting met
Goltix gecombineerd met de bespuiting tegen virusoverdracht, omdat die al standaard 6 l/ha minerale
olie bevat. Het LDS is alleen werkzaam tegen kleine, kiemende onkruiden wat tijdige bespuitingen
vereist.
In het volgende overzicht is de uitvoering van het LDS met 1 kg/ha Goltix schematisch weergegeven:
'CONNECTICUT KING'

'STAR GAZER'

geïntegreerd
plantgoed schub

exp. geïntegreerd
plantgoed schub

geïntegreerd
plantgoed schub

10-05
16-05
23-05
30-05
13-06

10-05
16-05
23-05
30-05
13-06

10-05
16-05
23-05
30-05
13-06

-

-

-

-

-

12-07

-

12-07

10-05
16-05
23-05
30-05
13-06
28-06
12-07

10-05
16-05
23-05
30-05
13-06

10-05
16-05
23-05
30-05
13-06
28-06
12-07

exp. geïntegreerd
plantgoed schub
10-05
16-05
23-05
30-05
13-06

10-05
16-05
23-05
30-05
13-06

-

-

12-07

12-07
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In het plantgoed van 'Connecticut King' was na 12 juni geen onkruidbestrijding met Goltix meer nodig,
omdat het gewas op de bedden was dichtgegroeid. In de experimenteel geïntegreerde 'Star Gazer' is
de bespuiting van 28 juni overgeslagen, omdat weinig onkruidkieming meer werd verwacht. Dit bleek
echter niet waar te zijn, zodat vanaf 10 juli het onkruid gewied moest worden. Vervolgens is op 12 juli in
alle schubben en al het plantgoed van'Star Gazer' een laatste bespuiting uitgevoerd tegen klein
onkruid.
Tenslotte is op 30 juni met goed resultaat tegen grasachtigen en met name hanepoot gespoten met 2
l/ha Focus Plus.
In de week van 14 tot 21 augustus zijn in het geïntegreerde systeem en een deel van de experimenteel
geïntegreerde 'Connecticut King' de grote onkruiden gewied. Een week later werden de overige lelies
gewied, maar dit keer zorgvuldig. Na het wieden werden de paden gefreesd met een padenfrees. Dit
geeft arbeidsbesparing omdat de paden niet meegewied hoeven te worden en bovendien werkt het
onkruid wat in het pad achtergelaten is in de grond.
Eind september werd de rekening van het onnauwkeurig wieden in het geïntegreerde systeem
gepresenteerd. Dit systeem was overwoekerd door onkruid: veel muur, distels, klein kruiskruid en een
grote plek met zaadvormende brandnetels. In het experimenteel geïntegreerde systeem stond ook het
nodige onkruid, doch veel kleiner en minder divers. Het merendeel van het onkruid in dit systeem
bestond uit muur.
In seizoen '94/'95 traden weinig problemen op met kiek (akkerkers). Op 23 juni en 1 september is
aanwezige kiek bestreden met de selektiespuit met antikiek.
5.1.5. Vuurbestrijding
Bij de vuurbestrijding wordt in beide systemen gewerkt met de middelencombinatie 1,5 kg/ha Allure ,
0,25 l/ha Ronilan en 0,15 l/ha Bavistin. Verondersteld wordt dat deze combinatie minimaal twee weken
werkzaam is.
De vuurbestrijding in het geïntegreerde systeem is gebaseerd op een twee-wekelijks spuitschema. Er
wordt gespoten zolang het gewas groen staat. In het experimenteel geïntegreerde systeem wordt
gewerkt met een systeem voor geleide bestrijding. Een computermodel berekent op basis van de
regionale weersvoorspelling de verwachte bladnatduur en de gemiddelde bladtemperatuur. Aan de
hand hiervan wordt voor de komende dagen de kans op infectie geschat. Als de infectiekans boven een
bepaalde drempelwaarde uitkomt, dan moet het gewas beschermd zijn tegen infectie. Er hoeft echter
alleen een bespuiting uitgevoerd te worden als de vorige bestrijding langer dan 14 dagen geleden is.
Hieronder volgt een overzicht van de uitgevoerde vuurbestrijdingen in de twee systemen:
geïntegreerd

exp. geïntegreerd

10-05
23-05
13-06
28-06
12-07
03-08
24-08
13-09

10-05
13-06

24-08

In het geïntegreerde systeem zijn in totaal acht bespuitingen uitgevoerd tegen vuur. Door de goede
weersomstandigheden tijdens het groeseizoen is het spuitinterval diverse keren opgerekt van twee naar
drie weken. Ook moest een keer een vuurbestrijding worden uitgesteld, omdat het door de weersom
standigheden niet mogelijk was om te spuiten. De laatste bespuiting is op 13 september uitgevoerd,
omdat beide cultivars twee weken later al zodanig afgestorven waren dat een bespuiting niet meer
zinvol was.
In het experimenteel geïntegreerde systeem zijn slechts drie vuurbestrijdingen toegepast. De eerste
keer op 10 mei is dit systeem abusievelijk met het geïntegreerde systeem meegespoten. Op 7 juni werd
voor de daarop volgende dagen een infectiekans boven de drempelwaarde aangegeven. Het weer was
echter niet geschikt om tijdig een bespuiting uitte voeren. Pas op 13 juni werd alsnog gespotei.. Deze
bespuiting mag echter niet als vervanging voor de eerder gewenste bespuiting gezien worden. Op 24
augustus gaf het systeem voor de volgende dag 100% kans op infectie. Op die dag is de derde
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bespuiting uitgevoerd. Vervolgens werd op 2 september weer een hoge infectiekans afgegeven. Het
gewas was toen echter nog beschermd tegen infectie door de vorige vuurbestrijding. Ten slotte werd op
27 september een zeer hoge infectiekans voorspeld. Het gewas was toen echter al dermate ver
afgestorven dat een bespuiting niet meer als noodzakelijk gezien werd.
Na 10 juni werden in 'Star Gazer' in beide systemen vuurspetters aangetroffen. Rond 20 augustus
kwamen er vuurplekken in 'Star Gazer' in beide systemen en in de tweede helft van september ook in
'Connecticut King' in beide systemen.
5.1.6. Voorkoming virusoverdracht door luizen
Gezien het mooie weer werd direct vanaf opkomst van het gewas wekelijks gespoten tegen virusoverd
racht door luizen met 0,4 l/ha Decis en 6 l/ha minerale olie. In de maanden augustus en september
werd echter om de twee weken gespoten. De eerste bespuiting werd uitgevoerd op 10 mei en de
laatste op 13 september. In totaal werd zo 13 keer gespoten.
Bij de veldkeuring kreeg 'Connecticut King' de kwaliteitsklasse Algemeen toegewezen. Gezien de forse
Fusarium-aantasting in 'Star Gazer' konden de partijen op het veld niet goed worden beoordeeld en
werden ze afgekeurd. Na de oogst kon herkeuring aangevraagd worden; de partijen kregen toen
alsnog klasse Algemeen.
Bij 'Connecticut King' is na de oogst een monsterkeuring uitgevoerd. Het 1-jarig plantgoed kreeg met
0% TBV en 9,5% LSV certificaat SE toegewezen. Het 2-jarig plantgoed werd met 0% TBV en 19,4%
LSV ingedeeld in klasse Standaard.
5.1.7. Oogst en verwerking
Het plantgoed van 'Connecticut King' is gerooid op 25 oktober, het plantgoed van 'Star Gazer' op 2
november en alle schubben op 3 november. In het volgende overzicht staan de fysieke opbrengsten
van de schubben en het plantgoed in de twee bedrijfssystemen vermeld, uitgedrukt per hectare:
'Connecticut King'

geïntegreerd

exp. geïntegreerd

16/- (stuks)
14/16 (stuks)
12/14 (stuks)
10/12 (stuks)
plantgoed (kg)

21.600
104.400
167.048
280.241
6.037

3.074
54.759
134.296
296.915
4.241

schubben (kg)

12.267

9.941

geïntegreerd

exp. geïntegreerd

14/- (stuks)
12/14 (stuks)
10/12 (stuks)
plantgoed (kg)

2.796
25.444
101.556
1.611

4.185
19.759
97.259
1.259

schubben (kg)

16.533

14.163

'Star Gazer'

De opbrengsten in het geïntegreerde systeem waren over de gehele linie beter dan die in het experi
menteel geïntegreerde systeem. Bij de schubben van 'Connecticut King' en het plantgoed van 'Star
Gazer' komt dit beeld overeen met de respectievelijk 10 tot 17 dagen vroegere afsterving in het
experimenteel geïntegreerde systeem. Voor de overige lelies is geen sluitende verklaring voor de
verschillen te geven.
Overigens waren de fysieke opbrengsten van de schubben en het plantgoed van 'Connecticut King'
alleszins redelijk, m&ar van het plantgoed van 'Star Gazer' ronduit slecht. Als gevolg van de vroege
Fusarium-aantasting werd bij 'Star Gazer' nauwelijks leverbaar geoogst.
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5.2. TULP
In beide bedrijfssystemen werden de cultivars 'Leen van der Mark' en 'Red Riding Hood' geteeld. Al het
plantgoed bezat de Klasse I Japan.
'Leen van der Mark' vormt weinig plantgoed en daarom is ook de maat 14/- gebruikt als plantgoed. Om
het verklisteren te bevorderen onderging deze ziftmaat tijdens de bewaring een ethyleenbehandeling.
'Red Riding Hood' vormt juist erg veel plantgoed en bij deze cultivar wordt de maat 12/- aangehouden
voor het opbouwen van een zogenaamde topperpartij. De gedachte hierachter is dat het beste
materiaal op het bedrijf blijft.
5.2.1. Planten en groeiseizoen
Het plantgoed is voor het planten ontsmet in 0,5% Captan, 0,4% Bavistin en 0,3% Sportak. De
vloeistofopname was gemiddeld 61 I per ton plantgoed. De tulpen zijn geplant op 9 en 10 november
1994. De plantomstandigheden waren verre van ideaal. In de drie dagen voorafgaande aan het
ploegen viel circa 20 mm neerslag en in de twee dagen tussen ploegen en planten nog eens 15 mm
neerslag. Ook na het planten regende het elke dag, zodat pas twee weken later het strodek van 8
ton/ha aangebracht kon worden.
In het geïntegreerde systeem werd bij de cultivar 'Red Riding Hood' tijdens het planten een grondbehandeling uitgevoerd met 8 kg/ha Rizolex (tolclofos-methyl 50%). De bedoeling was om na het
dekken nog 4 kg/ha Rizolex over het land te verspuiten en in te laten regenen. Er viel echter niet
genoeg neerslag op het juiste moment om deze bespuiting uit te voeren.
De gerealiseerde plantdichtheden waren:
'Leen van der Mark'

geïntegreerd

5/ 8

8/10

exp. geïntegreerd

10/11
14/ 5/ 8

8/10
10/11
14/-

'Red Riding Hood'

geïntegreerd

exp. geïntegreerd

6/ 8
8/9 >2
12/ 6/ 8
8/91/2
12/-

5.990 kg/ha
9.524 kg/ha
14.198 kg/ha
15.470 kg/ha
6.022 kg/ha
7.822 kg/ha
11.212 kg/ha
21.630 kg/ha

( 8,6 kg/Rr2)
(13,6 kg/Rr2)
(20,3 kg/Rr2)
(22,1 kg/Rr2)
( 8,6 kg/Rr2)
(11,2 kg/Rr2)
(16,0 kg/Rr2)
(30,9 kg/Rr2)

6.667 kg/ha
8.828 kg/ha
15.900 kg/ha
6.726 kg/ha
9.123 kg/ha
24.990 kg/ha

( 9,5 kg/Rr2)
(12,6 kg/Rr2)
(22,7 kg/Rr2)
( 9,5 kg/Rr2)
(13,0 kg/Rr2)
(35,7 kg/Rr2)

In het volgende overzicht zijn voor beide cultivars de data van de diverse gewasstadia vermeld:

planten
opkomst
begin bloei
koppen
afsterven
oogst

'Leen van d

Mark"

'Red Riding Hood"

09-11

10-11
13-02
01-05
08-05
03-07
04-07

09-11 & 10-11
07-03
02-05
08-05
03-07
06-07

Ondanks de sub-optimale plantomstandigheden viel de schade door wateroverlast erg mee. In het
geïntegreerde systeem kwamen van de cultivar 'Leen van der Mark' een paar kantregels gedeeltelijk
niet op. Tegen bloeitijd werd zichtbaar dat de omringende planten toch ook schade hadden opgelopen;
ze stonden een week eerder in bloei en bleven klein (noodbloei). Ook de afstervingsverschijnselen
kwamen op deze plekken eerder te voorschijn. Bij het rooien bleken de bollen op deze plaatsen niet of
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nauwelijks gegroeid te zijri. De schade door wateroverlast in 'Leen van der Mark' in het geïntegreerde
systeem werd geschat op circa 5%.
In de maand maart vielen enkele hagelbuien. De hagelstenen veroorzaakten kleine witte vlekjes op het
blad en soms kleine scheurtjes in het blad. Een extra vuuraantasting werd echter niet waargenomen.
Begin mei vond de bloei plaats, in 'Red Riding Hood' iets later dan in 'Leen van der Mark'. Wegens het
warme weer in de eerste week van mei duurde de bloei niet lang. Alhoewel 'Red Riding Hood' later in
bloei was gekomen, begon deze cultivar al voor het koppen op 8 mei bloemblaadjes te verliezen. Bij
'Leen van der Mark' trad dit verschijnsel nog niet op.
Op 12 juni werden de eerste afstervingsverschijnselen zichtbaar, in de kleine maten (-/8) meer dan in
de grote maten. Het afsterven verliep echter niet snel; op het moment van loof verwijderen op 3 juli
waren beide cultivars grotendeels maar nog niet volledig afgestorven.
Het loof werd verwijderd met een omgebouwde maïshakselaar. Deze maait het loof eerst af en raapt
het vervolgens weer op, hakselt het en spuit het op het dak van de trekker. In de kleine maten liet de
machine echter veel loof op het land achter, omdat het materiaal te klein was om het weer goed op te
pakken.
5.2.2. Onkruidbestrijding
Op 25 januari werd de onkruidbestrijding voor opkomst uitgevoerd met alleen 3 l/ha Chloor-IPC. De
toevoeging van Roundup was niet nodig, omdat er behalve wat graanopslag nauwelijks onkruid stond.
Op 24 februari werd de onkruidbestrijding rond opkomst uitgevoerd met 5 kg/ha Alicep-N. Gezien de
goede weersomstandigheden werd de Alicep-N in één keer toegediend in plaats van in de geplande
twee keer. Op 11 mei werd een correctiebespuiting uitgevoerd met Asulox. Aanvankelijk was het de
bedoeling om in het geïntegreerde systeem 6 l/ha en in het experimenteel geïntegreerde systeem 4
l/ha toe te dienen. Tijdens de uitvoering van de bespuiting in het experimenteel geïntegreerde systeem
ging het echter onverwacht regenen. Hierdoor is waarschijnlijk een deel van het middel van de
onkruiden afgeregend. Besloten werd om de volgende dag nog 2 l/ha Asulox extra te spuiten.
Uiteindelijk kwam de dosering in de experimenteel geïntegreerde 'Red Riding Hood' uit op 4,8 l/ha
Asulox en in de overige tulpen op 6 l/ha Asulox. Op 15 mei werd een bespuiting tegen grassen en
graanopslag uitgevoerd met 4 l/ha Focus Plus.
In de loop van de april kwamen diverse onkruiden tevoorschijn, met name klein kruiskruid, ganzevoetachtigen en kiek. Deze onkruiden groeiden aardig uit tot soms wel de gewashoogte. De bespuiting met
Asulox op 11 mei was dus feitelijk te laat. De werking op klein kruiskruid was volgens verwachting goed;
zelfs planten van 20 cm in volle bloei gingen dood. De ganzevoetachtigen (meelbomen) en het
perzikkruid (roodbeen) kleurden echter slechts iets geel en groeiden vervolgens gewoon door. De
bespuiting met Focus Plus doodde de aanwezige grasachtige onkruiden goed. Tenslotte kwam begin
juni op een aantal plaatsen kiek boven het gewas uit. Dit is rond 20 juni met de hand gewied. Aan het
eind van het groeiseizoen bestond de onkruidpopulatie hoofdzakelijk uit ganzevoetachtigen en muur.
5.2.3. Vuurbestrijding
De vuurbestrijding werd in alle tulpen uitgevoerd met de combinatie 0,8 l/ha Shirlan, 0,25 l/ha Ronilan
en 0,15 l/ha Bavistin. De eerste vuurbestrijding wordt in principe uitgevoerd op het moment dat de
planten in de rijen elkaar raken. Vervolgens wordt om de twee weken een bespuiting uitgevoerd. In
geval van grote risico's (bijv. bij hagel- of nachtvorstschade of direct na het koppen) of wanneer het
risico zeer klein is (bijv. bij lange periode droog weer) wordt het spuitschema aangepast. In het
experimenteel geïntegreerde systeem werd na half mei geen bespuiting meer uitgevoerd. Hieronder
volgt een overzicht van de uitgevoerde bespuitingen:
GEÏNTEGREERD
'Leen van der Mark'

'Red Riding Hood'

04-04
21-04
10-05
23-05

04-04
21-04
10-05
23-05

EXP. GEÏNTEGREERD
'Leen van der Mark'

'Red Riding Hood'

04-04
21-04
10-05

21-04
10-05
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Een echte vuuraantasting deed zich niet voor; het was dan ook geen 'vuurjaar'. In maart en april werden
buiten enkele kleine haardjes rond een 'steker' slechts enkele opgedroogde vuurspetters gevonden. In
'Red Riding Hood' raakten de bladeren in de tweede helft van mei bespikkeld met vuurspetters, die
echter voor circa 95% opdroogden
Bovendien werden op 8 mei in de kleine maten van 'Leen van der Mark' enkele paarskleurende planten
aangetroffen. De ondergrondse stengeldelen van deze planten bleken bruin verkleurd en bezette zijn
met zwarte Sclerotien van Botrytis tulipae.
5.2.4. Voorkoming van virusoverdracht door luizen
Alleen in 'Leen van der Mark' is bestrijding van luizen ter voorkoming van virusoverdracht nodig. Gezien
de zachte winter en het mooie weer werd, zonder overigens luizen gevangen te hebben, op 3 mei de
eerste bespuiting tegen virusoverdracht uitgevoerd met 0,4 l/ha Decis. Deze bespuiting werd wekelijks
herhaald tot 13 juni, zodat in totaal zes keer is gespoten.
Beide cultivars waren aan het begin van het seizoen 1994/'95 vrijgesteld van monsterkeuring. Bij de
veldkeuring kregen beide cultivars Klasse I Japan toebedeeld.
5.2.5. Oogst en verwerking
De tulpen zijn gerooid op 4 en 6 juli. In het volgende overzicht staan de fysieke opbrengsten in de twee
bedrijfssystemen vermeld, uitgedrukt per ha.:

geplant (kg/ha)
geoogst (kg/ha)1)
waarvan:
leverbaar (kg/ha)2)
plantgoed (kg/ha )3)
aanwas (%)

Leverbaar stuks/ha4):
12/14
11/12
10/11
9 /2/10

'LEEN VAN DER MARK'
Gl
GI-EX

'RED RIDING HOOD'
Gl
GI-EX

11.600
21.434

10.139
21.087

9.025
18.496

9.321
20.616

15.956
5.478
85

15.188
5.900
108

11.634
6.862
105

13.446
7.170
121

150.898
191.289
48.033

1

1)
2)
3)

136.311
185.542
39.858

69.861
142.160
167.330
104.299

69.339
141.544
205.410
106.071

Na pellen en sorteren
'Leen van der Mark' 10/+; 'Red Riding Hood' 9V2I+
'Leen van der Mark' -/10; 'Red Riding Hood' -IQV2
Exclusief uitschot

De opbrengsten van beide cultivars waren goed en er was weinig verschil tussen de systemen. Wel
bleven de opbrengsten van 'Leen van der Mark' achter bij het seizoen 1993/"94, mede als gevolg van
de waterschade door het natte najaar en het koude voorjaar. De opbrengsten van 'Red Riding Hood'
waren daarentegen beter dan in 1993/'94. Ook de sortering was grover, hetgeen waarschijnlijk mede
werd veroorzaakt door het gebruik van de maat 12/- als plantgoed.
5.3. NARCIS
In beide bedrijfssystemen werden tot 1994/'95 dezelfde cultivars geteeld, te weten 'Dutch Master' en
'Tête à Tête'. De cultivar 'Dutch Master' geeft echter elk jaar problemen met bolrot (Fusarium
oxysporum). Daarom werd na de oogst van 1994 besloten om deze cultivar in het experimenteel
geïntegreerde systeem te vervangen door een minder bolrotgevoelige cultivar. Als voorlopige oplossing
is gekozen voor 'Sir Winston Churchill* die volgens de enquête ziekte-gevoeligheid (Van Keulen en Van
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Aartrijk, 1993) ongevoelig is voor bolrot.
Tijdens de bewaring was de aantasting door bolrot in 'Dutch Master' sterk toegenomen. Na het
uitzoeken van het plantgoed in de tweede helft van september bleef slechts ongeveer 35% van de
oorspronkelijke geoogste hoeveelheid plantgoed over. Er moest dus extra plantgoed worden aang
ekocht. Dit plantgoed bezat de kwaliteitsklasse Algemeen, evenals één van de eigen partijen. De
andere eigen partij zat in de klasse Standaard.
Het plantgoed van 'Tête à Tête' en 'Sir Winston Churchill' bezat de kwaliteitsklasse Algemeen.
5.3.1. Planten en groeiseizoen
Eind september 1994 heeft het plantgoed een warmwaterbehandeling ondergaan van 2 uur 43,5 C in
0,5% formaline. De vloeistofopname van 'Dutch Master' en 'Sir Winston Churchill' bedroeg 65 tot 70 I
per ton plantgoed en van 'Tête à Tête' naar schatting 110 I per ton plantgoed.
Voor het planten is het plantgoed ontsmet in 0,25% Captan, 0,1% Bavistin en 0,1% Sportak. De
vloeistofopname bedroeg hier 42 I per ton plantgoed voor 'Dutch Master' en ongeveer 50 I per ton
plantgoed voor 'Sir Winston Churchill' en 'Tête à Tête'.
Voor het ploegen werd de eigen compost over het land uitgereden. In het geïntegreerde systeem werd
tevens een organische bemesting uitgevoerd met GFT-compost. De gewenste dosering was 9 ton/ha
vers produkt, maar kwam uiteindelijk uit op 11,4 ton/ha vers produkt.
De narcissen zijn geplant op 6 en 7 oktober 1994. Uitgaande van de plantgoedgewichten voor
ontsmetten waren de plantdichtheden als volgt:
'Dutch Master'

geïntegreerd

'Sir Winston Churchill'

exp. geïntegreerd

Tête à Tête'

geïntegreerd
exp. geïntegreerd

spanen
grof
spanen
grof
spanen
grof
spanen
grof

24.988 kg/ha
31.348 kg/ha
15.723 kg/ha
29.529 kg/ha
10.845 kg/ha
14.142 kg/ha
9.355 kg/ha
15.610 kg/ha

(36 kg/Rr2)
(45 kg/Rr2)
(22 kg/Rr2)
(42 kg/Rr2)
(15 kg/Rr2)
(20 kg/Rr2)
(13 kg/Rr2)
(22 kg/Rr2)

Bij 'Tête à Tête' zijn de spanen in het geïntegreerde systeem dikker geplant dan in het experimenteel
geïntegreerde systeem, terwijl bij het grove plantgoed het omgekeerde het geval was. Alleen bij de
spanen was het verschil in plantdichtheid op het veld duidelijk te zien.
Op 10 oktober is op 'Dutch Master' een strodek van 8 ton/ha aangebracht door middel van 'schuimen'.
Het strodek van 'Tête à Tête' en 'Sir Winston Churchill' is in twee keer opgebracht. Eveneens op 10
oktober werd 4 ton/ha stro gestoken tegen het stuiven, waarna op 1 december aanvullend een dik dek
van 10 ton stro per ha werd aangebracht. Dit winterdek is vervolgens vastgelegd met vloeibare
cellulose.
In het volgende overzicht zijn voor diverse gewasstadia de bijbehorende data vermeld:

planten
opkomst
bloei
legeren
afsterven
rooien (op zwad)
opscheppen

'Dutch Master

Tête à Tête'

'Sir Winston Churchill'

07-10
23-01
20-03
23-06
03-07
07-07
19-07

06-10
08-02
20-03
23-06
03-07
24-07
28-07

06-10 & 07-10
23-02
24-04
18-07
24-07
25-07
02-0b

Op 26 december heeft een loslopend paard enige schade veroorzaakt in de narcissen. Op grond van
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het aantal getelde voetstappen werd de schade aan beide cultivars in het geïntegreerde systeem
geschat op 0,1%. In het experimenteel geïntegreerde systeem was de schade aanzienlijk groter: 0,7%
in 'Sir Winston Churchill' en maar liefst 4,2% in 'Tête à Tête'.
Kort na opkomst bleken in de eigen partijen van 'Dutch Master' enkele "kookspetters" voor te komen.
Ook in 'Sir Winston Churchill' was sprake van kookschade, hetgeen zich wat later in het seizoen uitte in
de vorm van ruwe stroken in de lengterichting van het bladeren.
De cultivars 'Dutch Master' en 'Tête à Tête' bloeiden ongeveer twee weken vroeger dan in het vorige
seizoen. Tijdens de bloei viel er 1 cm sneeuw, waardoor de bloemen van met name 'Dutch Master'
versneld verwelkten. Op 30 maart werd 'Dutch Master' toch met goed resultaat gekopt. Circa 95% van
de bloemen werden verwijderd, zodat voor het nakoppen slechts 21 uur per ha nodig was.
Bij de cultivar 'Sir Winston Churchill' kwamen grote onderlinge verschillen voor in het bereiken van de
diverse gewasstadia. De eerst planten stonden al in de knop toen de laatste net boven kwamen. Deze
verschillen bleven het gehele seizoen zichtbaar. Op 26 april werd 'Sir Winston Churchill' machinaal
gekopt. Gezien de onregelmatige bloei en het feit dat deze cultivar relatief kleine bloemetjes vormt,
waren de verwachtingen van het machinaal koppen niet hoog. Door echter met de kopmachine twee
keer en van verschillende kanten over de bedden te gaan werd toch een goed resultaat bereikt. Het
nakopwerk bleef beperkt tot maar 18 uur per ha.
Tenslotte dient vermeld te worden dat de gewasstand van 'Dutch Master' dit seizoen beduidend beter
was dan in de voorgaande seizoenen.
5.3.2. Onkruidbestrijding
Door het relatief warme najaar was in november al veel onkruid gekiemd, met name graanopslag en
muur. Dit onkruid is in 'Tête à Tête' en 'Sir Winston Churchill' op 24 november voor het aanbrengen van
het winterdek doodgespoten met 3 l/ha Roundup.
In 'Dutch Master' werd het aanwezige onkruid op 15 december, zo kort mogelijk voor opkomst van het
gewas, doodgespoten met 3 l/ha Roundup. Tegelijkertijd werd in deze cultivar een bespuiting
uitgevoerd met het 3 l/ha van de bodemherbicide Chloor-IPC. Op 24 februari werd in beide systemen
en in alle cultivars de onkruidbestrijding rond opkomst uitgevoerd met 5 kg/ha Alicep-N.
Vanaf half april kwam er weer volop onkruid boven de grond, vooral in 'Dutch Master'. Op 3 mei werd
hier een correctiebespuiting uitgevoerd met 3 l/ha Basagran. In de cultivars 'Tête à Tête' en 'Sir Winston
Churchill' stond minder onkruid. Hier werd pas op 10 mei een correctiebespuiting met Basagran
uitgevoerd. In de geïntegreerde 'Tête à Tête' was de dosering 3 l/ha en in het experimenteel geïnte
greerde systeem 1,5 l/ha. Een week later bleek de onkruidbestrijding in het geïntegreerde systeem
weliswaar effectiever te zijn, maar ook het gewas sneller geel te verkleuren. De hoeveelheid onkruid
liep echter nergens uit de hand. Wel was in 'Sir Winston Churchill' het onkruid op het moment van loof
verwijderen (pas 25 juli) erg groot en zaadvormend.
Hieronder volgt nog eens een overzicht van de uitgevoerde chemische onkruidbestrijdingen:
'Tête à Tête
Gl

'Tête à Tête'
GI-EX

'Dutch Master'
Gl

'Sir Winston Churchill'
GI-EX

24-11
24-02
10-05

24-11
24-02
10-05

15-12
15-12
24-02
03-05

24-11

Roundup
Chloor-IPC
Alicep-N
Basagran

24-02
10-05

5.3.3. Vuurbestrijding
In de gekopte narcissen wordt in principe na het koppen en vlak voor het strijken een vuurbestrijding
toegepast. De niet-gekopte narcissen worden drie keer gespoten tegen vuur, namelijk twee keer rond
bloei en een keer vlak vooi het strijken. De gebruikte combinatie is in alle gevallen 0,8 l/ha Shirlan, 0,25
l/ha Ronilan en 0,15 l/ha Bavistin. In het volgende overzicht zijn de data van de vuurbespuitingen
vermeld:
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'Tête à Tête'

'Dutch Master'

'Sir Winston Churchill'

03-04
22-05

03-04
22-05

13-06

volle bloei
einde bloei/koppen
voorstrijken

Wegens droog weer is in 'Tête à Tête' de bespuiting aan het einde van de bloei en in 'Sir Winston
Churchill' de bespuiting na het koppen overgeslagen. Wel is in alle narcissen een vuurbestrijding
toegepast voor het strijken van het gewas. Deze bespuiting werd achteraf gezien in alle gevallen aan
de vroege kant uitgevoerd, aangezien het strijken langzamer verliep dan verwacht. Er werden geen
problemen met vuur ondervonden.
5.3.4. Voorkoming virusoverdracht
Zolang er nauwelijks virusvrije partijen bestaan en er ook nog weinig duidelijkheid is over de virus
verspreiding in narcis, lijkt de bestrijding van virusoverdracht niet zinvol.
Over het algemeen werden weinig viruszieke planten gevonden. 'Tête à Tête' en 'Sir Winston Churchill'
kregen bij de veldkeuring de kwaliteitsklasse Algemeen toegekend. Bij 'Dutch Master' bleef de
aankooppartij in de klasse Algemeen en bleven de eigen partijen in klasse Standaard.
5.3.5. Oogst en verwerking
De cultivar 'Dutch Master' is op 7 juli op zwad gerooid en op 19 juli opgeraapt. De cultivars 'Tête à Tête'
en 'Sir Winston Churchill' zijn op 24 en 25 juli op zwad gerooid en op respectievelijk 28 juli en 2
augustus opgeraapt.
Hieronder volgt een overzicht van de fysieke opbrengsten. Voor 'Tête à Tête' zijn tevens de leverbaar
opbrengsten in stuks vermeld.

Geïntegreerd:
- 'Tête à Tête'
- 'Dutch Master'
Exp. geïntegreerd:
-'Tête à Tête'
- 'Sir Winston Churchill'
1>

geplant
(kg/ha)

geoogst
(kg/ha)

aanwas
(%)

uitval
(%)

12.658
29.7861'

37.271
51,3572)

194
722)

0
40

11.671
23.390

34.652
45.109

193
105

0
0

Exclusief bolrot
bolrot

2) Inclusief

"Tête à Tête'

geïntegreerd

exp. geïntegreerd

12/14 (stuks)
11/12 (stuks)
10/11 (stuks)
plantgoed (kg)

250.460
244.272
144.594
12.658

265.185
221.357
172.708
11.671

De fysieke opbrengst van 'Sir Winston Churchill' was goed en de fysieke opbrengsten van 'Tête à Tête'
waren zelfs uitstekend. De opbrengst van 'Dutch Master' leek in eerst instantie nog mee te vallen, maar
na enkele weken trad toch veel uitval op door bolrot. De hoeveelheid arbeid voor het lezen en tellen en
plantgoed schonen was met ruim 700 uur/ha dan ook zeer hoog.
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5.4. KROKUS
In beide bedrijfssystemen werden de cultivars 'Jeanne d'Arc' en 'Remembrance' geteeld. Het plantgoed
van 'Jeanne d'Arc' bezat met 0,7% dwalingen de kwaliteitsklasse I Japan. Het plantgoed van 'Remem
brance' bestond uit twee partijen met beide de kwaliteitsklasse Standaard. De ene partij bevatte 2%
grijsvirus en 7% dwalingen en de andere partij bevatte 5% grijsvirus. De dwalingen waren hoofdzakelijk
'Jeanne d'Arc', waarschijnlijk veroorzaakt door vermenging in de schuur tijdens de verwerking.
5.4.1. Planten en groeiseizoen
In de tweede helft van juli is het plantgoed 2 uur gekookt bij 43,5 C. Aan het warmwaterbad werd 0,5%
formaline toegevoegd. De vloeistofopname tijdens het koken kan berekend worden op maar liefst 226 I
per ton plantgoed en is daarmee ruim twee keer zo hoog als in het seizoen 1993/'94.
Alleen de geïntegreerde krokussen werden vlak voor het planten geschuimd in 0,5% Captan. De
krokussen worden niet ontsmet in de eigen fustloze ontsmettingsmachine, omdat deze machine een
onaanvaardbare penbreuk en daarmee opbrengstderving geeft.
De krokussen zijn geplant op 27 en 28 september 1994. Op basis van de plantgoedgewichten na de
warmwaterbehandeling waren de plantdichtheden als volgt:
'Jeanne d'Arc'

geïntegreerd

exp. geïntegreerd

'Remembrance'

geïntegreerd

exp. geïntegreerd

-/ 7
8/ 9
9/10
-/ 7
8/ 9
9/10
10/-/ 7
8/ 9
9/10
10/-/ 7
9/10
10/-

7.817 kg/ha
10.465 kg/ha
10.822 kg/ha
7.383 kg/ha
9.220 kg/ha
8.750 kg/ha
10.989 kg/ha
9.490 kg/ha
10.376 kg/ha
9.481 kg/ha
16.332 kg/ha
7.906 kg/ha
8.686 kg/ha
11.917 kg/ha

(11,2 kg/Rr2)
(15,0 kg/Rr2)
(15,5 kg/Rr2)
(10,6 kg/Rr2)
(13,2 kg/Rr2)
(12,5 kg/Rr2)
(15,7 kg/Rr2)
(13,6 kg/Rr2)
(14,8 kg/Rr2)
(13,5 kg/Rr2)
(23,3 kg/Rr2)
(11,3 kg/Rr2)
(12,4 kg/Rr2)
(17,0 kg/Rr2)

Tijdens het planten is een veurbehandeling uitgevoerd met Ridomil 5G. De geplande doseringen waren
20 kg/ha en 10 kg/ha in respectievelijk het geïntegreerde en het experimenteel geïntegreerde systeem,
maar de uiteindelijk gerealiseerde doseringen waren respectievelijk 24 kg/ha en 11,5 kg/ha.
In het volgende overzicht zijn de data van diverse gewasstadia vermeld.

planten
opkomst
begin bloei
einde bloei
strijken
afsterven
oogst

'Jeanne d'Arc'

'Remembrance'

27 & 28-09
21-02
07-03
06-04
15-05
02-06
19-06

27 & 28-09
21-02
07-03
06-04
15-05
02-06
26-06

N.B. De kleine maten (-17) kwamen een week later in bloei dan de grotere maten.
Op 5 april werden de eerste symptomen van Pythium waargenomen in de vorm van loodglans op de
bladeren, lin de loop van april tekenden steeds meer plekken zich duidelijk af, zodat eind april het
verschil in Pythium-gevoeligheid tussen de cultivars goed zichtbaar was. In 'Remembrance' zaten meer
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plekken dan in 'Jeanne d'Arc'.
Verder viel op dat de Pythium in eerste instantie vooral te vinden was aan de noordkant van het perceel.
In de loop van mei kwam echter ook aan de zuidkant van het perceel steeds meer Pythium voor. De
aantasting in het midden van het perceel bleef het gehele seizoen beperkt. Dit beeld lijkt verband te
houden met de vruchtwisseling van de vorige eigenaar van het bedrijf. Deze had namelijk de bedden
op dit deel van het perceel loodrecht liggen ten opzichte van de huidige situatie en op het noordelijke
deel van het perceel voor het laatst in het seizoen 1988/"89 krokussen geteeld en op het zuidelijk deel
in het seizoen 1987/'88.
Door het warme en droge weer in begin mei stierven de plekken met loodglans binnen enkele dagen
af. Eind mei was meer dan 80% van het gewas afgestorven als gevolg van Pythium.
5.4.2. Onkruidbestrijding
Het onkruid gaf dit seizoen veel problemen. In december stond er flink wat graanopslag en muur en in
iets mindere mate klein kruiskruid. Vlak voor opkomst van het gewas op 15 december is een onkruid
bestrijding uitgevoerd met 3 l/ha Roundup en 3 l/ha Chloor IPC. De omstandigheden voor de toepas
sing van Roundup waren niet optimaal, maar uitstel was gezien de spoedig verwachte opkomst van het
gewas en de weersverwachting niet mogelijk. De dodende werking van deze Roundup-bespuiting werd
geschat op ongeveer 70%. De onkruidbestrijding rond opkomst werd op 24 februari uitgevoerd met 5
kg/ha Alicep-N. Om het risico van een minder goede werking van de Alicep-N als gevolg van suboptimale weersomstandigheden te verkleinen, waren twee bespuitingen met de halve dosering
gepland. De weersomstandigheden op het moment van spuiten waren echter zeer geschikt, zodat toch
de volle dosering in één keer is toegepast.
Vanaf half april kiemde er nieuw onkruid en groeide het al aanwezige onkruid flink door. Er ontstonden
diverse plekken met kleefkruid die eind mei waren uitgegroeid tot grote plekken van ongeveer 50 cm
hoog. In het experimenteel geïntegreerde systeem stond meer van dit kleefkruid dan in het geïntegreer
de systeem en eind mei kwam bovendien veel herderstasje voor. In beide systemen was verder sprake
van melganzevoet. De geconstateerde verschillen in onkruiddruk zijn niet terug te voeren op verschillen
in onkruidbestrijding in dit seizoen of de voorgaande seizoenen.
Op 30 mei is het grote onkruid in de bedden geklepeld. Tegen het kleefkruid was deze methode
afdoende, maar het herderstasje stond een week later weer volop in bloei.
5.4.3. Oogst en verwerking
Het rooien van 'Remembrance' vond plaats op 19 juni en van 'Jeanne d'Arc' pas op 26 juni. De knollen
van 'Jeanne d'Arc' waren zelfs toen eigenlijk niet rijp genoeg, maar de tulpen waren rijp om te rooien en
de arbeidsplanning vergt dat de krokussen voor de tulpen gerooid worden. Dit betekende echter wel dat
de nieuwe knollen niet vanzelf van de oude knol vielen, waardoor de hoeveelheid pelwerk opliep tot
bijna 500 uur/ha.
In het volgende overzicht staan de fysieke opbrengsten in de twee bedrijfssystemen vermeld:
geplant (kg/ha)
Jeanne d'Arc
geïntegreerd
exp. geïntegreerd
Remembrance
geïntegreerd
exp. geïntegreerd

geoogst (kg/ha)

aanwas (%)

9.623
8.528

15.141
14.516

62
70

11.745
9.846

18.894
14.984

64
55

Van de oogst 1994/'95 is veel extra plantgoed aangehouden in verband met de uitbreiding met het
biologische systeem in het seizoen 1995/'96. In het volgende overzicht zijn daarom de leverbaar- en
plantgoedopbrengsten vermeld die normaal gesproken zouden zijn gerealiseerd. Daarbij dient
opgemerkt te worden dat het aantal leverbare stuks is berekend uit de kg-opbrengsten.
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geïntegreerd

exp. geïntegreerd

Jeanne d'Arc':
8/9 (stuks)
7/8 (stuks)
plantgoed (kg)

410.800
568.400
6.300

384.500
487.800
6.682

'Remembrance':
9/10 (stuks)
8/ 9 (stuks)
7/ 8 (stuks)
plantgoed (kg)

343.400
343.900
318.400
7.800

280.700
210.000
250.400
6.778

De fysieke opbrengsten van de krokussen waren alleszins redelijk, zeker gezien de vroege Pythiumaantasting. Bij de veldkeuring bleef 'Jeanne d'Arc' in de kwaliteistklasse I Japan en 'Remembrance' in
de klasse Standaard.
5.5. GELE MOSTERD
Gele mosterd werd geteeld in de periode van ongeveer zes weken tussen het rooien van de narcissen
en het planten van de krokussen. Deze teelt werd dit seizoen behoorlijk beïnvloed door overmatige
neerslag.
Op 16 augustus 1994 is het land ondiep geploegd en vervolgens is 27 kg/ha van het ras 'Maxi'
ingezaaid. Een dag later is de grond grotendeels, maar in verband met neerslag niet geheel, aan
gerold. Direct daarna is een stuifbestrijding uitgevoerd door het verspuiten van 9 ton/ha verse GFTcompost. Binnen 24 uur na het aanbrengen van het stuifdek viel circa 30 mm neerslag, waardoor dit
grotendeels verdween. Gezien de korte periode tot opkomst van de gele mosterd en het natte weer is
geen nieuwe stuifbestrijding uitgevoerd. Tijdens een paar droge dagen tussen zaaien en opkomst ging
het land toch enigszins stuiven.
Na de teelt van de narcissen was de stikstofvoorraad in de grond nog slechts 21 kg/ha. Daarom is op
26 augustus een aanvullende stikstofgift van 30 kg/ha N gegeven.
Binnen een week na zaaien kwamen de kiemplantjes tevoorschijn. De wateroverlast door 100 mm
neerslag in vier dagen tijd zorgde echter voor kale plekken. Bovendien viel in de eerste helft van
september nog eens 200 mm neerslag, zodat op het veld grote plassen stonden. Hierdoor was het
gewas zeer onregelmatig van hoogte. Op de plaatsen zonder waterschade was het gewas op 12
september gesloten. Op 23 september is het gewas geklepeld, zodat het voor het ploegen af kon
sterven.
5.6. PHACELIA/ROGGE
Tussen krokus en lelie is een periode van circa negen maanden beschikbaar voor de teelt van een
tussengewas. Op 23 juni 1994 is 15 kg/ha phacelia gezaaid. Een dag later is de stuifbestrijding
uitgevoerd door het verspuiten van 9 ton/ha verse GFT-compost. Deze compost was niet goed
uitgerijpt, waardoor de kwaliteit van het stuifdek niet optimaal was. Desondanks heeft het niet gestoven.
Op 4 juli stond de phacelia boven met meer dan alleen de kiemblaadjes. Toen bleken ook door een
defect aan de zaamachine brede banen open te blijven. Het onkruid kreeg zo dus volop de kans om
zich te ontwikkelen, zodat op 15 juli de aanwezige phacelia en het onkruid is gekopegd. Op dezelfde
dag is opnieuw phacelia ingezaaid. De struifbestrijding werd deze keer uitgevoerd met 20 m3/ha
vloeibare cellulose. Op 19 juli is een stikstofbemesting gegeven van 50 kg/ha N. Tien dagen na het
zaaien bleek dat dit keer te weinig kieming optrad. In de maand augustus kwam daar nog eens een
fikse waterschade door overmatige neerslag bij. Het onkruid kreeg zo de kans om te kiemen en kreeg
de overhand. Op 23 augustus is de phacelia en het onkruid met de rotorkopeg ondergewerkt.
Om toch een goede tussenteelt te krijgen, moest gezien het late tijdstip ditmaal gekozen worden voor
een ander tussengewas. De keuze viel op rogge, omdat dit gewas rond die tijd van het jaar nog gezaaid
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kan worden, snel groeit en in de winter niet doodvriest.
Op 23 augustus is 237 kg/ha van het ras Amillo of Halo ingezaaid, waarna het land wederom stuifvrij is
gemaakt met vloeibare cellulose. Op 5 september stond de rogge evenals het onkruid boven. De rogge
groeide overigens niet hard. In de laatste week van september werd de rogge en het onkruid gemaaid
met een weidebloter. In de loop van de winter nam de hoeveelheid onkruid toe, vooral jaarrondkiemers
als muur en klein kruiskruid. Begin februari begon de rogge ook weer te groeien. Op 9 februari werd de
rogge tot circa 10 cm diepte gefreesd. Daarbij werden de planten goed klein gemaakt, zodat later
nauwelijks groene massa terug te vinden was. Gezien de neerslagverwachting is de losse grond na het
frezen meteen aangereden met "dubbellucht".
In de bijlage met saldoberekeningen is alleen de tussenteelt met rogge opgenomen. Daarbij is
verondersteld dat de stuifbestrijding met GFT-compost heeft plaatsgevonden en dat een stikstof
bemesting van 50 kg/ha N is uitgevoerd.
5.7. INUNDATIE
Tussen tulp en narcis wordt standaard een inundatie toegepast. Op 18 juli 1994 is het land waterpas
gelegd met een laser-gestuurde kilverbak. Vervolgens zijn de dijken geploegd en heeft een kraan de
hoeken opgezet. De volgende dag is begonnen met het oppompen van het water. Binnen een dag
stond het land blank en liepen de drains, waarna deze werden afgesloten met schroefdoppen.
Gedurende de inundatieperiode werd getracht steeds ongeveer 10 cm water op het land te houden.
Daartoe moest over het algemeen wekelijks water bijgepompt worden Door de overmatige neerslag
half augustus werd echter het waterpeil met 20 tot 25 cm wel erg hoog. Vanwege de kans op dijk
doorbraak moest water teruggeheveld worden in de sloot.
Op 15 september is begonnen om het geïnundeerde land weer droog te laten vallen door het water
over te hevelen naar de sloot. Door de vele neerslag in september duurde het echter een week voordat
het land helemaal droog was. Tenslotte zijn de doppen van de drains verwijderd, is het slib uit de geul
gehaaid en zijn de dijken gevlakt.
Gedurende het seizoen 1994/"95 heeft de dienst Ruimte & Groen van de provincie Noord-Holland
onderzoek gedaan naar de ecologische aspecten van inundatie. Hiertoe werden onder andere op
verschillende geïnundeerde percelen in de kop van Noord-Holland vogels geteld en werd op het
proefbedrijf De Noord tevens onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het inundatiewater. Een uitvoerig
verslag van dit onderzoek is te vinden in paragraaf 12.2.
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6. BODEM EN BEMESTING
6.1. BODEMGEZONDHEID
In deze paragraaf wordt een beeld gegeven van de bodemgezondheid in de twee bedrijfssystemen,
zoals deze wordt beïnvloed door de diverse teeltactiviteiten. De aandacht is daarbij beperkt tot de voor
bloembolgewassen schadelijke aaltjes als de Trichodoridae en Pratylenchus penetrans, en tot de
overige tylenchide en saprofage aaltjes.
Na ieder bloembolgewas en na inundatie worden aaltjesmonsters gestoken, zodat het verloop van de
aaltjespopulaties gevolgd kan worden. In tabel 2 worden de hoeveelheden aangetroffen (schadelijke)
aaltjes vermeld. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de toegepaste monster- en analysemethode ten
aanzien van trichodoride aaltjes door het BedrijfsLaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek in
Oosterbeek niet betrouwbaar wordt geacht.

Tabel 2
Aanwezigheid van aaltjes in de twee bedrijfssystemen gedurende het seizoen 1994 P95, uitgedrukt per
100 ml grond.
Systeem
Gl

GI-EX

Voorvrucht

Datum

O+S

3/4

tulp
inundatie
narcis

juli
94
26-09-94
03-07-95

1.130
125
690

5/6

krokus
lelie

13-06-94
23-10-95

1.285
920

11/12

lelie
tulp

nov. 94
02-07-95

745
900

13/14

narcis
krokus

18-07-94
13-06-95

1.045
1.740

1/2

tulp
inundatie
narcis

juli
94
26-09-94
03-04-95

1.040
35
670

7/8

krokus
lelie

13-06-94
23-10-95

870
970

lelie
tulp

nov. 94
02-07-95

875
565

narcis
krokus

18-07-94
13-06-95

1.090
1.890

Perceel

9/10

15/16

Pp

3

O+S = Overige tylenchide en saprofage aaltjes, Tr = Trichodoridae, Pp = Pratylenchus penetrans

In geen van beide bedrijfssystemen werden voor bloembollen schadelijke aaltjes boven de schadedrempel gevonden. Opvallend is wel de sterke daling van de populatie overige tylenchide en saprofage
aaltjes na inundatie en de sterke stijging hiervan na krokus.
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6.2. BODEMVRUCHTBAARHEID
In de tabellen 3 en 4 staat de bodemvruchtbaarheid vermeld aan het begin en het einde van het
groeiseizoen 1994/'95. Begin december worden ieder jaar per gewas per bedrijfssysteem grond
monsters gestoken. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de cultivars.
Bij de interpretatie van bodemvruchtbaarheidsverschillen tussen het begin en het einde van het seizoen
1994/"95 moet rekening worden gehouden met teeltmaatregelen, zoals de inzaai van groenbemesters,
organische bemesting en inundatie voor het seizoen 1995/'96, die voor 15-01-1996 hebben plaats
gevonden.

Tabel 3
Bodemvruchtbaarheid in de twee bedrijfssystemen aan het begin van het seizoen 1994/"95. Datum
monstername 14-12-1994.
Systeem

Perceel

%o.s.

pH-KCI

Pw-getal

K-getal

MgO-NaCI

B

Gl

3/ 4
5/ 6
11/12
13/14

1,0
1,1
1,0
0,8

6,3
6,6
6,9
6,8

32
38
36
36

11
9
12
13

50
59
49
43

0,38
0,38
0,38
0,39

1,0

6,7

36

11

50

0,38

0,9
1,0
1,1
1,1

6,5
6,8
6,9
6,8

39
39
37
39

11
9
11
14

53
49
45
47

0,36
0,38
0,41
0,46

gemiddeld

1,0

6,8

39

11

49

0,40

minimale streefwaarde

1,3

6,9

25

11

30

0,32

gemiddeld
GI-EX

1/ 2
7/ 8
9/10
15/16

Tabel 4
Bodemvruchtbaarheid in de twee bedrijfssystemen aan het eind van het seizoen 1994/ '95. Datum
monstername; 16-01-1996.
Systeem

Perceel

%o.s.

pH-KCI

Pw-getal

K-getal

MgO-NaCI

Gl

3/ 4
5/ 6
11/12
13/14

1,3
1,4
1,0
1,1

6,3
6,7
6,9
6,7

40
48
30
33

9
11
15
13

69
66
53
53

1,2

6,7

38

12

60

1,0
1,2
1,0
1,0

6,4
7,0
7,0
6,7

53
38
36
32

10
13
13
10

64
53
51
61

gemiddeld

1,1

6,8

40

12

57

minimale streefwaarde

1,3

6,9

25

11

30

gemiddeld
GI-EX

1/ 2
7/ 8
9/10
15/16

B

0,38

0,40

0,32
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Als streefwaarde voor een landbouwkundig en milieukundig verantwoorde bloembollenteelt wordt een
organische stofgehalte van 1,3% aangehouden. Deze 1,3% is gekoppeld aan de analysemethode
(LECO), die het BLGG te Oosterbeek sinds april 1993 hanteert. Naar pas in 1995 bleek, heeft de
overstap op de nieuwe methode geleid tot een daling van het organische stofpercentage in kalkrijke
(alluviale) zandgronden. Met de oude methode werd het percentage stelselmatig te hoog ingeschat.
Bovendien moet met de oude methode rekening worden gehouden met een absolute spreiding van
0,3-0,4%, terwijl die bij de nieuwe ongeveer 0,1% bedraagt. Als het oude organische stofpercentage
tussen de 1 en 7% lag, dan moet daarvan 0,3% worden afgetrokken voor een vergelijking met de
nieuwe waarden (Van Berkum et al., 1996).
Alle kengetallen voor bodemvruchtbaarheid zijn, na daling in de voorgaande seizoenen, in seizoen
1994/'95 gelijk gebleven of licht gestegen. Bij een gering fosfaatoverschot (zie 6.3) blijkt dat het
mogelijk is dat het organische stofgehalte stijgt en het Pw-getal stabiliseert. Ondanks een ruim
overschot op de kalibalans (zie 6.3.) stabiliseerde het K-getai. De voorraad magnesium nam toe,
ofschoon niet meer magnesium werd bemest dan in andere jaren.
6.3. BEMESTING
In deze paragraaf worden achtereenvolgens de stikstof-, fosfaat-, kali- en overige bemestingen
behandeld. Vervolgens komen de aan- en afvoerbalansen voor stikstof, fosfaat en kali in beide
systemen aan de orde.
6.3.1. Stikstof
Op basis van de voorlopige resultaten van het onderzoek naar de opname en afvoer van nutriënten
door bolgewassen (Landman, 1994) zijn de benodigde stikstofgiften voor de bolgewassen vastgesteld.
De totale stikstofbehoefte van een gewas is berekend door de netto stikstofopname van de bolgewas
sen te delen door de benuttingsgraad. Voor bolgewassen ligt die tussen de 50 en 70% (de Ruyter en
Jansma, 1994). Op de totale stikstofbehoefte kan de extra aanvoer van stikstof via mineralisatie en
depositie in mindering worden gebracht. Dit levert de benodigde hoeveelheid stikstof op die aangevoerd
moet worden via meststoffen.
In het volgende overzicht zijn de op deze wijze berekende stikstofgiften vermeld, uitgedrukt in kg
stikstof per hectare:
- lelie
69 kg/ha
-tulp
180 kg/ha
- narcis
60 kg/ha
- krokus
90 kg/ha
In het geïntegreerde systeem wordt de benodigde stikstof in meerdere, gelijke giften ruim voor de
verwachte opname door het gewas toegediend. In lelie is de stikstof in vijf keer gegeven, waarbij de
eerste gift plaatsvond op 8 mei en de laatste op 10 augustus. Bij 'Star Gazer' is de laatste gift echter
achterwege gebleven, omdat deze anders de aanwezige Fusarium-aantasting nog zou bevorderen.
Bij de voorjaarsgewassen is de stikstof over het algemeen later gestrooid dan oorspronkelijk gepland,
waardoor bij tulp en krokus de laatste van de geplande vier giften is komen te vervallen. De voorjaars
gewassen hebben dus drie stikstofgiften ontvangen, waarbij de eerste gift plaatsvond medio maart en
de laatste gift begin mei.
In het experimenteel geïntegreerde systeem werd voor lelie, tulp en narcis gebruik gemaakt van het
stikstofbijmestsysteem (NBS). Deze systemen zijn gebaseerd op de stikstofopname van de gewassen
in de tijd en houden rekening met de bodemvoorraad stikstof via regelmatige Nmin-bepalingen. Bij het
NBS wordt een buffervoorraad aangehouden van 25 of 50 kg N per ha. Voor krokus is nog geen NBS
ontwikkeld; de stikstofbemesting is voor dit gewas gelijk aan het geïntegreerde systeem.
In tabel 5 wordt een overzicht gegeven van de voorraden minerale stikstof en de daarop gebaseerde
stikstofgiften gedurende het groeiseizoen. Bij de voorjaarsgewassen is de stikstofbemonstering aan het
begin van het seizoen komen te vervallen, omdat de ervaring heeft geleerd dat de voorraad minerale
stikstof na de winter toch minimaal is.
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Bij de lelies is eeri aantal aanpassingen doorgevoerd op het gangbare NBS. Zo is de eerste gift voor de
schubben gehalveerd, omdat deze naar verwachting in het begin van het groeiseizoen een lagere
stikstofbehoefte hebben dan het plantgoed. Verder is bij 'Star Gazer' de laatste gift vervallen omdat
stikstof een Fusariumaantasting alleen maar in de hand werkt. Voor 'Connecticut King' bestond de
laatste gift uit twee delen van 22 kg/ha N, waarvan alleen het eerste deel is gegeven. De totale
stikstofgift varieerde zo van 82 kg N/ha voor de schubben van 'Star Gazer' tot 126 kg N/ha voor het
plantgoed van 'Connecticut King'.
Bij de tulpen en narcissen was de voorraad stikstof aan het eind van het groeiseizoen groter dan nodig,
zodat bij de tulpen de laatste gift en bij de narcissen de laatste twee giften kwamen te vervallen.

Tabel 5
Verloop van het NBS per gewas in seizoen 1994/'95. Voorraad, gewenst en gift in kg/ha N.
datum

voorraad

gewenst

17
42
42

65
80
55
60

gift

lelie
08-05
12-06

05-07
02-08

26

44 (schubben 22)
38

22
22 (alleen 'Connecticut King'
126

totaal
tulp
16-03
04-04
08-05
30-05

38
50
63

40
65
70
45

totaal

40
27
22
0
89

narcis
10-03
04-04
08-05
30-05
totaal

38
42
30

40
65
45
30

40
27
0
0
67

Rond de bloei en na de oogst is in beide systemen de stikstofvoorraad in de bodem gemeten. De
resultaten staan vermeld in tabel 6. Opvallend is dat bij narcis rond de bloei in het experimenteel
geïntegreerde systeem meer stikstof aanwezig was dan in het geïntegreerde systeem. Bij krokus was
de voorraad rond de bloei zeer laag. De bloei valt bij krokus echter ook zeer vroeg.
6.3.2. Fosfaat
Fosfaat wordt gegeven op basis van de afvoer door het gewas, zodra het streeftraject voor het Pw-getal
(25 tot 35) is bereikt (Stokkers en Van den Berg, 1993). Bij de voorjaarsgewassen is de fosfaatbemes
ting gebaseerd op de Pw-cijfers van het voorgaande seizoen, omdat fosfaat voor het planten onderge
werkt moet worden.
De Pw-getallen van de percelen lagen in december 1993 rond de bovenkant van het streeftraject. De
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aanvoer van fosfaat via de organische bemesting met GFT-compost volstond om de afvoer met het
gewas te compenseren. Een aanvullende bemesting met fosfaatkunstmest was dus niet nodig.

Tabel 6
Verloop van het stikstofgehalte in de bodem tijdens het groeiseizoen per gewas per bedrijfssysteem,
uitgedrukt in kg minerale stikstof per hectare.
gewas

cultivar

systeem

bloei

OOi

lelie

'Connecticut King'

Gl
GI-EX
Gl
GI-EX

42
50
34
34

17

Gl
GI-EX
Gl
GI-EX

50
50
67
50

25
17
25
17

Gl
GI-EX
'Dutch Master'
Gl
'Sir Winston Churchill' GI-EX

17
34

25
17
25
17

'Star Gazer'

Tulp

'Leen van der Mark'
'Red Riding Hood'

Narcis

Krokus

'Tête à Tête'

'Jeanne d'Arc'
'Remembrance'

Gl
GI-EX
Gl
GI-EX

8

42
8

17
8
8

8
8
8

34
34
34
34

6.3.3. Kali
Indien het K-getal zich in het streeftrajekt (11 tot 17) bevindt, dan wordt kali toegediend op basis van de
afvoer door het gewas. De benodigde kali wordt normaal gesproken voor opkomst van het gewas
gestrooid in de vorm van patentkali. Sinds kort is echter de kalimeststof Multi-K op de markt gekomen.
Deze meststof kan ook tijdens het groeiseizoen toegediend worden, zodat er nu mogelijkheden zijn om
de kaligift te spreiden. Een nadeel van Multi-K is dat het naast 46% kali (K20) ook 13% stikstof (N)
bevat, waarmee rekening gehouden dient te worden bij de stikstofbemesting. Daarnaast maakt het
hoge kaligehalte van Multi-K de toediening van kleine hoeveelheden kali technisch gezien zeer lastig.
Dit seizoen is in de tulpen en narcissen in het geïntegreerde systeem de kaligift in tweeën gesplitst,
waarbij de helft vlak voor opkomst werd gegeven in de vorm van patentkali en de andere helft half april
in de vorm van Multi-K.
6.3.4. Overige nutriënten
Voor de pH, magnesia en borium worden de streefwaarden van de bemestingsadviesbasis gehanteerd:
een pH-KCI van 6,9, een MgO-NaCI van 30 en voor tulp een B-water van 0,35.
De benodigde kalkgift bij de voorjaarsgewassen is gebaseerd op de pH-cijfers van het voorgaande
seizoen, omdat de kalk voor het planten ondergewerkt moet worden. De pH lag op 6 december 1993
rond het streefgetal, zodat geen kalkbemesting nodig was.
De magnesia- en boriumcijfers waren op alle percelen ruim hoger dan de streefwaarden, zodat geen
bemesting nodig was.
6.4. MINERALENBALANSEN
In de tabellen 7, 8 en 9 zijn de mineralenbalansen voor respectievelijk stikstof, fosfaat en kali in beide
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bedrijfssystemen voor het seizoen 1994^95 weergegeven. Ook de aanvoer van mineralen bij de
tussenteelten is meegenomen. Voor de afvoer met het leverbare produkt zijn de nieuwe cijfers van
Landman (1994) gehanteerd. De afvoer van gewasresten en stro van de percelen is niet in de balansen
opgenomen, evenmin als de aanvoer van eigen compost. Verondersteld wordt dat beide voornoemde
balansposten in evenwicht zijn. Bij lelie is uitgegaan van een verhouding 20% schubben- en 80%
plantgoedteelt.

Tabel 7
Mineralenbalans voor stikstof (N) in de twee bedrijfssystemen voor het seizoen 1994/'95, uitgedrukt in
kg/ha/jr.
GEÏNTEGREERD

perceel

gewas

3/ 4
5/ 6
11/12
13/14

narcis
rogge
lelie
tulp
gele mosterd
krokus

gemiddeld

afvoer

surplus

aanvoer
min.

org.

totaal

151
76
76
40
76
40

257
126
210
208
106
164

69
112

35

71
50
99
133
30
89

53

176
126
141
96
106
111

35

118

115

268

79

189

aanvoer
min.

afvoer

surplus

org.

totaal

70
76
0
40
76
40

172
126
146
164
106
164

81
69
112

35

67
50
111
89
30
89

53

91
126
77
52
106
111

35

109

76

220

79

141

dep.

35
-

35
35
-

81
-

-

EXPERIMENTEEL GEÏNTEGREERD

perceel

gewas
dep.

1/ 2
7/ 8
9/10
15/16

narcis
rogge
lelie
tulp
gele mosterd
krokus

gemiddeld

35
-

35
35
-

-

-

dep. = depositie, min. = minerale aanvoer, org. = organische aanvoer

Uit tabel 7 blijkt dat het overschot op de stikstofbalans in het geïntegreerde systeem 189 kg N per ha
bedraagt en in het experimenteel geïntegreerde systeem 141 kg N per ha. Het verschil tussen beide
bedrijfssystemen wordt veroorzaakt door de extra organische bemesting met GFT-compost in het
geïntegreerde systeem en het gebruik van NBS in het experimenteel geïntegreerde systeem.
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Tabel 8
Mineralenbalans voor fosfaat (P205) in de twee bedrijfssystemen voor het seizoen 1994/'95, uitgedrukt
in kg/ha/jr.
GEÏNTEGREERD

perceel

3/ 4
5/ 6
11/12
13/14

gewas

narcis
rogge
lelie
tulp
gele mosterd
krokus

gemiddeld

afvoer

surplus

30

30

39
38
10
- 14
38
-14

30

24

afvoer

surplus |

aanvoer
dep.
min.

org.

totaal

67
38
38
14
38
14

69
38
40
16
38
16

30
30

2

0
0
0
0
0
0

2

0

52

54

2
-

2
2
-

-

-

EXPERIMENTEEL GEÏNTEGREERD

perceel

1/ 2
7/ 8
9/10
15/16

aanvoer

gewas

narcis
rogge
lelie
tulp
gele mosterd
krokus

gemiddeld

dep.

min.

org.

totaal

2

25
38
0
14
38
14

27
38
2
16
38
16

30

2

0
0
0
0
0
0

30

-3
38
-28
-14
38
-14

2

0
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34

30

4

-

2
2
-

-

30
30
-

dep. = depositie, min. = minerale aanvoer, org. = organische aanvoer.

De fosfaatbalansen in tabel 8 laten minieme overschotten zien van 24 kg P205 per ha in het geïntegreer
de systeem en 4 kg P205 per ha in het experimenteel geïntegreerde systeem. Het grotere overschot in
het geïntegreerde systeem komt door de aanvoer van extra GFT-compost. Mede door de kleine
overschotten op de balansen zijn de Pw-getallen dit seizoen gemiddeld licht gestegen.
Uit tabel 9 blijkt dat het overschot op de kalibalans in het geïntegreerde systeem 119 kg K20 per ha
bedraagt en in het experimenteel geïntegreerde systeem 90 kg K20 per ha. Ook hier verklaart de extra
organische bemesting met GFT-compost voor lelie en narcis het grotere overschot in het geïntegreerde
systeem. Ondanks de overschotten zijn de K-getallen dit seizoen ongeveer gelijk gebleven.
Opvallend is het ogenschijnlijk grote kalitekort bij lelie. Voor lelie wordt echter eigen compost uitgere
den die grote hoeveelheden kali bevat. Deze kali is voor 40% in mindering gebracht op de voor lelie
benodigde kaligift. De eigen compost komt echter niet op de mineralenbalans voor.
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Tabel 9
Mineralenbalans voor kali (K20) in de twee bedrijfssystemen voor het seizoen 1994/ '95, uitgedrukt in
kg/ha/jr.
GEÏNTEGREERD

perceel

gewas

aanvoer
min.

org.

totaal

190
63
63
80
63
80

275
63
118
180
63
135

136
98

5

80
0
50
95
0
50

49

200
63
-18
82
63
86

5

69

135

209

90

119

aanvoer
min.

org.

totaal

140
63
0
80
63
80

195
63
55
180
63
135

136
98

5

50
0
50
95
0
50

49

120
63
-81
82
63
86

5

61

107

180

90

90

dep.

3/ 4
5/ 6
11/12
13/14

narcis
rogge
lelie
tulp
gele mosterd
krokus

gemiddeld

5
-

5
5
-

afvoer

75
-

-

surplus

EXPERIMENTEEL GEÏNTEGREERD

perceel

gewas
dep.

1/ 2
7/ 8
9/10
15/16

narcis
rogge
lelie
tulp
gele mosterd
krokus

gemiddeld

5
-

5
5
-

afvoer

dep. = depositie, min. = minerale aanvoer, org. = organische aanvoer

75
-

-

surplus
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7. GEWASBESCHERMING
In de tabellen 10 tot en met 13 is per gewas per bedrijfssysteem de inzet van gewasbeschermingsmid
delen weergegeven. Bij lelie is van de schubben een bijdrage van 20% en van het plantgoed van 80%
aan de totale inzet verondersteld.

Tabel 10
Gewasbeschermingsmiddelenverbruik voor lelie in het geïntegreerde en experimenteel geïntegreerde
bedrijfssysteem voor het seizoen 1994/"95, uitgedrukt in kg werkzame stof per ha per jaar. Tussen
haakjes staat het gebruik zonder minerale olie vermeld.
Toepassing

Geïntegreerd

Exp. geïntegreerd

onkruidbestrijding
gewasbespuiting
bolontsmetting

6,9
72,9 (10,5)
6,4

6,6
67,0(4,6)
6,3

totaal

86,2 (23,8)

79,9 (17,5)

Uit tabel 10 blijkt dat het bij lelie in beide bedrijfssystemen het grootste gebruik ligt bij gewasbespuitingen. Hiervan vormt minerale olie ongeveer 75% van het totale verbruik. Het kleine verschil in de
onkruidbestrijding wordt veroorzaakt door het overslaan van een bespuiting in het experimenteel
geïntegreerde systeem. De lagere hoeveelheid werkzame stof voor gewasbespuiting in het experimen
teel geïntegreerde systeem wordt veroorzaakt door het gebruik van geleide bestrijding. De verschillen
in bolontsmetting worden veroorzaakt door een verschil in vloeistofopname.
In tabel 11 staat het gewasbeschermingsmiddelenverbruik voor tulp vermeld. In het geïntegreerde
systeem werd bij 'Red Riding Hood' nog een grondbehandeling uitgevoerd. Het verschil in de onkruid
bestrijding is terug te voeren tot een verschil in dosering in de verschillende systemen. Het verschil in de
gewasbespuiting wordt veroorzaakt door een minder frequente vuurbestrijding.

Tabel 11
Gewasbeschermingsmiddelenverbruik voor tuig in het geïntegreerdeen experimenteel geïntegreerde
bedrijfssysteem voor het seizoen 1994/"95, uitgedrukt in kg werkzame stof per ha per jaar.
Toepassing
grondbehandeling
onkruidbestrijding
gewasbespuiting
bolontsmetting
ruimtebehandeling
totaal

Geïntegreerd

Exp. geïntegreerd

2,00
6,00
2,43
3,88
0,04

0,00
5,76
1,53
3,60
0,04

14,35

10,93

Het verschil in de onkruidbestrijding in tabel 12 in narcis hangt gedeeltelijk samen met de cultivarkeuze.
In het geïntegreerde systeem werd namelijk één cultivar gedekt met een dik strodek en in het
experimenteel geïntegreerde systeem beide cultivars. Bij toepassing van een dik strodek wordt de
bespuiting met een bodemherbicide achterwege gelaten. Bovendien werden in het experimenteel
geïntegreerde systeem lagere hoeveelheden correctiemiddelen ingezet.
Het verschil in de gewasbespuiting is ook cultivarafhankelijk en wordt veroorzaakt door het overslaan
van een vuurbestrijding bij één van de cultivars in het experimenteel geïntegreerde systeem als gevolg
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van het mooie weer tijdens de bloei.
Het verschil in bolontsmetting wordt veroorzaakt door een verschil in vloeistofopname door de
verschillende cultivars.

Tabel 12
Gewasbeschermingsmiddelenverbruik voor narcis in het geïntegreerde en experimenteel geïntegreerde
bedrijfssysteem voor het seizoen 1994/ 95, uitgedrukt in kg werkzame stof per ha per jaar.
Toepassing
onkruidbestrijding
gewasbespuiting
bolontsmetting
totaal

Geïntegreerd

Exp. geïntegreerd

5,12
1,20
6,75

3,80
0,90
4,83

13,07

9,53

Tabel 13
Gewasbeschermingsmiddelenverbruik voor krokus in het geïntegreerde en experimenteel geïntegreer
de bedrijfssysteem voor het seizoen 1994/ 95, uitgedrukt in kg werk-zame stof per ha per jaar.
Toepassing
grondbehandeling
onkruidbestrijding
bolontsmetting
totaal

Geïntegreerd

Exp. geïntegreerd

1,20
4,28
7,42

0,58
4,28
4,38

12,90

9,24

Zoals uit tabel 13 blijkt is in het geïntegreerde systeem de gebruikte dosering voor de grondbehandeling
twee keer zo groot als in het experimenteel geïntegreerde systeem. Daarnaast bestond de bolontsmet
ting in het experimenteel geïntegreerde systeem alleen uit een warmwaterbehandeling, terwijl in het
geïntegreerde systeem ook nog een koude ontsmetting werd uitgevoerd.
In tabel 14 is de inzet van gewasbeschermingsmiddelen in het geïntegreerde en experimenteel
geïntegreerde systeeem afgezet tegen het gebruik in het experimenteel geïntegreerde systeem in
1993/'94 en het referentiebedrijf voor 2000 volgens het MJP-G (Anoniem 1990)
De reductie van het totaalverbruik is groter dan de norm van 61% uit het MJP-G voor het jaar 2000. Dit
wordt grotendeels veroorzaakt door het geheel achterwege laten van de chemische grondontsmetting
en de drastische beperkingen in de grondbehandeling en de gewasbespuiting.
Het totaalverbruik is in 1994/"95 in beide systemen groter dan in het experimenteel geïntegreerde
systeem in het 1993^94. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door meer bespuitingen tegen virusover
dracht in lelie dan in 1993/'94, waarvoor relatief gote hoeveelheden minerale olie worden ingezet.
De norm voor de gewasbespuitingen wordt dit jaar in geen van beide systemen gehaald, wat hoofdza
kelijk veroorzaakt wordt door meer bespuitingen in lelie tegen virusoverdracht.
In tegenstelling tot vorig jaar wordt de norm voor de bolontsmetting nu wel gehaald. De voornaamste
redenen hiervoor zijn de halvering van de concentratie Captan bij het ontsmetten van de schubben van
lelie, een lagere vloeistofopname van narcis en het niet ontsmetten van de krokussen in het exoerimenteel geïntegreerde systeem. De hoeveelheid bolontsmettingsmiddelen in de badrestanten is overigens
buiten beschouwing gelaten.
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Tabel 14
Gewasbeschermingsmiddelenverbruik in het geïntegreerde en experimenteel geïntegreerde bedrijfs
systeem in het seizoen 1994/"95, afgezet tegen het referentiebedrijf 2000 volgens het MJP-G en het
experimenteel geïntegreerde bedrijfssysteem in 1993/"94. Het verbruik is uitgedrukt in kg werkzame stof
per ha per jaar.
Toepassing

Referentie
2000

GI-EX
1993/'94

Gl
1994/'95

GI-EX
1994/'95

grondontsmetting
grondbehandeling
onkruidbestrijding
gewasbespuiting
bolontsmetting
ruimtebehandeling

17,7
4,0
6,5
16,4
6,9
p.m.

0,0
0,2
5,3
12,0
7,1
p.m.

0,0
0,8
5,6
19,1
6,1
p.m.

0,0
0,1
5,1
17,4
4,8
p.m.

totaal

51,5

24,6

31,6

27,4

Bij de bolontsmetting wordt de nodige aandacht besteed aan het hergebruik van dompelbaden en de
beperking van badrestanten. Zo wordt per seizoen slechts één keer een geheel nieuw ontsmettingsbad
klaargemaakt. Bij de warmwaterbehandeling wordt voor krokus een nieuw bad aangemaakt. Dit
ontsmettingsbad wordt ook gebruikt voor narcis en lelie, waarna de restanten over het land worden
uitgereden. Het bad voor de koude ontsmetting wordt in oktober aangemaakt voor het ontsmetten van
de narcissen. Vervolgens worden na kleine aanpassingen in samenstelling hierin ook de tulpen en
lelies ontsmet. Na het ontsmetten van de lelies worden de restanten verwerkt met een carbo-floinstallatie.
Dit seizoen bestonden de badrestanten van de bolontsmetting uit:
- 2.300 I warmwaterbad (na lelie) met 0,5% formaline;
- 260 I koud bad van lelieschubben met 1% Captan, 0,4% Bavistin en 0,3% Sportak;
- 400 I koud bad van lelieplantgoed met 0,5% Captan, 0,4% Bavistin en 0,3% Sportak.
Bij een bedrijfsgrootte van 16 ha zou het verbruik in de bolontsmetting nog met 0,57 kg werkzame stof
per ha per jaar verhoogd moeten worden.
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8. AFVALSTROMEN EN VERWERKING
Op het proefbedrijf De Noord komt veel organisch afval vrij, onder andere potgrond, bloemkoppen,
loof, stro, afval van de oogstverwerking en maaisel van slootkanten. Dit afval wordt tezamen gecomposteerd en de resulterende compost wordt op het eigen bedrijf ingezet voor de organische bemesting.
Bij het composteren van het zomerafval van het seizoen '93/94 is gebruik gemaakt van een andere
techniek voor het omzetten van de composthopen, namelijk een compostfrees. Deze frees bezit een as
waarop messen zijn gemonteerd. Deze as draait snel rond, waardoor het materiaal wordt versneden en
gemengd. De hoogte en breedte van de composthopen moet aangepast worden aan de afmetingen
van de frees.
Omdat de frees in verstek achter een trekker werkt, was het niet mogelijk om te composteren in de
daarvoor aangelegde composteerinrichting. Bovendien bleek uit onderzoek (Wondergem 1995) dat de
eventuele verontreiniging van de bodem door percolaatwater meevalt.
Als gewerkt wordt met een compostfrees, wordt op intensieve wijze gecomposteerd. Gedurende de
eerste vijf à zes weken wordt de compost wekelijks omgezet (gefreesd). Gedurende deze periode
bevindt de temperatuur zich rond 60 C. Dit is de hittefase. Daarna blijft de compost nog minimaal zes
weken liggen om na te rijpen bij een lagere temperatuur (< 30 C), zodat zich weer een evenwichtig
leven in de compost kan vormen.
Na het op- en omzetten van de composthoop werd de hoop steeds afgedekt met vezeldoek. In verband
met een demonstratie van de frees op de open dag was de composthoop in twee keer opgezet. Dit had
als gevolg dat de hittefase in totaal ruim tien weken duurde. Het temperatuurverloop was in die tijd zeer
goed; de maximum temperatuur bevond zich bijna continu boven 60°C. Soms kwam de temperatuur
zelfs boven 70°C, wat niet de bedoeling is, omdat dan een pasteurisatie-effect optreedt (zie figuur 4).

Figuur 4
Temperatuurverloop in de composthoop van het zomerafval van het seizoen 1993/'94 tijdens de eerste
weken van het composteringsproces.
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Tijdens de hittefase droogde de compost uit door waterverbruik tijdens het composteringsproces. Om
te voorkomen dat het composteringsproces hierdoor geremd werd, werd met een vacuümtank water
toegevoegd. In de maand augustus trad een overmaat aan neerslag op. Dit had tot gevolg dat de
compost niet gefreesd kon worden, omdat het rond de composthoop te nat was. De composthoop zelf
had weinig last van het teveel aan water.

Tabel 15
Analysegegevens van de composthoop van het zomerafval van 1994 bij het opzetten en uitrijden,
uitgedrukt per kg compost.
Monsterdatum

18-07-1994
13-03-1995

Org.stof

Ruw as

N-totaal

(g/kg)

(g/kg)

(g/kg)

205
96

423
604

3,1
4,8

(g/kg)

K20
(g/kg)

0,9
2,5

4,1
4,7

PA

C/Nfactor

38
12

Het gebruik van de compostfrees was goed bevallen, dus werd besloten om hiermee verder te gaan.
Op 21 april 1995 werd een composthoop gemaakt van voornamelijk lelieafval en opgeraapt dekstro
van 'Tête à Tête' en 'Sir Winston Churchill'. Het materiaal bevatte vrij veel zand.
Uit figuur 5 blijkt dat de temperatuur tijdens het composteringsproces niet opliep tot zeer hoge waarden.
Over het algemeen bevond de maximumtemperatuur zich rond 50°C.

Figuur 5
Ternperatuurverloop in de composthoop van het winterafval van het seizoen 1993/ '94 en opgeraapt
stro van seizoen 1994/'95 tijdens de eerste weken van het composteringsproces.
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De composthoop werd zes keer gefreesd in de periode van 21 april tot 7 juni. Vervolgens bleef het
materiaal nog enkele maanden liggen om na te rijpen. Op 11 oktober 1995 werd het materiaal
uitgereden over het land.
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Tijdens het composteringsproces werd onderzocht of knolletjes en wortels van knolcyperus, kiekwortels en gladiolen met droogrot (Stromatinia gladioli) afgedood werden. Knolcyperus werd afgedood als
het materiaal zich continu of om de week in de kern van de composthoop bevond. Als het materiaal
zich continu in de schil van de composthoop bevond was er overleving. Zowel kiekwortels als droogrot
in gladiool werden volledig afgedood, ongeacht de plaats in de composthoop. Een uitgebreider verslag
is te vinden in paragraaf 12.4.
In tabel 16 wordt een overzicht gegeven van de hoeveelheden organisch afval in het seizoen 1993/"94.
De hoeveelheden zijn bepaald op het moment dat het afval ontstond.

Tabel 16
Soort en hoeveelheid organisch afval in seizoen 1993/'94.
Soort afval
pitten schubbollen lelie
potgrond lelieschubben
dekstro narcis
bloemkoppen:
lelie ('Connecticut King')
tulp
narcis
selectie-afval:
tulp
narcis
krokus
loof- en stroresten:
lelie
tulp
narcis
krokus
afval/uitval verwerking:
lelie
tulp
narcis
krokus
overig (totaal)

Hoeveelheid
11
22
10

m3
m3
ton

7
11
8

m3
m3
m3

1
1
1

m3
m3
m3

10
30
30
22

m3
m3
m3
m3

40
7
8
6
10

m3
m3
m3
m3
m3

Van het overig afval wordt de sorteer- en zeefgrond uitgereden over het land. De grond van de
krokussen en tulpen wordt om bedrijfshygiënische redenen uitgereden over het te inunderen land. Bij
de verwerking van de narcissen komt nauwelijks tot geen sorteer- en zeefgrond vrij. De grond van de
lelies gaat terug naar het perceel van herkomst.
De lege verpakkingen van de kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen en de plastic zakken,
gebruikt voor de bewaring van de lelieschubben, zijn als bedrijfeafval afgevoerd.

41

9. NATUURBEHEER
Het behoud en bevorderen van natuur is onderdeel van een geïntegreerde bedrijfsvoering. Daarom is
in samenwerking met de Dienst Ruimte en Groen van de provincie Noord Holland en de Stichting
Landschapsbeheer Noord Holland een natuurplan ontwikkeld. Bij elke beheersmaatregel staan de
inpasbaarheid binnen de bedrijfsvoering en de beperking van arbeid en kosten voorop. De afdeling
Onderzoek en Informatie van de Dienst Ruimte en Groen volgt de resultaten van de natuurbevorderende maatregelen.
9.1. SLOOTKANTEN
De slootkant vormt een overgangsgebied tussen een nat en een droog milieu, waarin vele soorten
planten en dieren voorkomen. Het slootkantenbeheer beoogt de slootkant te verschralen en verstoring
van de slootkant te voorkomen. Op deze wijze ontstaat een oevervegetatie met een stevige zode, die
weinig onderhoud vergt en waarin probleemonkruiden als kweek en akkerdistel niet kunnen gedijen.
Bijlage II geeft de eerste bevindingen van het alternatieve slootkantenbeheer op De Noord in de periode
1992-1995. De bijlage is opgesteld door N. Jonker van de afdeling Onderzoek en Informatie van de
provincie Noord Holland. Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste conclusies:
- Bedrijfstechnisch is slootkantbeheer goed inpasbaar.
De slootkant wordt eenmaal per jaar op circa 10 cm hoogte gemaaid met een klepelmaaier met
afzuiginstallatie. Al het maaisel (± 10 m3) wordt afgevoerd naar de composthoop. Omdat de slootkant
maar eenmaal per jaar en laat (augustus) gemaaid wordt verandert het landschapsbeeld. In plaats
van een kort gemaaide, groene slootkant ontstaat een wat ruigere kant met riet, bloemen en
bloeiende grassen.
- Slootkantbeheer leidt tot een vermindering van lastige onkruiden.
De hoeveelheid van het probleemonkruid kweek is in de loop der jaren drastisch afgenomen. Andere
probleemonkruiden als perzikkruid en melganzevoet komen in de slootkant voor, maar dit zijn ijle
planten die een kwijnend bestaan leiden.
- Een toename van bloemrijke soorten lijkt een zaak van lange adem, maar valt te versnellen door het
opbrengen van bloemrijk hooi uit de omgeving.
Op de zuidelijke slootkant groeien enkele interessante soorten als aardbeiklaver en zompvergeetmijnietje. Op de noordelijke slootkant is het effect duidelijk minder.
- Door het herprofileren, maaien en afvoeren ontstaat een stevige, onderhoudsarme slootkant.
9.2. HOUTWAL
In het verleden kende de polder Zijpe, waarin het proefbedrijf De Noord ligt, veel brede (hak) houtsing
els. Deze singels dienden als windkering voor de opvang van stuivend zand. Tegenwoordig hebben de
houtwallen geen agrarische functie meer en zijn ze verdwenen uit grote delen van de polder. Een
houtwal heeft naast een landschappelijke waarde echter ook een natuurwaarde. Er kunnen zeldzame
planten onder groeien en vele dieren vinden er bescherming.
De stichting Landschapsbeheer heeft in het voorjaar van 1993 op proefbedrijf De Noord langs de
Ruigeweg een houtwal aangeplant van 4 bij 50 meter. Er werden soorten gebruikt uit het verleden,
zoals zwarte els, es, esdoorn, lijsterbes en zomereik. Het onderhoud van deze houtwal wordt
uitgevoerd door Landschapsbeheer Noord-Holland.
9.3. DIEREN
Veel diersoorten vervullen een nuttige functie als bestrijders van landbouwkundige plagen als hazen,
muizen en diverse insekten. Het vóórkomen van deze dieren is vooral afhankelijk van schuilplaatsen in
ruige overhoeken. De aanwezigheid van nuttige dieren op De Noord wordt gestimuleerd door het
plaatsen van een nestkast voor een torenvalk en een schuilkast voor bunzings onder de haag. Verder
zijn schuilgelegenheden gecreëerd voor onder andere egels en overwinterende kikkers, padden en
salamanders door de aanleg van een takkenhoop en de verruiging en verzanding van een doodlopen
de sloot.
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10. MECHANISATIE EN GEBOUWEN
Een moderne, geïntegreerde bedrijfsvoering vergt regelmatig aanpassingen van de mechanisatie en
gebouwen, waarbij de wettelijke voorschriften in acht genomen dienen te worden.
In het kader van het demonstratieproject 'Drogen en bewaren van bloembollen met zonne-energie' van
het ingenieursbureau 'Ecofys' is in de zomer van 1995 in de schuur een heteluchtcollector van 200 m2
geïnstalleerd. De collector is gemaakt door onder het bestaande golfplaten dak een spouw aan te
brengen waardoor ventilatielucht wordt aangezogen. De zon warmt de lucht in de spouw op. De aldus
(voor) verwarmde lucht gaat via kanalen en bestaande klimaatkasten naar de diverse droog- en
bewaarcellen. Indien nodig vindt naverwarming plaats met de bestaande verwarmingsinstallatie.
Gedurende twee jaar (juni 1995 tot juli 1997) worden door 'Ecofys' metingen verricht om het rendement
en de economische haalbaarheid van het systeem te onderzoeken.
In het kader van de Wet Milieubeheer is op de ventilatoren een frequentieregelaar aangebracht om de
geluidsoverlast voor de buren 's nachts te beperken.
Andere investeringen waren een tweedehands telmachine voor op de plantmachine en 50 kuubskisten.
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11. BEDRIJFSECONOMISCHE RESULTATEN
In deel 2 van dit intern rapport (nr 069b) zijn de saldoberekeningen en arbeidsbehoeften van de diverse
teeltactiviteiten weergegeven, onderscheiden naar bedrijfssysteem, gewas, cultivar en eventueel
jaargang. In tabel 17 worden de bedrijfseconomische resultaten samengevat.

Tabel 17
Bedrijfseconomische kengetallen voor de twee bedrijfssystemen voor het seizoen 1993/'94, uitgedrukt
in guldens of uren per hectare.
GEÏNTEGREERD

lelie
tulp
narcis
krokus
rogge
gele mosterd
inundatie
gemiddeld3'

Opbrengst

Toegerekende
kosten

saldo EM1>

saldo LW2'

Vaste
arbeid

44.247
89.334
96.621
134.665

40.620
49.764
76.618
100.276
474
439

3.627
39.570
20.003
34.389
-474
-439

-10.719
34.084
17.312
23.653
-681
-766
-577

609
334
762
246
9
13
11

-

-

-

91.217

67.047

24.169

15.577

496

Opbrengst

Toegerekende
kosten

saldo EM1>

saldo LW2'

Vaste
arbeid

36.307
87.287
97.527
119.380
-

39.746
45.524
44.301
90.052
474
439

- 3.439
41.763
53.226
29.328
-474
-439

-

-

-

-17.321
36.681
49.994
21.096
-681
-766
-577

628
312
401
222
9
13
11

85.125

55.134

39.991

22.107

399

EXPERIMENTEEL GEÏNTEGREERD

lelie
tulp
narcis
krokus
rogge
gele mosterd
inundatie
gemiddeld31

-

11 EM

is saldo exclusief loonwerk en losse arbeid.
LW is saldo inclusief loonwerk en losse arbeid.
3) Gemiddeld over de vruchtwisseling van 4 jaar.

2'

Een uitgebreide bedrijfseconomische evaluatie op basis van eenjarige resultaten is weinig zinvol. Wel
kunnen bij de kengetallen enkele kanttekeningen geplaatst worden.
De financiële opbrengster van de lelies zijn over de gehele linie slecht. De fysieke opbrengsten van
'Connecticut king' zijn weliswaar goed, maar de teelt van deze cultivar is bij het huidige, zeer lage
prijsniveau niet meer rendabel. De zeer slechte opbrengsten van 'Star Gazer' zijn het gevolg van een
zware fusariumaantasting.
De uitstekende opbrengst van de narcis 'Tête à Tête' wordt in het geïntegreerde systeem voor een
groot deel teniet gedaan door de slechte opbrengst van 'Dutch Master' als gevolg van bolrot. Ook de
hoeveelheid eigen arbeid is enorm groot door het uitzoeken van plantgoed en leverbar op bolrot.
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In het experimenteel geïntegreerde systeem is 'Dutch Master' vervangen door 'Sir Winston Churchill'.
Het prijsniveau van deze cultivar ligt weliswaar wat lager, maar omdat er geen problemen met bolrot
worden ondervonden is het saldo in het experimenteel geïntegreerde systeem flink hoger.
Bij tulp en krokus waren de opbrengsten in beide systemen goed. Tussen de systemen kwamen geen
extreme verschillen voor.
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12. OVERIG ONDERZOEK
12.1. KWALITEITSONDERZOEK LEVERBAAR PRODUCT
In seizoen 1994/'95 is aan de voorjaarsbloeiers geen kwaliteitsonderzoek uitgevoerd. Van tulp, krokus
en narcis 'Tête à Tête' was al enkele jaren aangetoond dat de kwaliteit gelijkwaardig was aan 'praktijkpar
tijen'. De kwaliteit van narcis 'Dutch Master' bleef als gevolg van Fusarium duidelijk achter bij de
praktijkpartijen. Deze cultivar wordt echter vervangen door een andere.
Bij lelie zijn beide cultivars uit beide systemen vergeleken met vijf 'praktijkpartijen'. De lelies werden
afbebroeid in maart en augustus 1995 en onder andere beoordeeld via het plantgewicht, de plantlengte
en het aantal knoppen per plant. Bij 'Connecticut King' bleek de kwaliteit van de partijen uit het BSO
vergelijkbaar met die van de 'praktijkpartijen'. De partijen van 'Star Gazer' waren korter, lichter van
gewicht en hadden minder knoppen per plant dan de 'praktijkpartijen'. Het plantgewicht van de
'praktijkjpartijen' was echter ook hoger.
Een uitgebreider verslag is van het kwaliteitsonderzoek voor lelie is te vinden in bijlage III.
12.2. ONDERZOEK INUNDATIE EN VOGELS
Inundatie blijkt een enorme aantrekkingskracht te hebben op vogels. Dit was voor de provincie NoordHolland aanleiding om in de zomer van 1994 onderzoek te doen naar het hoe en waarom van dit
verschijnsel.
Het onderzoek bestond uit twee onderdelen; een wateronderzoek en een vogelonderzoek. Het
wateronderzoek werd uitgevoerd op proefbedrijf De Noord. Het onderzoek was opgedeeld in onder
zoek naar de waterkwaliteit (nutriënten, coli-bacteriën) en onderzoek naar waterleven (bepaling
biomassa). Ook werd nagegaan of er botulisme optrad. Voor dit laatste werden geen monsters
genomen. Er werd gelet op aanwezigheid van dode vogels. In het vogelonderzoek werd op 61 percelen
in de kop van Noord-Holland naar aantallen, soorten en gedrag van vogels gekeken.
Uit het wateronderzoek bleek dat het water rijk is aan nutriënten. Verder bleek het zeer rijk te zijn aan
biomassa. Deze biomassa bestond hoofdzakelijk uit muggelarven 1000 tot 2000 per m2. Dit is goed te
verklaren uit het feit dat het om voedselrijk, ondiep - dus snel op te warmen - water gaat. Dit is een
ideaal klimaat voor veel waterdieren om zich snel te vermeerderen.
De hoeveelheid coli-bacteriën kwam om dezelfde reden binnen drie weken boven de norm die
gehanteerd wordt voor goede kwaliteit zwemwater. In diezelfde tijd werden overigens ook grotere en
diepere plassen afgekeurd voor zwemwater.
Bij het vogelonderzoek werden 33.000 vogels geteld. Er werden 55 verschillende soorten waargeno
men. De meest talrijke soorten waren de kokmeeuw, de kievit en de scholekster. Tussen de percelen
bleken grote verschillen voor te komen. Sommige percelen waren heel vogelrijk, terwijl op andere
percelen nauwelijks vogels voorkwamen. Dit is tot te schrijven aan verschillen in waterpeil, bodemsoort,
periode van inundatie en de afstand tot de waddenzee.
Het gedrag van de vogels verschilt per soort. Steltlopers en eenden komen vooral om te eten. Andere
soorten als visdiefjes, meeuwen en scholeksters komen om te rusten; zij zoeken elders voedsel.
Inundatie in de kop van Noord-Holland ligt op een belangrijke vogeltrekroute naar het zuiden. De
vogels kunnen hier op een makkelijke manier 'opvetten' voor de grote trek naar het zuiden.
Het onderzoek is samengevat in het rapport 'Vogels op geïnundeerd bollenland. Een ecologisch
onderzoek naar soorten, aantallen en gedrag.' van de afdeling Onderzoek en Informatie Dienst Ruimte
en Groen provincie Noord-Holland.
12.3. ONDERZOEK OVERKAPTE VELDSPUIT
Volgens het convenant dat de bollensektor met de overheid heeft afgesloten moet de laatste 1,5 m
langs de slootkant een teelt- en spuitvrije zone vormen. Bij gebruik van emissiebeperkende spuittechnieken kan deze zone beperkt worden tot 1 m van de slootkant. Een voorbeeld van een emissiebeper-
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kende spuittechniek is spuiten met luchtondersteuning. Dit is echter een dure techniek. Vanuit de
'praktijk' kwamen dan ook vragen of een zelf te maken overkapping ook effectief is. In het convenant
wordt een overkapte spuit immers ook als 'emissiebeperkend' aangemerkt. De gedachten gingen uit
naar een zelf te maken overkapping, zoals een kweker in de Wieringermeer gedaan heeft. Deze vraag
was aanleiding voor het milieuplatform voor de bloembollenteelt om deze onderzoeksvraag bij het
DLO-IMAG neer te leggen. Dit werd mogelijk gemaakt door financiering door het Landbouwschap. De
lokatie voor het onderzoek was proefbedrijf De Noord. Van het proefbedrijf verwacht dat zij zelf een
overkapping op de veldspuit maakte voor het onderzoek. De kap werd gemaakt van landbouwplastic en
insectengaas. Aan de voorkant was alleen insectengaas aangebracht; de achterkant bestond tot recht
boven de spuitieiding uit landbouwplastic met daarover een laag insectengaas. (Porskamp et al, 1995).
In het onderzoek werd de overkapte spuit vergeleken met een conventionele spuit en een spuit met
luchtondersteuning. In juni werd een proef uitgevoerd in tulp. Het was de bedoeling om in september
een proef uit te voeren in lelie. Door omstandigheden was dit niet mogelijk. Er werd uitgeweken naar
een perceel gele mosterd, dat afgeklepeld was op een hoogte die gelijk is aan die van een leliegewas.
In juni werd een demonstratieavond gehouden, waar de overkapte spuit aan ongeveer 100 geïnteres
seerde bollentelers werd gepresenteerd.
De conclusies van het onderzoek waren dat bij een afgeschermde spuit en een luchtondersteunde
spuit de emissie in het bed iets hoger is dan bij een conventionele spuit. De emissie naar de grond
naast het perceel was bij de luchtondersteunde spuit en de afgeschermde spuit lager dan bij de
conventionele spuit. Tot 3 meter vanaf de laatste spuitdop was er weinig verschil tussen de luchtonder
steunde en de afgeschermde spuit. Op meer dan 3 meter was de emissie naar de grond bij de
luchtondersteunde spuit lager dan bij de afgeschermde spuit.
De emissie naar de lucht was bij de luchtondersteunde spuit en de afgeschermde spuit lager dan bij de
conventionele spuit. Die bij de luchtondersteunde spuit was weer lager dan die bij de afgeschermde
spuit.
Een volledig rapport over dit onderzoek is te verkrijgen bij het IMAG-DLO. (Porskamp et al, 1995)
12.4. ONDERZOEK NAAR OVERLEVING VAN ZIEKTEKIEMEN IN COMPOST
Tijdens het composteringsproces is aanvullend onderzoek gedaan naar de afdoding van onkruiden en
ziektekiemen tijdens het composteringsproces.
Tijdens de compostering van het zomerafval is op verzoek van het Landbouwschap onderzoek gedaan
naar de afdoding van knolcyperus door compostering. Bovendien werd onderzocht of kiekwortels in
staat zijn om de compostering te overleven.
Hiertoe werden monsters gemaakt van wortels en knollen van knolcyperus en monsters met kiekwor
tels. Van zowel knolcyperus als kiek werden vier monsters gemaakt. De monsters van knolcyperus
bestonden uit circa 100 g wortels en knolletjes. Daarnaast werden aan elk monster 15 losse knolletjes
toegevoegd. Bovendien is een apart monster gemaakt, dat alleen bestond uit 50 knolletjes. De
kiekmonsters bestonden ieder uit 50 g wortels. Het materiaal werd verpakt in nylon zakjes.
Op 8 september werden de monsters op verschillende plaatsen in de composthoop ingegraven. Eén in
de kern, één in de schil en één monster werd bij het omzetten steeds verplaatst van kern naar schil en
andersom. Het vierde monster diende als controle en werd ingegraven in de grond. Het monster met
alleen knolletjes van knolcyperus werd ingegraven in de kern. Het temperatuurverloop van de compost
is te vinden in hoofdstuk 8.
Na het composteringsproces werden de monsters op 15 februari weer uitgegraven. Het overgebleven
materiaal werd opgeplant voor kiemtesten. Het monster van knolcyperus dat in de kern van de
composthoop had gezeten en het monster dat om beurten in de kern en de schil had gezeten bleken
niet meer kiemkrachtig. Het monster wat alleen in de schil gezeten had bleek nog net zo kiemkrachtig
als het controlemonster te zijn. Van de kiekmonsters bleek alleen het controlemonster nog kiemkracht
te bezitten.
Tijdens de compostering van het winterafval werd aanvullend onderzoek gedaan naar de afdoding van
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kiekwortels. Bovendien werd onderzocht in hoeverre droogrot op gladiolenknollen (Stromatinia gladioli)
in staat is het composteringsproces te overleven.
Van de gladiolenknollen met droogrot werden monsters gemaakt met circa 300 g knollen per monster.
De monsters met kiekwortels bevatten circa 100 g wortels.
Na het opzetten van de composthoop werden de monsters op twee plaatsen zowel in de kern als in de
schil van de composthoop ingegraven. Bovendien werden controlemonsters ingegraven in de grond en
werd van de gladiolenknollen een controlemonster bewaard in de bewaarcel op het LBO.
Na afloop van de composteringsperiode bleek dat de kiekwortels niet kiemkrachtig meer waren,
ongeacht de plaats in de composthoop. De controlemonsters gaven - weliswaar weinig - maar wel
kieming te zien.
Op de monsters van gladiool werd een biotoets uitgevoerd. Elk monster werd toegevoegd aan een
aantal bakken met potgrond. Vervolgens werden op deze bakken pitten van de cultivar ' Peter Pears'
opgeplant. Zestien weken na planten werd het aantal planten wat aangetast was door droogrot geteld.
Als gecomposteerde gladioleknollen aan de potgrond werden toegevoegd, dan trad geen aantasting
op. De controlemonsters, die ingegraven waren in de grond gaven 23% aantasting.
12.5. MECHANISCHE ONKRUIDBESTRIJDING IN LELIE
In seizoen 1994/'95 is oriënterend onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van mechanische
onkruidbestrijding in lelie. De redenen hiervoor waren: nagaan in hoeverre mechanishe onkruidbestrijding mogelijkheden biedt om het bestrijdingsmiddelengebruik in de onkruidbestrijding terug te dringen
en mogelijkheden aftasten voor onkruidbestrijding in een biologisch bedrijfssysteem. In de proef werd
volledig chemische onkruidbestrijding vergeleken met verschillende combinaties tussen chemische en
mechanische onkruidbestrijding en diverse methodes van volledig mechanische onkruidbestrijding.
De voorlopige conclusies uit het onderzoek waren dat een dik strodek een redelijk goede onkruidbestrij
ding vormde. Zowel de volledig of gedeeltelijk chemische onkruidbestrijdingen als de volledig
mechanische bewerkingen gaven een zeer matige onkruidbestrijding. Er werd nauwelijks invloed
gevonden van onkruidgroei of onkruidbestrijdingen op de opbrengst. In bijlage IV is het volledige
proefverslag opgenomen.

48

13. PUBLICITEIT
Het uitdragen en bediscussiëren van het onderzoek en de resultaten is een belangrijk onderdeel van
het onderzoekproject Geïntegreerde Bedrijfssystemen Bloembollenteelt (GB-Bb).
In dit hoofdstuk geven we een overzicht van de publiciteit in het jaar 1995 rondom de deelprojecten De
Noord en De Zuid van het project GBB. Publicaties in dagbladen en internationale vakbladen worden
niet in dit hoofdstuk vermeld. Ook zullen we rondleidingen aan kleine groepen bezoekers niet
vermelden.
Excursies & rondleidingen
Januari/Februari/Maart
- Projectgroep "Toekomst Duin- en Bollenstreek", provincie Zuid-Holland (De Zuid)
- Bezichtiging ontsmettingsplaats door studieclubs bolontsmetting De Noord en De Zuid (De Noord)
- Rondleiding voor studieclub composteren 2 (De Noord)
- Rondleiding voor studieclub Zijpe (De Noord)
April
- Rondleiding voor AID-gewasbescherming (De Zuid)
- Rondleiding voor "Milieu Praktijk Plan"-studiegroep uit de Bollenstreek, in samenwerking met DLV
(De Zuid)
- Rondleiding voor studieclub -Hyacint-, verzorgd door DLV (De Zuid)
- Rondleiding voor vakdag bodem, water en bemesting van LBO/ IKC/DLV (De Noord)
- Rondleiding voor studieclub narcis 1 (De Noord)
- Rondleiding voor studieclub tulp 5 (De Noord)
- Rondleiding voor studieclub Julianadorp (De Noord)
- Rondleiding voor deelnemers van bemestingscursus o.l.v. Co Molenaar (De Noord)
- Rondleiding voor Tweede Kamercommissie Ruimtelijke Ordening en Milieu (De Noord)
Mei
- Rondleiding voor Sectie Technisch-Economisch Onderzoek van LEI-DLO (De Zuid)
- Rondleiding voor studiegroep 'Biologische Bloembollenteelt' (De Zuid)
- Rondleiding voor werkgroep 'Geïntegreerde en Ecologische Plantaardige produktie' (De Zuid)
- Open middag/-avond De Zuid met ongeveer 40 bezoekers waarvan de helft bollentelers
- Open middag De Noord met ongeveer 60 bezoekers waarvan ca. 30 bollentelers
- Rondleiding voor leerlingen M.Tu.S. Hoorn (De Noord)
Juni/Juli
- Rondleiding voor leerlingen M.Tu.S. uit Hoorn (De Zuid)
- Rondleiding voor werkgroepen 'Onkruidbestrijding', in samenwerking met Aad Koster, LBO (De
Zuid)
- Demonstratie overkapte spuit in samenwerking met het Milieuplatform Bloembollenteelt (De Noord)
- Rondleiding voor studieclub Marcel de Goede (De Noord)
- Rondleiding voor provincie Noord-Holland, commissies Land- en Tuinbouw en Natuur, Landschap
en Openluchtrecreatie (De Noord)
- Rondleiding voor studieclub lelie uit Friesland (De Noord)
- Rondleiding voor AHS-leraren (De Noord)
Augustus/September
- Open dag De Noord met ongeveer 75 bezoekers waarvan ca. 35 bollentelers
- Rondleiding voor bloembollenklas A.H.S. Den Bosch (De Zuid)
- Deelname Nationale bloembollendag ± 75 bezoekers (De Noord)
- Rondleiding voor Hongaarse journalisten (De Noord)
- Rondleiding voor studieclub Jong Zijpe (De Noord)
Oktober/November/December
- Rondleiding voor gemeente Hillegom, afdeling VROM (De Zuid)
- Lezing en rondleiding voor Programma Advies Commissie (De Noord)
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Lezingen
Februari
- Lezing over "Perspectieven geïntegreerde bloembollenteelt" op informatiedag Plantenziektenkundige Dienst, Wageningen
- Lezing over "Organische-stofvoorziening in de bloembollenteelt" op congres "Organische stof en
GFT-compost"
Maart
- Lezing over "Bodemvruchtbaarheid en bemesting" op studiedag van de CLM-milieupraktijkgroepen
en de CLM-werkgroepen bloembollen, Akersloot
April
- Lezing over teeltseizoen 1993/"94 voor KAVB, kringbestuur Bollenstreek (De Zuid)
Mei
- Lezing over "Organisch afval en composteren" op milieucursus voor bloembollenhandelaren,
Hillegom
- Colloquium over "Emissie-onderzoek Bloembollenteelt" op LBO, Lisse
Oktober
- Lezing over "Organische stof in de bloembollenteelt" op de themabijeenkomst "Organische-stof
van het AB-DLO, Haren
November
- Colloquium "DE BOL AAN DE ROL; tussen markt en milieu: verkenning van mogelijkheden voor
milieuvriendelijke bloembollenteelt", op LBO, Lisse
- Lezing voor jonge bollentelers verenigd in NAJK, Akersloot (De Zuid)
December
- Lezing over onderzoek 'biologische bedrijfssystemen' De Noord en De Zuid op LBO
Posterpresentaties
Februari
- Posterpresentatie "Organische-stofvoorziening in de bloembollenteelt" op open middagen kas
(februari) van het LBO, Lisse
Rapporten
Stokkers, R., en M.J. Wondergem, 1995. Geïntegreerde bedrijfssystemen bloembollenteelt
De Noord - Jaarverslag 1992/'93. Intern LBO-rapport nr. 040. 94 pp.
Stokkers, R., B. Snoek, en M.J. Wondergem, 1995. Geïntegreerde bedrijfssystemen bloem
bollenteelt De Noord - Jaarverslag 1993/"94. Intern LBO-rapport nr. 042. 101 pp.
Stokkers, R., en J.E. Jansma, 1995. Geïntegreerde bedrijfssystemen bloembollenteelt
De Zuid - Jaarverslag 1993/"94. Intern LBO-rapport nr. 044. 158 pp.
Wondergem, M.J, 1995. Gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten in compost en percolaatwater. Rapport bloembollenonderzoek nr. 95. 27 pp.
Vakbladen
Anonymous, 1995. Bukman na werkbezoek - Sector heeft formule goed te pakken. Bloembollen
cultuur 106-10: 4-5.
Anonymous, 1995. Prototype afgeschermde spuit in onderzoek. Bloembollencultuur 106-13: 5.
Stokkers, R., 1995. Geïntegreerde bemesting proefbedrijven - Veel rekenwerk loont de moeite.
Bloembollencultuur 106- 9: 34-35.
Wondergem, M.J. en N. Jonker, 1995. Inundatie in Noord-Holland - Wegrestaurant voor vogels.
Bloembollencultuur 106-17:17.
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Bijlage I

A. OVERZICHT VAN TOEGEPASTE GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN

Merknaam

Werkzame stof(fen)

Actellic 50
Alicep N
Allure
Antikiek
Asulox
Basagran
Bavistin
Captosan
Chloor-IPC
Decis
Focus Plus
Formaline
Goltix WG
Luxan Olie-H
Pyramin Df
Ridomil 5G
Rizolex
Ronilan
Roundup
Shirlan Flow
Sportak
Undeen

pirimifos-methyl 500 g/l
chloridazon/chloorprofam 20/20%
chloorthalonil/prochloraz 50/15,4%
MCPA/2,4-D 234/103 g/l
asulam 400 g/l
bentazon 480 g/l
carbendazim 50%
captan 500 g/l
chloorprofam 400 g/l
deltamethrin 25 g/l
cycloxydim 100 g/l
formaline 400 g/l
metamitron 70%
minerale olie 800 g/l
chloridazon 65%
metalaxyl 5%
tolclofos-methyl 50%
vinchlozolin 50%
glyfosaat 360 g/l
fluazinam 500 g/l
prochloraz 450 g/l
propoxur 50%

B. OVERZICHT TOEGEPASTE MINERALE EN ORGANISCHE MESTSTOFFEN

MESTSTOF

Organisch:
eigen compost
GFT-compost
stro

Mineraal:
kalkammonsalpeter
kalksalpeter
patentkali

SAMENSTELLING (%)
N
P206

K20

0,48
0,84
0,50

0,25
0,42
0,17

0,47
0,70
1,00

27,00
15,50
-

-

30,00

Bijlage II
Slootkantbeheer op Proefbedrijf de Noord
Nico Jonker
Afdeling Onderzoek en Informatie
28 feb 1996

1. Inleiding
Bij een geïntegreerde bollenteelt staat zorg voor het milieu centraal. Daarnaast gaat het ook om
aandacht voor de natuur. Bij de Proefbedrijven in Hillegom en Sint Maartensbrug leefde in 1991 de
behoefte om aan dit aspect van de bollenteelt meer aandacht te besteden. In samenwerking met de
Afdeling Onderzoek van de Dienst Ruimte en Groen van de Provincie Noord-Holland is in 1992 een
natuurplan ontwikkeld met verschillende experimenten. Vooral het natuurvriendelijk beheren van
slootkanten lijkt een maatregel met veel perspectief en daaraan wordt veel aandacht besteed.
Dit verslag beschrijft de tussenstand van het experimentele natuurvriendelijk slootkantbeheer.
De onderzoeksvragen zijn:
- Hoe is slootkantbeheer inpasbaar in de bedrijfsvoering?
- Hoe reageren lastige onkruiden op het slootkantbeheer?
- Nemen bloemrijke soorten toe door het slootkantbeheer?
- Wat verandert er in de plantengroei en wat betekent dat?
De afdeling Onderzoek van de Dienst Ruimte & Groen volgt de ontwikkelingen van de vegetatie. De
resultaten, voortgang en planning bespreken de onderzoekers van het LBO en Provincie op een
jaarlijkse bijeenkomst.

2. Opzet en achtergrond van het onderzoek
Proefbedrijf de Noord heeft de inrichting en het beheer van de slootkanten voor het onderzoek op drie
punten gewijzigd:
* Herprofileren van de slootkanten
* Het maaien en afvoeren van de vegetatie in plaats van klepelen
* Aanleg van een onderwaterbanket langs de brede tocht.
2.1. Herprofileren van de slootkanten
In de uitgangssituatie waren de sloten steil. De oever staat bijna loodrecht op de sloot, en er is weinig
ruimte voor kenmerkende oeverplanten. Om meer variatie te scheppen zijn de slootkanten afgevlakt
naar een helling van 1:2 (45°). Direct na de herprofilering is hooi opgebracht. Het hooi is afkomstig van
de Zijperzeedijk, een droge, voedselarme zanddijk met een bijzondere vegetatie. Het opbrengen van
hooi vermindert de kans op verstuiving en versnelt de vegetatieontwikkeling.
2.2. Maaien en afvoeren van de slootkanten
Natuurvriendelijk slootkantbeheer betekent in de praktijk vooral een zorgvuldig beheer van de
slootkant. Centraal staat het verminderen van de voedselrijkdom in de kant. Op de proefbedrijven werkt
men al emissiearm met mest en mineralen en de winst valt vooral te behalen in de wijze van slootonderhoud.
Bij het gangbare beheer klepelt men de slootkant meerdere malen per jaar, de vegetatie wordt
verpulverd en blijft liggen. Het maaisel verstikt de onderliggende vegetatie en bij de afbraak komen veel
voedingsstoffen vrij. Dit is zowel landbouwkundig als ecologisch gezien een ongewenste ontwikkeling.
Door de slootkanten twee keer per jaar te maaien en het maaisel af te voeren vermindert de voedsel
rijkdom van de kant en kan een stevige, bloemrijke slootkant ontstaan.
2.3. Aanleg onderwaterbanket
Op het kopeind van het perceel is langs de brede tocht een strook van ca twee meter breed ca 10 cm
onder de waterlijn afgegraven. Op deze ondiepte kan een rietkraag ontstaan en tevens als paaiplaats
voor vissen dienen.
Het riet wordt gemaaid als dat nodig is.

3. Methode
De gegevens over de inpasbaarheid in de bedrijfsvoering worden bijgehouden door de onderzoekers
op het proefbedrijf en besproken op de jaarlijkse bijeenkomst.
Het onderzoek naar de plantengroei gebeurt door onderzoekers van de Provincie. De slootkanten van
ongeveer 500 en 420 meter en het onderwaterbanket van ongeveer 160 meter worden jaarlijks apart
geïnventariseerd. Alle planten worden genoteerd met een globale aanduiding van het voorkomen
volgens een vijfdelige schaal (volgens de Tansley-code).
1 - zeldzaam, enkele exemplaren
2 - plaatselijk, per plek veel of weinig exemplaren
3 - hier en daar voorkomend
4 - regelmatig voorkomend
5 - algemeen, overheersend
Verder wordt een uitgebreide beschrijving gemaakt van water- en oevervegetatie, het talud en
opmerkingen over beheer en gebruik.
Het inventariseren van de oever kost ca 2,5 uur per jaar.
4. Resultaten
4.1. Inpasbaarheid in de bedrijfsvoering
Inpasbaarheid is in eerste instantie technisch, lukt het om het beheer om te schakelen. Maar omscha
kelen betekent ook dat er een ander landschapsbeeld ontstaat; een tocht waar het riet niet wordt
gemaaid, slootkanten waar lange, gele uitgebloeide grasstengels staan. Dat is niet gebruikelijk, nieuw
en onderwerp van discussie en kritiek. Het beeld van wat een 'nette' kant is moet ook veranderen.
Inpasbaarheid is ook een kwestie van wennen aan een ander, wat rommeliger landschapsbeeld.
Slootkanten
De oevervegetatie wordt voorlopig twee keer per jaar verwijderd. De eerste maaibeurt valt gelijk met het
krozen, eind juni. Met de maaikorf wordt ook een deel van de oevervegetatie gemaaid. De maaikorf is
in principe goed bruikbaar voor 'natuurvriendelijk' slootkant beheer, mits de machinist niet duidelijk wil
laten zien dat hij 'lekker heeft gewerkt'. Dan trekt hij flink wat vuil uit de sloot en kant en beschadigt veel
planten op de waterlijn.
In het begin kostte het 'zorgvuldig' werken de nodige moeite, maar in de loop van het project ging het
veel beter.
De tweede maaibeurt valt half augustus en gebeurt met een klepelmaaier met een afzuiginstalatie. De
begroeiing wordt op tien cm hoogte afgeslagen en via een soort stofzuigerinstalatie gezogen en
afgevoerd.
Het maaien levert ca 10m3 gewas. Het maaisel wordt afgevoerd naar de composthoop en verteert snel.
Het klepelen werkt goed, alleen vormen de hoge kosten een nadeel.
Onderwaterbanket
Het eerste jaar stond er plaatselijk wat ijl riet, de teen van het profiel sloeg af, maar in de loop van het
jaar sloot de rietkraag zich en loste dit probleem vanzelf op. In de winter van 1994 is de rietkraag
afgemaaid. De volgende zomer liep de kraag flinke schade op door verstuiving en beschadiging tijdens
werkzaamheden. De volgende winter bleef het riet overstaan. In 1995 staat er een goed uitgegroeide
rietkraag in het onderwaterbanket. Het riet loopt niet of nauwelijks het perceel in.

4.2. Plantengroei
4.2.1 Lastige onkruiden
Bollentelers zijn vooral beducht voor een toename van schadelijke soorten als kweek, brandnetel en
akkerdistel.
In 1992 domineerde kweek de vegetatie. Na de herprofilering komt de soort hier en daar nog voor in de
noordelijke oever. Het zijn echter ijle planten die een kwijnend bestaan leiden. In de zuidelijke oever is
kweek helemaal verdwenen. De akkerdistel werd van ouds al intensief bestreden en komt in de nieuwe
oevervegetatie nauwelijks voor. De bestrijding gebeurt met de hand en geeft geen problemen.
Brandnetel kwam en komt helemaal niet voor in de slootkanten.
In en langs het onderwatei uanket komen geen lastige onkruiden voor.

4.2.2. Bloemrijke slootkantsoorten
Bij het natuurvriendelijk slootkantbeheer is de verwachting dat soorten van bloemrijke slootkanten
toenemen. Uit de tabellen blijkt dat er sprake is van een lichte toename van slootkantsoorten.
De zuidelijke slootkant herbergt vanouds al een aantal interessante soorten zoals waterpunge,
aardbeiklaver en zompvergeetmijnietje. De laatste twee weten zich goed te handhaven. De vestiging
van moerasrolklaver in 1995 indiceert een ontwikkeling in de goede richting. In het onderwaterbanket is
duidelijk sprake van een gunstige ontwikkeling; het eerste jaar kwamen er geen bijzondere slootkant
soorten voor, maar de vestiging en toename van kleine watereppe en gele waterkers laat zien dat het
de goede kant opgaat.
De noordelijke sloot laat geen bijzonders slootkantsoorten zien; de noordelijke expositie en de sterke,
onnatuurlijke peilschommelingen zijn de hoofdoorzaken.
Op het droge deel van de slootkant neemt het aandeel planten van niet te voedselrijke graslanden
duidelijk toe; de vestiging en toename van veldzuring, smalle weegbree, scherpe boterbloem, gewone
hoornbloem en reukgras indiceren dat de vegetatie zich in de gewenste richting ontwikkeld.
4.2.3. Veranderingen in de plantengroei
De plantenlijsten staan vermeld in de tabel. Om veranderingen in de vegetatie op te sporen staan de
planten gegroepeerd in ecologische groepen.
- Akkerkruiden
Soorten van voedselrijke, geroerde en verstoorde grond. Veelal lastige onkruiden
- Pioniers van voedselrijke, natte grond
Eenjarige soorten van natte, stikstofrijke grond, vaak op kale plekken op de waterlijn en vers
opgebrachte slootbagger
- Vochtige, voedselrijke, verstoorde grond
Soorten van vochtige, stikstofrijke groeiplaatsen, veelal overblijvende soorten op plekken met veel
betreding of andere vormen van verstoring.
- Voedselrijk water
Waterplanten
- Voedselrijke oevers
Waterplanten die langs de oever staan en boven het water uitsteken of oeverplanten die langs de
waterlijn staan.
- Vochtig bemest grasland
Soorten uit voedselrijke graslanden en wegbermen
- Droog neutraal grasland
Soorten uit droge graslanden en wegbermen op matig bemeste zandgrond
Slootkanten
Bij de akker(on)kruiden springt de reeds besproken afname van kweek in het oog. Verder lijkt er niet
zoveel te veranderen. Deze planten staan vooral langs de bovenrand van de slootkant, langs het rijpad.
In deze strook geeft het beheer van maaien en afvoeren weinig effect.
Door het afvlakken van de oever ontstaat op de waterlijn een vochtige zone. Het onnatuurlijke
waterregime (hoog in de zomer, laag in de winter) remt de ontwikkeling van een stabiele oevervegetatie
en er sprake is van een 'permanente' pioniersituatie. Hier profiteren pioniers van voedselrijke kale grond
zoals blaartrekkende boterbloem en greppelrus. Andere soorten die een van voedselrijke omstandighe
den en een wisselende waterstand houden zijn zomprus, kruipboterbloem, zilverschoon en valse
voszegge.
In de noordelijke sloot wisselt het peil sterk, en daar nemen bovengenoemde soorten duidelijk toe. In
de zuidelijke sloot speelt deze ontwikkeling minder sterk.
Het ontstaan van kleurige, bloemrijke slootkanten verloopt gestaag, maar zeer langzaam. De vestiging
van deze soorten is waarschijnlijk een kwestie van lange adem.
Op het droge deel van de slootkant verloopt de ontwikkeling veel sneller. In het voorjaar van 1993 is er
hooi van de Zijperzeedijk opgebracht. In de 1993 viel daar verder niets van te zien, maar in 1994
verschenen allerlei nieuwe soorten van droog, kruidenrijk, niette voedselrijk grasland: de grassen
glanshaver, rood zwenkgras, gewoon struisgras en reukgras en kruiden als witte klaver, veldzuring,
gewone hoornbloem en gele morgenster. Het opbrengen van het hooi werpt duidelijk vruchten af en
stimuleert de ontwikkeling van de vegetatie in de gewenste richting.

Onderwaterbanket
De uitgangssituatie is helaas niet vastgelegd.
Het eerste jaar domineren pioniersoorten als blaartrekkende boterbloem en greppelrus gevolgd door
de soorten die een wisselend waterpeil prefereren. Riet stond er in 1993 slechts mondjesmaat, maar
groeit in twee jaar uit tot een mooie dichte rietkraag. Dat gebeurt deels ten koste van zwanebloem die in
1994 veelvuldig voorkwam, maar in 1995 weer spaarzaam. De vestiging en toename van kleine
watereppe en gele waterkers indiceren ontwikkeling in de richting van bloemrijke rietland.
Langs de rand ontstaat een droge, bloemrijke grasland met veel glanshaver en witte klaver.
5. Conclusies
Na drie jaar experimenteren met natuurvriendelijk slootkantbeheer zijn voorlopig de volgende
conclusies te trekken
- Bedrijfstechnisch is slootkantbeheer goed inpasbaar
- Slootkantbeheer leidt tot een vermindering van lastige onkruiden
- Een toename van bloemrijke soorten lijkt een zaak van lange adem, maar valt te versnellen door het
opbrengen van bloemrijk hooi uit de omgeving.
- Door het herprofileren, maaien en afvoeren ontstaat een stevige onderhoudsarme kant.

Inventarisatie soorten slootkantvegetatie Proefbedrijf 'De Noord' 1992/'95
Nederlandse naam

1992

1993

1994 1995

wetenschappelijke naam

akkerkruiden
Kweek

5

Straatgras

3

4

4

4

Poa annua

Klein kruiskruid

3

4

2

3

Senecio vulgaris

3

3

Elymus repens

Schijfkamille

2

3

1

Matricaria discoidea

Vogelmuur

3

3

2

Stellaria media

Melganzevoet

2

4

2

Chenopodium album

Varkensgras

3

3

3

Polygonum aviculare

Gewone melkdistel

1

2

Sonchus oleraceus

Gewoon herderstasje

3

2

Capsella bursa pastoris

Akkerdistel

2

Stippelganzevoet

2

Gewone raket

2

Cirsium arvense
Chenopodium ficifolium
Sisymbrium officinale

1

Spiesmelde

2

Atriplex prostata

Grote varkenskers

2

Coronopus squamatus

Paarse dovenetel

2

Lamium purpurea

Knopige duizendknoop

3

Polygonum lapatifolium

Gewone melkdistel

1

Sonchus oleraceus

Veelkleurig vergeet-mij-nietje

3

2

Perzikkruid

4

2

Reukeloze kamille

1

Myosotis discolor
3

Polygonum persicaria

1

Matricaria maritima

Akkermelkdistel

2

Sonchus arvensis

Grote weegbree

2

2

Plantago major

Klein hoefblad

1

1

Tussilago farfara

Gekroesde melkdistel

2

Sonchus asper

Kruipertje

2

Hordeum murinum

Kleefkruid

1

Galium aparine

pioniers van voedselrijke, verstoorde grond
Akkerkers

3

Moeraskers

1

2

Rorippa sylvestris

Greppelrus

4

2

3

Juncus bufonius

Blaartrekkende boterbloem

3

3

3

Ranunculus sceleratus

Rorippa palustris

vochtige, voedselrijke, verstoorde grond
Fioringras

5

3

4

5

Agrostis stolonifera

Paardebloem

3

1

2

2

Taraxacum officinale

Krulzuring

3

1

1

2

Rumex crispus

Akkerkers

3

3

Geknikte vossestaart

3

2

2

2

1

Zilverschoon

Rorippa sylvestris
Alopecurus geniculatus

2

3

Potentilla anserina

Kruipende boterbloem

3

3

Ranunculus repens

Ruw beemdgras

3

Poa trivialis

Kantige basterdwederik

1

Epilobium tetragonum

Zomprus

3

Valse voszegge

4

Juncus articulatus

1

Carex cuprina

Nederlandse naam

1992

1993

1994 1995

WStenSghaPPeliite Mm

voedselrijk water
3

Lemna gibba

Buitkroos

4

Aarvederkruid

4

Myriophyllum spicatum

Schedefonteinkruid

4

Potamogeton pectinatus

Zannichellia

4

Zannichellia palustris

Draadwier

4

Draadwier

Veelwortelig kroos

3

Spirodela polyrhiza

voedselrijke oevers
Riet

5

3

4

4

Phragmites australis

Gele waterkers

2

1

1

2

Rorippa amphibia

Mannagras

2

2

Glyceria fluitans

1

1

Epiiobium hirsutum

Harig wilgeroosje

2
1

Viltige basterdwederik

Epilobium parviflorum

1

vochtig, voedselrijk gras
land
Gewoon duizendblad

3

1

1

3

Achillea millefolium

Vertakte leeuwetand

1

1

1

1

Leontodon autumnalis

Smalle wikke

1

3

1

1

Vicia sativa

Engels raaigras

4

3

3

Lolium perenne

Witte klaver

2

2

3

Trifolium repens

Veldbeemdgras

2

Kleine klaver

1

1

1

Trifolium dubium

Poa pratensis

Hopklaver

1

Gewone hoornbloem

2

1

3

Cerastium fontanum

Rood zwenkgras

1

3

4

Festuca rubra

Smalle weegbree

1

3

3

Plantago lanceolata

Zachte dravik

3

3

Bromus hordeaceus

Medicago lupulina

Glanshaver

5

4

Arrhenatherum elatius

Gewoon reukgras

4

4

Anthoxanthum odoratum

Veldzuring

2

3

Rumex acetosa

Kropaar

2

1

Dactylis glomerata

Morgenster

1

Scherpe boterbloem

Tragopogon pratensis
2

Ranunculus acris

droog, neutraal grasland
Gewoon biggekruid
Gewoon struisgras
Gewone rolklaver

1

Hypochaeris radicata
4

2

Agrostis capillaris

1

Lotus corniculatus

Bijlage III.
Proefverslag kwaliteitsonderzoek leverbaar product.

Projectnummer: 0151.1995.07
1.

BEPALING VAN DE BROEIKWALITEIT VAN LELIES AFFKOMSTIG VAN GBBb 'DE NOORD'

1.1. Motivering
Op 'Proefbedrijf de Noord' werden bollen geoogst die geteeld zijn in verschillende bedrijfssystemen.
Om de kwaliteit van deze bollen in de broeierij vast te stellen worden monsters uit deze partijen
vergeleken met enkele monsters uit normale partijen uit de praktijk.
1.2. Proefopzet
Cultivars
Herkomst Star Gazer

: - 'Star Gazer': 14/16
- 'Connecticut King': 12/14
: 1 = 'de Noord' inpasbaar
2 = 'de Noord' geavanceerd
3 = Proeftuin Breezand
4 = Praktijk 1
5 = Praktijk 2
6 = Praktijk 3
7 = Praktijk 4

Herkomst Connecticut King

Aantal bollen/bak
Inhaaldatum
Proefboeknummer
Proefplaats

: 8 = 'de Noord' geïntegreerd
9 = 'de Noord' experimenteel geïntegreerd
10 = Praktijk 4
11= Proeftuin Zwaagdijk
12 = Praktijk 1
13 = Praktijk 2
14 = Praktijk 3
: 'Star Gazer'
: 10 bollen
'Connecticut King
: 12 bollen
22 maart 1995
-16 augustus 1995
: 3009551
: ROC Zwaagdijk

Proefresultaten
Voor de gegevens over de teelt van de bollen van Proefbedrijf 'de Noord' wordt verwezen naar het
"Intern LBO-Rapport 049 - Proefverslagen lelie 1994".
Tijdens de broei werden het plantgewicht, de plantlengte, het piantgewicht per cm plantlengte, het
aantal knoppen per plant, het percentage verdroogde knoppen en het aantal kasdagen bepaald. De
resultaten worden hieronder per cultivar besproken.

'Connecticut Kina'
Tabel 1.
Het plantgewicht (g), de plantlengte (cm), het plantgewicht per cm plantlengte, het aantal knoppen per
plant, het percentage verdroogde knoppen en het aantal kasdagen onder invloed van de herkomst van
de partij 'Connecticut King'.

Plantgewicht
Plantlengte
Gew./cm
Knoppen/plant
%-verdroogde
knoppen
Aantal kasdagen

De Noord
Gl
GI-EX
75,1
69,1
83,9
83,7
0,89
0,82
7,4
5,9
29
32
81

Prak.

Praktijk

4
72,4
80,6
0,90
6,6
37

ROC
Zd
72,3
80,9
0,86
6,3
39

1
81,8
85,9
0,95
6,7
36

2
50,1
71,1
0,70
4,3
50

3
85,0
80,2
0,92
6,9
48

79

81

82

84

79

80

LSD
4,9
3,0
0,16
1,3
11
n.s.

Over het algemeen gaven de bollen afkomstig van de beide teeltsystemen van Proefbedrijf 'De Noord'
een met praktijk-partijen vergelijkbaar resultaat in de broeierij.
'Star Gazer'
Tabel 2.
Het plantgewicht (g) onder invloed van het planttijdstip en de herkomst van de partij 'Star Gazer'.
De Noord
Planttijdstip
Inp
- 22 maart
48,4
-16 augustus
31,6
Isd = 7,6 (horizontaal)

Geav
62,4
41,4

ROC

Praktijk

Bz.
64,6
45,6

1
100,1
75,9

3
91,7
56,9

2
99,6
61,6

4
85,3
56,5

Tabel 3.
De plantlengte (cm), het plantgewicht per cm plantlengte, het aantal knoppen per plant en het aantal
kasdagen onder invloed van de herkomst van de partij 'Star Gazer'.

-

Plantlengte
Gew./cm
Knoppen/plant
aantal kasdagen

De Noord
Inp
Geav
61,0
66,6
0,65
0,78
2,3
3,2
115
115

ROC
Bz.
67,9
0,81
3,2
115

Praktijk
1
82,7
1,06
4,2
119

2
79,7
1,01
3,6
122

3
83,6
0,89
3,9
117

4
78,2
0,90
3,6
117

LSD
2,9
0,05
0,5
2

Het plantgewicht en de plantlengte van het geavanceerde systeem waren hoger dan van het inpasbare
systeem. Het gewicht en de lengte van het geavanceerde systeem lag echter nog ruimschoots onder
die van de praktijkpartijen. Ook het aantal knoppen per plant lag meestal aanzienlijk lager. Het aantal
kasdagen lag gemiddeld enkele dagen (2 tot 7) hoger bij de praktijkpartijen.
1.4. Conclusie
- De cultivar Connecticut King van de beide teeltsystemen deed in de broeierij niet onder voor bollen
afkomstig uit de praktijk.
- De cultivar Star Gazer van de beide teeltsystemen gaf in de broeierij een aanzienlijk slechtere
kwaliteit dan de praktijkpartijen, met uitzondering van de partij van ROC Breezand.
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MECHANISCHE ONKRUIDBESTRIJDING IN LELIE
Motivering
Het terugdringen van het middelgebruik in de onkruidbestrijding. Tevens teroriëntatie voor de aanpak van de onkruidbestrijding in het biologische
bedrijfssysteem op de Noord. In deze proef wordt gekeken naar het effect op
de onkruidbestrijding, de beschadiging van het gewas en de opbrengst.
Proefopzet
Cultivar
Plantmethode
Stuifbestrijding en
onkruidbestrijding voor, rond
en na opkomst

Vuurbestrij ding

Virusbestrij ding
Bemesting
Plantdatum
Proefboeknummer
Proefplaats

- 'Connecticut King'; 8/10
- 'Star Gazer'; 8/10
beddenteelt met 2 regels per bed

chemisch, chemisch,
vloeib. cell
chemisch
2. vloeib. cell., branden chemisch,
r i j enspuit/schoffelen
3. vloeib. cell., branden, chemisch
eggen
4. vloeib. cell., branden, niets,
eggen
5.
stro steken, branden, eggen, eggen
6.
stro steken, eggen, eggen, eggen
7.
stro steken, eggen, eggen,
r i j enspuit/schoffelen
8.
stro steken, branden, dik dek, dik
dek
1,5 kg chloorthalonil/prochloraz
50/15,4% (o.a. Allure) + 250 ml
vinchlozolin (o.a. Ronilan) + 150 ml
carbendazim (o.a. Bavistin)
0,4 1 deltamithrin (o.a. Decis) + 6 1
minerale olie (o.a. Luxan olie H)
als inpasbare systeem
april
?
Proefbedrijf De Noord
M.J. Wondergem
1.

Overzicht
Behande1ingen:
Stuifbestr.:

voor opkomst:

rond opkomst :

na opkomst:

vloeib.
vloeib.
vloeib.
vloeib.

chemisch
branden
branden
branden

chemisch
chemisch
chemisch

chemisch
r i j enspuit
eggen
eggen

eggen
branden
eggen
branden

eggen
eggen
eggen
dik dek

eggen
eggen
r i jenspuit
dik dek

stro
stro
stro
stro

cell,
cell,
cell,
cell.

steken
steken
steken
steken

UITVOERING
Onderstaande tabel geeft per behandeling voor, rond en na opkomst wanneer
welke bestrijdingen uitgevoerd zijn.
1

2

3

4

chemisch

3 1/ha Roundup op 26-4

chemisch

2 kg/ha Pyramin op 26-4

chemisch

3x Golix/olie (11-5, 25-5, 2-6)

branden

alleen 'Star Gazer' op 25-4

chemisch

2 kg/ha Pyramin op 26-4

r i j enspuit/schoffelen

3x (11-5, 26-5, 2-6)

branden

alleen 'Star Gazer' op 25-4

chemisch

2 kg/ha Pyramin op 26-4

eggen

CK 2x (11-5, 24-5)
SG 8x (11-5, 24-5, 2-6, 13-6, 29-6, 11-7, 20-7,
25-7)

branden

alleen 'Star Gazer' op 25-4

-

5

6

7

8

eggen

CK 2x (zie 3)
SG 8x (zie 3)

eggen

op 25-4

eggen

3-5

eggen

CK 2x (zie 3)
SG 8x (zie 3)

branden

op 25-4

eggen

op 3-5

eggen

CK 2x (zie 3)
SG 8x (zie 3)

eggen

op 25-4

eggen

op 3-5

r i j enspuit/schoffelen

zie 2

branden

op 25-4

dik dek

aanbrengen op 26-4

dik dek

Alle bestrijdingen zijn uitgevoerd tijdens droog weer.
Stuifbestrij ding
Er is gekozen voor 2 verschillende manieren van stuifbestrijding. De
voorkeur gaat in principe uit naar 2 ton/ha droge stof aan vloeibare
cellulose. Dit geeft echter de beperking dat voor en rond opkomst geen
mechanische bewerkingen uitgevoerd kunnen worden. De laag cellulose wordt
dan beschadigd, waardoor de stuifwerende werking verloren gaat. Voor de
objekten met mechanische bewerkingen voor en rond opkomst (5,6,7) is
gekozen voor het steken van circa 3 ton/ha stro als stuifbestrijding. In
objekt 8 (dik strodek) werd ook stro gestoken, omdat het dek daardoor beter
zou blijven ligggen. Er werd oud stro gebruikt, omdat dat geen graanopslag
(meer) geeft.
Onkru idtellingen
Op 21 juni is het onkruid geteld in alle objekten met cultivar 'Connecticut
King' omdat de hoeveelheid onkruid uit de hand liep. Na het tellen is het
onkruid handmatig gewied. Op 7 j u l i is het onkruid geteld in de objekten
met cv. 'Star Gazer'omdat ook hier de hoeveelheid onkruid uit de hand liep.
Op 10 j u l i en op 8 september is het aanwezige onkruid hier handmatig
gewied.

WAARNEMINGEN EN RESULTATEN
Onkruidbestrijding voor opkomst
Het stro steken als stuifbestrijding was niet goed verlopen. Het stro was
kort, maar het werd ook niet goed gestoken. Vanaf het begin lag het al v r i j
los. De stuifwerende werking was ook niet voldoende; er deden zich echter
geen problemen voor.
Voor de bestrijding voor opkomst waren in alle objekten kiemplantjes van
onkruiden aanwezig. Tussen de objekten waren geen opvallende verschillen
aanwezig.
chemisch :
Op 26-4 werd 3 1/ha Roundup (glyfosaat 360 g/1) gespoten. De werking
hiervan was goed.
branden :
In cv 'Connecticut King' kon niet meer gebrand worden omdat de lelies hier
ruim voor de verwachte datum al boven stonden.
In 'Star Gazer' ging het onkruid door het branden dood; het verkoolde zelfs
helemaal. Dit was voornamelijk het gevolg van een te lage rijsnelheid van
de brander. Mede als gevolg van die te lage rijsnelheid en/of als gevolg
van het droge weer vloog het stro in brand. Bovendien hoopte het stro op
onder de brander en werd het over het bed gesleept.
eggen:
Het stro bleef in eerste instantie achter de pennen van de eg hangen,
waardoor het over het bed werd gesleept en geen onkruidbestrijding

uitgevoerd werd. In een tweede werkgang werd de onkruidbestrijding alsnog
uitgevoerd.
Algemeen :
Op de Objekten 5,6 en 7 (stro als stuifbestrijder) was een nieuwe
stuifbestrijding noodzakelijk. Deze werd uitgevoerd door het verspuiten van
cellulose. Hiermee werd tevens het dikke strodek (1) vastgelegd.

Rond opkomst
chemisch :
Deze bestrijding bestond uit 2 kg/ha Pyramin op 26-4,
niks :
Bij één objekt is rond opkomst geen bestrijding uitgevoerd.
eggen:
Het eggen werd uitgevoerd op 3-5. Deze keer bleven plakken van de zeer
droge cellulose en resten stro achter de pennen haken, waardoor weer 2
werkgangen noodzakelijk waren. Bij 'Connecticut King' trad een lichte
beschadiging op. Niet al het onkruid werd verwijderd. Op de plaatsen waar
geen pennen van de eg door de grond gingen of weinig grondverplaatsing was,
stonden nog onkruiden boven de grond en vast op de wortel.
dik dek:
De bedoeling was om een pakket 'oud' (hergebruikt) stro van ± 20 ton/ha aan
te brengen. Er werd gebruik gemaakt van 'oud' stro, omdat dat geen
graanopslag geeft. Het stro werd met de hand aangebracht. De hoeveelheid
stro die er uiteindelijk kwam te liggen was meer dan de bedoelde 20 ton/ha.
Het stro werd vastgelegd met vloeibare cellulose.

Na opkomst
chemisch :
Het principe van de chemische bestrijding was gelijk aan de bestrijding die
uitgevoerd wordt in de geïntegreerde systemen. In de geïntegreerde systemen
wordt gebruik gemaakt van een Lage Doseringen Systeem (LDS) met 1 kg/ha
Goltix WG (metamitron 70%) in combinatie met 6 1/ha minerale olie, die
wordt gebruikt voor de virusbestrijding. In deze proef werd de bespuiting
tegen virusoverdracht over alle Objekten heen gespoten. Voor de chemische
onkruidbestrijding moest 5 1/ha extra minerale olie toegevoegd worden. Er
zijn drie chemische bestrijdingen uitgevoerd, wat vrij weinig is.
Na de derde bestrijding bedekte cv 'Connecticut King' het bed volledig; een
chemische onkruidbestrijding was daarna niet zinvol meer. 'Star Gazer'
bedekte het hele seizoen het bed niet volledig. De stand van het gewas was
dan ook zeer mager, waarschijnlijk als gevolg van Fusarium.

Rij enspuit/schoffelen:

Hier werd het onkruid in de r i j chemisch bestreden; tussen de rijen en in
de paden werd geschoffeld. De gebruikte middelen en de tijdstippen van
uitvoering zijn gelijk aan de chemische bestrijdingen. Voor de rijenspuit
werd echter slechts 60% van de dosering van de volveldsbespuiting gebruikt,
omdat alleen in de r i j gespoten wordt. Alhoewel mechanisatie voor
dergelijke behandelingen bestaat, was het niet op h et proefbedrijf
aanwezig. Het schoffelen werd dus met de hand uitgevoerd met een schoffel
van 18 cm breed. De rijenbespuiting werd met de rugspuit uitgevoerd. Het
effect van het schoffelen op de onkruidbestrijding was goed. De
beschadiging aan het gewas viel mee; zo af en toe werd een plant
afgeschoffeld.

eggen :
In cv 'Connecticut King' is na opkomst 2 keer geëgd. Op 24 mei werd voor cv
'Connecticut King' een aantal pennen uit de eg gehaald op plaatsen waar ze
door de r i j zouden gaan. Op 2 juni bleek dat het gewas het bed in zoverre
bedekte dat eggen teveel schade aan het gewas gaf.
In cv 'Star Gazer' is na opkomst 8 keer geëgd. Bij deze cv groeide het bed
het hele seizoen niet dicht. De stand van het gewas was echter zeer mager.
Vanaf 2 juni waren een aantal pennen in de r i j verwijderd.
Na het verwijderen van de pennen uit de eg werd de onkruidbestrijding
minder effectief. Er was meer ruimte tussen de pennen, waar de grond niet
verplaatst werd en het onkruid dus bleef staan. Na het eggen ontstond
steeds een nieuw kiembed. Als te lang gewacht werd met de volgende keer
eggen, dan was het bed bezaaid met kiemplantjes (voornamelijk muur).
Kleine onkruiden, die dicht achter een lelie of een groter onkruid stonden
werden niet geraakt. Grote onkruiden (ca 10 cm) werden niet bestreden. Deze
staan stevig vast; de pennen van de eg gaan hier omheen. Zeer grote
onkruiden, waar meerdere pennen achter blijven haken, worden wel bestreden.
Ze werden dan echter een eind over het bed gesleept, waardoor schade aan
het gewas ontstond.

dik dek:
De opkomst van het gewas was hier later. De lelies hadden duidelijk moeite
om door het dikke dek te komen. De onkruidgroei gaf hier weinig problemen.

VOORLOPIGE CONCLUSIES
Deze proef was oriënterend van karakter en is mede daarom slechts in
enkelvoud uitgevoerd. Dit maakt een statistische analyse onmogelijk en
daarom moeten de volgende conclusies met voorzichtigheid worden gehanteerd.

onkruid :
- Met uitzondering van het ob jekt met het dikke dek (8), hadden alle
Objekten last van onacceptabele onkruidgroei.

- Objekt 8 (strodek) geeft de beste onkruidonderdrukking.
- Objekt 7 (eggen, eggen, rijenspuit) geeft gemiddeld een redelijke
onkruidbestrij ding.
- De Objekten 1 (chemisch) en 2 (chemisch, chemisch, rijenspuit) geven
een matige onkruidbestrijding. Met name muur vormt in deze Objekten
een groot probleem. Dit is overigens een bekend probleem b i j gebruik

van Goltix.
- In vergelijking met het chemische objekt (1) geven de Objekten 3,4 en
6 (voor opkomst branden, rond opkomst divers, na opkomst eggen) een
slechter resultaat bij 'Connecticut King' en een beter resultaat bij
'Star Gazer'. Bij 'Connecticut King' is echter het branden komen te
vervallen.
- Bij de onkruidtelling in 'Connecticut King' zijn de objekten met eggen
na opkomst (3,4,5,6) over het algemeen het meest onkruidrijk.
- Bij objekt 4 (branden, niks, eggen) werd in 'Connecticut King', als
gevolg van het wegvallen van het branden, pas op 11-5 de eerste
onkruidbestrijding uitgevoerd. Dit objekt was duidelijk het verst
vervuild. Bij 'Star Gazer', waar voor opkomst gebrand was, was dit
effekt niet zo sterk. Voor een redelijk effect moet tijdig begonnen
worden met bestrijdingen.
- In 'Connecticut King' is eggen slechts tot begin juni mogelijk en
gewenst.

Opbrengst :
- Er is nauwelijks een relatie te leggen tussen de onkruidgroei en de
opbrengst, met uitzondering van objekt 4 in 'Connecticut King'.
Opvallend is wel dat het chemische objekt (1) er qua opbrengst zeker
niet als beste uitkomt.
- 'Star Gazer' stierf vroeg af als gevolg van Fusarium. Dit heeft een
negatieve invloed gehad op de opbrengst.
- Voor de chemische behandelingen (1, 2, 7) is extra minerale olie ge
buikt. Mogelijk heeft dit enige extra opbrengstderving gegeven in
'Star Gazer'.

AANTAL ONKRUIDEN PER 10 M BED OP 21-6-1995
CONNECTICUT KING
1

2

3

muur
klein kruiskruid
brandnetel
ganzevoeten
herderstasje
roodbeen
grassen/gran
overig

24
0
1
2
0
4
1
1

12
8
3
1
0
1
2
0

24
18
11
4
0
0
0
1

totaal

34

28

59

soort

5

6

7

8

123
53
21
9
4
2
1
1

26
6
3
1
0
3
2
1

26
22
4
4
7
4
1
0

2
2
0
0
0
1
1
0

1
0
0
1
0
0
0
1

214

43

67

6

2

4

STAR GAZER OP 7 - 7 -1995
Onkruid :

1

2

3

4

5

6

7

8

muur
klein kruiskruid
brandnetel
ganzevoeten
herderstasj e
roodbeen
grassen/gran
overig

293
23
50
13
0
10
13
3

377
10
13
10
0
3
17
3

153
3
13
7
0
3
10
20

140
7
10
13
0
13
3
13

120
33
30
13
0
3
10
10

100
33
80
13
23
3
23
23

153
0
17
7
0
3
17
60

53
0
17
7
0
27
10
17

totaal

407

433

210

200

220

300

257

130

5

6

7

8

CONNECTICUT KING
Opbrengst per m2 (in g)
maat

1

2

3

4

-/io

373
975
800
167
1

468
989
756
162
9

467
1101
838
195
29

388
1034
702
92
1

360
971
936
261
27

443
1016
988
249
22

331
1140
1149
292
29

342
929
999
254
53

10/12
12/14
14/16
16/TOTAAL

2316

2384

2630

2217

2555

2718

2941

2577

RELATIE

100

103

114

96

110

117

127

111

3

4

5

6

7

8

STAR GAZER
Opbrengst per m2 (in g )
maat

1

2

-/io
10/12
12/14
14/16
16/-

567
169
31
1
0

662
208
36
2
0

672
256
53
1
0

616
218
36
0
0

534
205
33
2
0

636
274
35
2
0

573
202
84
2
0

654
256
53
2
0

TOTAAL

767

908

983

870

774

948

860

965

RELATIE

100

118

128

113

101

124

112

126

