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Dossier Proefvelden
akkerbouw en voedergewassen

co

Een beeld zoals dat op deze pagina hebben we dit jaar spijtig genoeg niet
kunnen zien. De coronamaatregelen maakten het in juni onmogelijk om de
proef- en demovelden te bezoeken zoals we dat gewoon zijn. De zaad- en
gewasbeschermingsfirma’s losten dit op met bezoeken in kleine groepjes en
allerlei omkaderende coronamaatregelen. De Vlaamse overheid en de landbouwcentra die meewerken aan de proeven op de twee gebruikelijke locaties
organiseerden een virtueel bezoek. Voor de voedergewassen trokken we naar
de Hooibeekhoeve, waar Gert Van de Ven het onderzoek voedergewassen
coördineert voor het gelijknamige landbouwcentrum (LCV). Zo zijn we toch
in staat om een beeld te schetsen van het lopende onderzoek.
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Proefvelden op
het kleine scherm
Patrick Dieleman

“V

en

bo

Voor het eerste virtuele bezoek aan de proefvelden van de Vlaamse
overheid en de landbouwcentra meldden zich meer dan vijfhonderd
geïnteresseerden aan. Mathias Abts, sectoradviseur bij het departement
Landbouw en Visserij, trad op als moderator. De landbouwcentra
verzorgden de toelichtingen.

maal nooit zien op onze proefvelden.
Denk bijvoorbeeld aan landbouwers uit
Limburg en West-Vlaanderen, voor wie
de afstand en de verkeersdrukte vaak
een belemmering zijn.”

Granen
Daniel Wittouck van Inagro en het
Landbouwcentrum Granen (LCG)
lichtte vanop het perceel in Lennik de
rassenproef wintertarwe toe. Eerst
ging hij in op de weersomstandigheden, in het bijzonder de droogte die als
positief effect had dat er zo goed als
geen bladvlekkenziekte bovenin het
gewas geraakte. Het LCG zag al vroeg
(half april) gele roest in de rassenproef ->

co
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an begin mei wisten we dat we
vanuit de Vlaamse overheid
wegens de coronacrisis geen
grote evenementen zouden kunnen
organiseren”, vertelt Mathias Abts. “Uit
een overleg met de akkerbouwpraktijkcentra kwam het voorstel om het
bezoek online te organiseren. Zoiets
hadden we nog nooit gedaan, maar de
reacties bewijzen dat er interesse is
voor deze aanpak. Tijdens de live-uitzending waren op het drukste moment
330 computers aangemeld. Rekening
houdend met meerdere personen per
computer, komen we al snel uit bij meer
dan 500 personen. Zeker is dat we hiermee ook mensen bereikten die we nor-

Bij wintertarwe worden dit jaar de eerste hybriderassen getest in de rassenproef.
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Mathias Abts van het departement
Landbouw&Visserij modereerde de
uitzending. De landbouwcentra
verzorgden de toelichtingen.

stelling tot veel andere percelen,
waarop zijstengels afstierven door de
droogte zodat hun aren leeg bleven,
konden in Lennik de meeste stoelen
volwaardig ontwikkelen. Vandaele
vertelde ook dat steeds meer graantelers de wintergerst wat later zaaien,
om te vermijden dat die – gezien de
recente zachte winters – te groot de
winter uitkomt. Dit spaarde ook een
bespuiting tegen bladluizen uit. Eind
oktober was er al een grote bladluizendruk, maar toen stond de later
gezaaide gerst nog niet boven. “Wie
nog op zijn percelen kon, heeft rond 22
november toch nog een bespuiting
uitgevoerd, omdat de druk toen
opnieuw hoog was. Tellingen na de
winter wezen uit dat sommige bladluizen de winter overleefden. In het voorjaar was de druk hoog op percelen
waar men niet behandelde in het
najaar.” In de proef worden acht hybriderassen, zes gewone rassen en zeven
vergelingsziektetolerante rassen vergeleken. In totaal waren er acht
nieuwkomers.
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in Koksijde. “Zeker voor de echt gevoelige rassen was alertheid nodig van in
het vroege voorjaar. Ook de regio en de
ligging van het perceel zijn van
invloed.” Op 11 en 12 mei merkte het
LCG voor het eerst bruine roest op.
“Door de stijgende temperatuur kon
die nadien uitbreiden. De weersomstandigheden waren ook heel bevorderlijk voor het graanhaantje. Op
enkele proeflocaties werd de schadedrempel al overschreden rond 20 mei.”
In Lennik liggen 28 rassen in proef,
waarvan 12 nieuwe. Daaronder zijn ook
twee hybriden.
Alain Vandaele van Inagro en het LCG
stelde de rassenproef wintergerst voor.
“Ondanks de impact van de droogte op
de ontwikkeling van wintergerst en
wintertarwe op andere plaatsen, zien
we hier een normaal, goed gewas. Het
kwam weelderig uit de winter en ontwikkelde voldoende stengels. We
vreesden dat we het niet gingen kunnen rechthouden tot bij de oogst. We
hebben tweemaal verstevigd en het
gewas ziet er echt goed uit.” In tegen-
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Suikerbieten
Zoals gebruikelijk startte André Wauters van het Bieteninstituut (KBIVB)
met een overzicht van de weersomstandigheden die het zaaien en de
opkomst van de bieten beïnvloedden.
Tijdens de wintermaanden viel heel
veel regen, wat zorgde voor compactie
van de bodem. Daardoor verliep de
grondbewerking voor het zaaien niet
overal probleemloos. Er waren ook
problemen met de veldopkomst. Op
het perceel in Bertem leidde de droogte
tot een ongelijke opkomst. De droogte
had ook invloed op de onkruidbestrijding, omdat de bodemherbiciden bijna
niet werkten. Er werd minder vaak een
vooropkomstbehandeling uitgevoerd.
Een tweede kernwoord voor dit voorjaar is ‘bladluizen’. Die kwamen een
maand vroeger in de percelen dan vorig
jaar. Het KBIVB volgt samen met landbouwers en landbouwkundigen van de
suikerfabrieken 96 percelen op voor
het waarnemingssysteem. “We zijn
gestart op 23 april, en diezelfde dag
hebben we al een advies moeten geven
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Met deze onlineformule
bereikten we mensen die
we normaal nooit zien.
Aardappelen

bo

Ilse Eeckhout van het Interprovinciaal
Proefcentrum voor de Aardappelteelt
(PCA) vertelde dat de onkruidbestrijding ten gevolge van de droogte niet
overal 100% geslaagd is. “Hier en daar
zien we melganzenvoet en zwarte
nachtschade opduiken. Die zijn heel
moeilijk te bestrijden met de naopkomstmiddelen. We hebben op dat
vlak nog uitdagingen. Die zijn er ook
voor de loofdoding, na het wegvallen
van diquat. Een positief aspect van de
droogte is dat de aardappelplaag achterwege bleef.”
In de rassenproef bewaaraardappelen
voor verwerking tot frieten worden elf
rassen vergeleken op vier locaties. “We
zijn steeds op zoek naar alternatieven
voor de huidige rassen: in de eerste
plaats Fontane, dat momenteel 50%
van het areaal inneemt, maar ook voor
Challenger en Innovator, die op de
tweede en derde plaats staan. Bintje,
ooit zo belangrijk, staat vandaag met
5% op de vierde plaats. We zoeken
vooral alternatieven voor de referentierassen in deze proef: Fontane en
Innovator, omdat die beide heel specifieke kenmerken hebben, zowel teelttechnisch als voor hun afzet.” Mogelijke
nieuwe alternatieven voor Fontane
zijn: Babylon, Cardyma, Chenoa, Edison, Palace en Virginia. Mogelijke
alternatieven voor Innovator zijn dan
weer Alverstone Russet, Kelly en Tiger.
Aansluitend bracht Jill Dillen van de
Bodemkundige Dienst van België (BDB)
een verhaal over bemesting bij aardappelen binnen de beperkingen van
MAP 6, die zich sterk laten voelen binnen de gebiedstypes 2 en 3. De BDB
heeft daaromtrent een project lopen in
samenwerking met het PCA en Inagro.
Een eerste aspect dat onderzocht wordt, ->
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In Lennik lag een demoproef aan met
Convisotolerante suikerbieten. Bieten
zijn normaal niet tolerant voor ALSherbiciden. Er is dit jaar één ras, Smart
Jitca van KWS, dat tolerant is voor het
herbicide Conviso Smart. “De
demoproef wil tonen dat het geen
Roundup ready-systeem is, waarin je
kan spuiten in gelijk welke omstandigheden. We vergelijken hier het normale
FAR-systeem (hier vijf toepassingen,
met een goed resultaat) met een onbehandelde en een aantal van onze
adviezen: 2 x 0,5 l/ha Conviso One met
olie in combinatie met Betanal en Tramat of Frontier. De eerste toepassing
gebeurde ongeveer 20 dagen na het
zaaien. Het is vooral belangrijk het stadium van het onkruid te bekijken:
2-bladstadium bij melganzenvoet,
melde of ereprijs. De tweede bespuiting gebeurt wanneer nieuwe onkruiden in het 2-bladstadium komen.” Er
werd vergeleken met een behandeling
zonder de partners, wat in de praktijk
verboden is en in de proef ook slechtere resultaten gaf. “We wilden met een
laat object ook aantonen dat men best
niet wacht tot de melganzenvoet al vier
tot zes bladeren heeft. Dan ontsnapt er
melganzenvoet, die we niet meer wegkrijgen bij de tweede bespuiting.”
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om te spuiten tegen bladluizen. Dat is
immers al nodig vanaf twee groene
bladluizen per 10 planten. Al 5% van de
percelen zat toen boven de schadedrempel. Op 5 mei zat al meer dan de
helft van de bedrijven boven de schadedrempel.” De zwarte bonenluis, die
vorig jaar massaal voorkwam, werd dit
jaar amper opgemerkt. Wauters benadrukte dat het zwaar af te raden is om
pyrethroïden in te zetten tegen bladluizen, omdat die ook de nuttigen doden,
waardoor de natuurlijke bestrijding
stilvalt. Vanaf 15 mei kwamen de
natuurlijke vijanden massaal voor. “De
bestrijding en de natuurlijke vijanden
hebben samen gezorgd voor een goed
evenwicht in onze percelen. Door de
vroege behandelingen kwamen we in
de problemen met ons aantal behandelingen met Teppeki (één behandeling toegelaten) en Movento (twee
behandelingen). Daarom hebben we
een tijdelijke erkenning aangevraagd
voor Closer, dat pas mocht worden
toegepast van zodra de rijen zich gingen sluiten. Al die behandelingen hadden wel een negatief effect op de kostprijs voor de telers. Met vier
bespuitingen in plaats van een zaaizaadontsmetting kom je snel op een
meerkost van 100 euro.”

Ook op de drogere koppen in het perceel in Bertem kwamen de suikerbieten
ongelijk op. Het blad heeft de achterstand al ingehaald, maar de oudere bieten
zijn duidelijk dikker.
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den, waar slechts een matige tarweopbrengst te verwachten valt.” Sarah Fonteyn verzorgde nadien de toelichting
bij een oriënterende rassenproef met
tien rassen. Meer info vind je op de
website van de expertengroep van
Gembloux (www.appo.be). Afsluitend
raadden Wim en Sarah aan om tijdig bij
de graanhandelaar af te toetsen of hij
ook koolzaad ontvangt, en ter voorbereiding van een geslaagde teelt een
bezoekje te brengen aan de website van
het LCG (www.lcg.be/koolzaad).

en

Bekijk zelf de proefvelden

Half maart was Willy er tijdig bij om de
planten stikstof en zwavel te geven.
Heel wat koolzaadpercelen waren toen
nog niet toegankelijk door de overvloedige neerslag bij het uitkomen van de
winter en kregen te laat de eerste fractie.” Half maart vielen we van het ene
uiterste in het andere. “De penwortel
van koolzaad gaat het vocht diep zoeken, en laat de bodem ook met een heel
goede structuur achter”, somt Fobelets
de voordelen van koolzaad op. “Het
vroege oogsttijdstip laat toe om wintergranen of een groenbedekker in
goede omstandigheden te zaaien, wat
niet altijd zo is na andere teelten, zoals
bijvoorbeeld korrelmais. Een ander
voordeel van koolzaad is dat het
arbeidsextensief is. De meeste telers
hebben de klus kunnen klaren in drie
werkgangen na zaai, tenzij er aardvlooien opdoken. Koolzaad is ook een
robuust gewas, met een groot herstelvermogen. Het herstelt zich vlot van
allerlei plagen, duivenschade of nachtvorst. De oude stelregel, dat de koolzaadprijs het dubbele is van de tarweprijs en de opbrengst ongeveer de helft,
gaat nog altijd op. Omdat je koolzaad
kan telen aan lage kosten is het soms
de betere keuze op minder goede gron-
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is het efficiënt inzetten van stikstof via
fractioneren, rijenbemesting en fertigatie. Een tweede aspect is het inzetten
van vanggewassen. “Om mee te tellen
voor het doelareaal moet een vanggewas na aardappelen ingezaaid zijn vóór
15 oktober, wat niet evident is, omdat
dan nog niet alle aardappelen gerooid
zijn. Het assortiment voor late inzaai is
beperkt. We gaan op een aantal demopercelen vanggewassen inzaaien op
verschillende data, om nadien de stikstofopname te evalueren in najaar en
voorjaar. We willen bekijken welke laat
uitgezaaide vanggewassen nog het
meeste stikstof kunnen opnemen en zo
uitspoeling voorkomen.”

er

In de rassenproef is het PCA op zoek naar mogelijke vervangers voor
Fontane en Innovator.

Koolzaad

co

Wim Fobelets en Sarah Fonteyn van
het Praktijkpunt Landbouw VlaamsBrabant toonden in Herent een perceel
van de familie Ronsmans waarop koolzaad gezaaid werd. Tijdens het filmen,
begin juni, was het er heel droog maar
dat was ook zo in de vooropgestelde
zaaiperiode eind augustus vorig jaar.
“In september zaaien pakte qua neerslag en opkomst goed uit. Eén van de
warmste winters in 200 jaar resulteerde in goed ontwikkelde planten.
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Het voordeel van een virtueel bezoek is
dat je het ook nadien nog kan meemaken. Je vindt het filmpje gemakkelijk op
Youtube met de zoekterm ‘online veldbezoek’. Zo vind je ook de filmpjes per
teelt. n
www.youtube.com/watch?v=xGxj
FtJqQJ0&feature=youtu.be

De gastbedrijven
De proefvelden liggen dit jaar
voor het eerst aan in Bertem
en Lennik. In Bertem combineren Willy en Linda Ronsmans-Putseys hun akkerbouwbedrijf met een B&B. De
voornaamste teelt is aardappelen, en verder ook suikerbieten, koolzaad, gerst, tarwe
en akkerranden. Guido en
Katleen Lemaire-Taelemans
uit Lennik combineren hun
akkerbouwbedrijf met melken vleesvee. Als akkerbouwgewassen hebben ze de klassieke
teelten suikerbieten, aardappelen en graangewassen, in
combinatie met een aantal
voederteelten.
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Ruim assortiment proeven
voedergewassen
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Op dit sterk door ritnaalden aangetast perceel bleven al planten achterwege
bij de opkomst. Sommige objecten in deze proef zijn duidelijk beter bestand
tegen deze plaag.

Maaigewassen
Interessant lijkt ook een proef met triticale en hybridegerst, waarvan bij een
gedeelte een snede werd gemaaid, net
als gras. “De bedoeling was om dit
gewas nadien als GPS te oogsten, maar
we voelen dat er meer interesse is in
het graan.” Het gemaaide gedeelte zal
dus geoogst worden zoals de niet
gemaaide triticale en gerst. We hebben
hoog genoeg gemaaid, om de voet en
het groeipunt niet te raken, het maaisel
een dag gedroogd en het dan in minibalen geperst.”

Zaaizaadontsmetting mais

© FOTO’S: HOOIBEEKHOEVE
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Die biologische proef vergelijkt verschillende gras-kruidenmengsels, wat
ook nieuw is in het onderzoek op de

Hooibeekhoeve. Voor een stuk bouwt
dit verder op het gangbare systeem met
gras-klaver. Behalve enkele standaard
gras-klavermengsels met Engels raaigras, rode en witte klaver, zijn er ook
mengsels met heel diverse soorten, zelfs
soorten die we anders als onkruid bekijken. Opvallend is esparcette, een wat op
lupine gelijkende vlinderbloemige, maar
ook andere vlinderbloemigen zoals rolklaver, gele honingklaver en basterdklaver. Verder zijn er ook mengsels met
cichorei, smalle weegbree, karwij, paardenbloem en een peterseliesoort. Heel

Bo

Gras-kruidenmengsels

en

Patrick Dieleman

“Er lopen dit jaar op de Hooibeekbeekhoeve 38 proeven, waarvan een achttal
in het kader van het LCV”, vertelt Van
de Ven. “Daarbij zijn twee Interreg-,
één Vlaio- en een vijftal demonstratieprojecten van het departement Landbouw en Visserij. We hebben voor het
eerst een biologische proef lopen, in
opdracht van het CCBT.”

wat van die mengsels werden pas dit
voorjaar gezaaid, waardoor ze als gevolg
van de droogte niet vlot opkwamen.
Daarom wordt nog even gewacht om te
maaien. Van het geoogste materiaal zullen de opbrengst en allerlei parameters
met betrekking tot de voederwaarde
worden bepaald. “Hoe meer componenten je hebt in een mengsel, hoe meer je
moet zoeken naar een gulden middenweg tussen najaars- en voorjaarszaai.
We hebben vroeger nog gezien dat er bij
mengsels altijd een component is die
domineert. Bijvoorbeeld bij gras/rogge,
neemt de rogge de bovenhand in
strenge winters, en het gras bij nattere
omstandigheden.”
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Om een idee te krijgen van wat er gebeurt in het onderzoek voor
voedergewassen, bekeken we met Gert Van de Ven van het
Landbouwcentrum Voedergewassen (LCV) en de Hooibeekhoeve
enkele proeven die dit jaar aanliggen bij de Hooibeekhoeve in Geel.

Een proef die verschillende strategieën
van zaaizaadontsmetting vergelijkt ligt
ook aan in Bocholt en Rumbeke-Beitem. Op de Hooibeekhoeve gebruikt
men hiervoor een perceel met een zeer
zware ritnaaldenaantasting. “We hadden potten met een mengsel van tarwe
en mais geplaatst, om de kevers te vangen. In negen potten vonden we 27 ritnaalden, dus gemiddeld drie per pot,
->
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overeen, soms wijkt dat sterk af. In het
project werken we met een NIR-sensor tijdens het uitrijden en een
bodemscan vooraf. Een van de aspecten is het ijken van de sensoren.” De
proeven lopen op een aardappelveld,
een perceel gras en drie maispercelen.
Die werden in december gescand met
de Veris-scanner om plaatsspecifiek de
pH, geleidbaarheid (EC) en het gehalte
aan organisch materiaal te bepalen. Op
basis van het resultaat werden zones
afgebakend met hoge en lage EC en/of
met hoge en lage gehaltes aan organisch materiaal. “Het bleek mogelijk
om het grasperceel op te delen in 3
blokken, met telkens 2 eigenschappen
gecombineerd: een hoog of laag
gehalte aan organisch materiaal en een
hoge of lage EC. In elk van die blokken
werd een deel bemest volgens de
MAP-norm, een deel met 20% meer
en een met 20% minder. “Dat is om uit
te zoeken of je een goeie plek minder,
dan wel meer moet bemesten voor de
meest optimale totale opbrengst. De
mengmest werd uitgereden met
behulp van een NIR-sensor. Nu we de
gehaltes aan N, P en K kennen geeft
ons dat vele mogelijkheden om met die
informatie om te gaan. We moeten
daarin de beste werkwijze ontdekken.
We zien dat het beter lukt met rundveemest, omdat die homogener is
doordat hij vooraf gemixt werd. Bij
varkensmest ligt dat een stuk moeilijker: is de mest afkomstig van zeugen of
vleesvarkens? Wordt er gewerkt met
droge voeding of met brijvoeding? Het
meten van de opbrengst en de voederwaardeparameters moet uitsluitsel
geven over de te volgen strategie.” n

nd

wat een zeer zware besmetting is. Het
wegvallen van neonicotinoïden verplicht ons om andere strategieën te vergelijken: een niet-behandeld object
wordt vergeleken met twee objecten
met Force-coating en twee granulaatobjecten met Force Evo en Sherpa. De
stimulerende werking op de kieming
van Force uitte zich in een snellere
opkomst. De objecten met zaaizaadontsmetting hadden aanvankelijk de hoogste plantenaantallen, maar de granulaatobjecten maakten na enkele weken
hun achterstand goed.” Dat bescherming tegen ritnaalden niet enkel nodig
is tijdens de opkomstfase blijkt uit de
evolutie van de plantenaantallen
nadien. “We stelden in de week tussen
29 mei en 5 juni een verlies aan planten
door ritnaalden vast van 10.000 tot
15.000 planten. We hebben 93.000 planten gezaaid. De opkomst was iets minder dan 90%. Nu (1 juli) is de gemiddelde bezetting 50.000 tot 55.000
planten per ha. 20 tot 25% van de planten vertoont nog symptomen van ritnaaldenaantasting, zoals dubbele stengels. We kunnen besluiten dat als je met
een dergelijke hoge druk zit, een enkelvoudige maatregel (zaadontsmetting of
granulaat) misschien wel niet meer voldoende is. Misschien moeten we ze
gaan combineren?”
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24 april 2020 (maaisnede op 16 april)

hybridegerst
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1 juni 2020 (maaisnede op 16 april)
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17 mei 2020 (maaisnede op 16 april)
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De foto’s tonen de evolutie van het gewas. Er
werd gemaaid op 16 april. De triticale was
toen groot genoeg, maar de gerst was toen in
feite nog te klein. Eén week na het maaien
herpakte de gerst zich enorm snel, veel sneller
dan de triticale die ijler bleef. Op 17 mei, een
maand na het maaien, stond de gerst in de aar.
Begin juni had ook de triticale zich goed hersteld. “We zijn benieuwd hoeveel graan we
hiervan gaan oogsten, in vergelijking met de
niet-gemaaide percelen. Eind juni was er op
het oog weinig verschil te zien, behalve dat je
de indruk kreeg dat de gemaaide partijen heel
sterk verkort leken.”
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Precisiebemesting
Samen met de Bodemkundige dienst
van België en KU Leuven heeft de
Hooibeekhoeve een project omtrent
precisiebemesting. “We laten hier
doorgaans een meststaal uit de mestput en nadien ook een tankstaal ontleden ter controle. Soms komt dat goed

Gert Van de Ven (LCV):

“We zoeken uit of je een goeie plek
meer of minder moet bemesten
voor de beste opbrengst.”

