"JP .
rapport
1979 - 10 Abw

De verbouw van koolzaad engranei
door de Rijksdienst voor de
IJsselmeerpolders in Oostelijk en
Zuidelijk Flevoland en in het
Lauwerszeegebied in 1978
door
F. Venema

R
13025

9811

jnst voor de ijsselmeerpolders

oe

»JP ,
rapport
1979 - 10 Abw

De verbouw van koolzaad en granen
door de Rijksdienst voor de
IJsselmeerpolders in Oostelijk en
Zuidelijk Flevoland en in het
Lauwerszeegebied in 1978
door
F. Venema

in
/ SCXf

rijksdienst voor de ijsselmeerpolders
smedinghuis, lelystad

Inhoud
Biz.
VOORWOORD

9

1.

INLEIDING

11

2.

OOSTELIJK EN ZUIDELIJK FLEVOLAND

13

2.1.

Algemeen

13

2.2.

Het stro van koolzaad en granen

13

2.3.

Winterkoolzaad

14

2.3.1.

__2_________D_________

I4

2.3.2.

_____D2__2E_2_____Q___g_Dg_2__

14

2.3.3.

_______2D_______1_S

'4

2.3.4.

_________E___2__

15

2.3.5.

___2D_______i__________Y22_____________2___

'5

2.3.6.

___£____S__2__22___2____________D

15

2.3.7.

________£_DS__22___D_____D

17

2.3.8.

B___n___&_____22______en

'7

2.3.9.

___________i_D

'7

2.3.10.
2.3.11.

_____2____
____2____2E__2_______E____________E__

18
18

2.3.12.
2.3.13.

________22_I_______D
___envatting

19
19

2.4.

Wintertarwe

20

2.4. 1.

__2_____

20

2.4.2.

__2__________S________

20

2.4.3.

_____D8__2E_2_____D_____D__2__

20

2.4.4.

______________2_____D_

20

2.4.5.

D_____D___E___2_e

21

2.4.6.
2.4.6.1.

____22______2Q_________£
De invloed van de weersomstandigheden

22
22

2.4.6.2.

De invloed van het onkruidbestrijdingsmiddel Kerb

23

2.4.6.3.

De invloed van begrazing door ganzen

23

2.4.7.

____2___2E________D_

23

2.4.8.

___E_D2__0_2E__________D

23

2.4.9.

___22g__

25

2.4.10.

____2____2E___D________£_____________D___t geoogste
E-2____

25

2.4.11.

____2__2_____D___________2S__22__S____E °E_°E _2r__ll
opbrengsten

26

Biz.
26

2.4.13.

___£______I____2____2E___D_____D_____el__lcin£ _e_
_____________D_________2E___________________g_D
beheer
______§__i_g

2.5.

Zomertarwe

28

2.5.1.

__2D_________g_______i

28

2.5.2.

______g__2E_2_________8__8_2__

28

2.5.3.

________2E_________£

28

2.5.4.

___E__8____22S__

28

2.5.5.

_2____2E___D8____D__________

28

2.5.6.

____D_____Dg

28

2.6.

Wintergerst

29

2.6.1.

__S_____

29

2.6.2.

__2D________D8__D_____

29

2.6.3.

_E_2_____D___8_D8_2_i

29

2.6.4.

________2D_____e_i_g

29

2.6.5.

___E_Dg____22£__

29

2.6.6.

____i______D__2____2E____8__

29

2.6.7.

_2D2ly_i§s

29

2.7.

Zomergerst

30

2.7.1.

__S____D

30

2.7.2.

__2_________DS________

30

2.7.3.

_____DS__2E_2_____D___2__8_2__

30

2.7.4.

___2I2_2D__i__2liD8

31

2.7.5.
2.7.6.

___E_DS____22S__
___Ii_eit

32
33

2.7.7.

_2___lo_brengst

34

2.7.8.
2.8.

__________DS
Haver

34
35

2.8.1.
2.8.2.

__2D______king_en_za_i
__eniing__o£komst_en_beg_ngroei

35
35

2.8.3.

_______o__w_kkel_ng

35

2.8.4.
2.8.5.

___E__S____22S__
_2IEil2E_iengst

35
36

2.8.6.

_____y_t_ing

36

2.4.12.

27

Biz.
3.

LAUWERSZEEGEBIED

37

3.1.

Algemeen

37

3.2.

Het stro van koolzaad en granen

37

3.3.

Winterkoolzaad

39

3.4.

Wintertarwe

39

3.5.

Wintergerst

41

3.6.

Zomergerst

43

3.7.

Haver

43

4.

VERGELIJKING VAN DE KORRELOPBRENGSTEN IN FLEVOLAND
MET DIE IN HET LAUWERSZEEGEBIED

47

5.

SAMENVATTING

49

5.1.

Winterkoolzaad

49

5.2.

Wintertarwe

50

5.3.

Zomertarwe

50

5.4.

Wintergerst

50

5.5.

Zomergerst

51

5.6.

Haver

51

5.7.

Algemeen

51

6.

GERAADPLEEGDE BRONNEN

55

Voorwoord
Het gereedkomen van dit rapport valt ongeveer samen met het beeindigen
van mijn taak bij de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders. Voor de
hulp, de medewerking en de vriendschap gedurende het bijna zevenendertig jarig dienstverband zou ik graag alle collega's en/of oud collega's
binnen en in enkele gevallen ook buiten laatstgenoemd dienstverband
hartelijk willen bedanken.
Naast veel waardering voor de leiding van de Dienst in het algemeen
extra dank aan de directe chef ir. H. Hoeve en aan ir. H. Smits als
hoofd van de subafdeling Landinrichting voor hun jarenlange opvang, begeleiding en stimulering bij het werk. Verder voor de belangstelling,
wanneer persoonlijke en/of familie-orastandigheden daartoe aanleiding
gaven.
Bovenal dank aan God die aan mij de gezondheid en de kracht gaf voor
het vervullen van de aan mij toebedeelde taak.

10

1. Inleiding
Met dit rapport wordt de in 1960 begonnen poging om de jaarlijkse oogstresultaten te analyseren, voortgezet. Het uiteindelijke doel daarvan is
om o.m. basismateriaal te leveren voor een ook uit wetenschappelijk
oogpunt verantwoorde bedrijfsvoering, een zo juist mogelijke landclassificatie en een op de geschiktheid afgestemde blijvende bestemming.
Evenals bij oogst 1977 worden na de oogstresultaten van Flevoland ook
die van het Lauwerszeegebied in een verslag behandeld. *
Omdat ook de korrelopbrengsten o.m. aanwijzingen kunnen geven omtrent
de meest gewenste bestemming, het opbrengende vermogen of de produktiewaarde van de grond, was er ook nu gerede aanleiding om naast de fysieke resultaten tevens aandacht te schenken aan het optreden en de
oorzaken van eventuele oogstverliezen en/of opbrengstdervingen. Oponthoud bij de automatische verwerking van de basisgegevens had o.m. tot
gevolg dat de uitwerking daarvan niet zoals t/m 1976 gebruikelijk, in
een tabel bij dit verslag kon worden opgenomen.
De omstandigheden waaronder de verbouw in het algemeen of op de afzonderlijke percelen plaatsvindt, zijn van zo doorslaggevende betekenis,
dat ze zowel bij de beoordeling van plaatselijke opbrengsten, als van
de resultaten van de rassen in bepaalde gebieden op tijdsbestekken
slechts node kunnen worden gemist. Mede daarom kan het vastleggen en de
uitwerking van basisgegevens, zoals in dit verslag, alsmede het vastleggen in het "geheugen" van een automatisch verwerkingssysteem van belang zijn. Het laatste niet alleen voor de landinrichting, maar ook
voor de plantenteelt en de bedrijfsvoering.
Bij het laatstgenoemde kan de waarde van een zowel bij de voorbereiding, als bij de uitvoering betrokken goede bedrijfsleiding, ervaren
eigen- en/of tijdelijk in te zetten medewerkers niet licht worden
overschat.
Ook in 1978 werden de gemiddelde korrelopbrengsten door weging op weegbruggen en omrekening naar oppervlakte verkregen. Eventuele oogstverliezen en/of opbrengstdervingen werden door middel van de steekproeven
gebaseerde schattingen respectievelijk vergelijkingen vastgesteld.
Mede door het nog niet beschikbaar zijn van nauwkeuriger gegevens zijn
in dit verslag alleen de voorlopige gegevens van de gemiddelde korrelopbrengsten per gebied, per gewas en per ras opgenomen. Zie hiervoor de
tussen de tekst opgenomen tabellen 1 en 2.(resp. bladz. 13 en 45).
In het hierna volgende worden de gewassen in Oostelijk en Zuidelijk
Flevoland en in het Lauwerszeegebied per gebied en per gewas behandeld.
Aan het eind van dit verslag volgt ten slotte een globale vergelijking
van de korrelopbrengst in de beide gebieden.
* De resultaten van het spuitvrije bedrijf NZ 27 worden jaarlijks
in een apart beheersverslag verwerkt.
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2. Oostelijk en Zuidelijk Flevoland
2.1. Algemeen
Hoewel bij de verbouw van het gewas uiteraard de ontwikkeling van de
gehele plant is inbegrepen en stengel en blad in de eerste groeistadia vrijwel alle aandacht vragen, wordt aan het stro als bijprodukt
slechts zijdelings aandacht geschonken. Na enkele summiere opmerkingen
over het stro van koolzaad en granen gezamenlijk, wordt -ook in dit
rapport- het gewas als geheel behandeld,waarbij de korrelopbrengst als
hoofdprodukt uiteraard extra aandacht krijgt (zie ook tabel 1).
•)
Tabel 1. Oppervlakten en gemiddelde korrelopbrengsten
van het koolzaad en de granen van oogst 1978 in Flevoland

Gewas en ras

Oppervlakte
in ha

Korrelopbrengst Gewas en ras
in kg/ha

Winterkoolzaad
Marcus
Orma
Rapol
Quinta
Primor
Jet Neuf
Ringot
Totaal
winterkoolzaad

Opper- Korrelvlakte opbrengst
in ha in kg/ha

Zomertarwe
4025
1696
1013
31
47
1 1
1 1

2360
2670
2220
1880
2120
3770
2970

6834

2410

Wintertarwe
Nautica + Adamant
50
Nautica + Anouska
46
Nautica + Anouska +
Adamant
88
37
Durin
28
Donata
48
Arminda
2203
Naut ica
1698
Anouska
1991
Adamant
Totaal
6189
Wintertarwe

7790
8160
7170
6740
7280
7560
7130
6620
5870

Melchior
Bastion
Totaal
zomertarwe

140
72

212

5320
5430
5340

Wintergerst
Igri

32

6280

1526
72
4017

6260
6210
4830

5615

5240

Zomergerst
Georgie
Tamara
Trumpf
Totaal
zomergerst

_ =__J
Haver
Dato
Selma
Turbo
Totaal Haver

1 155
350
33
1538

6810
6870
8000
6850

6600

') Naar opgaven van de Administratie van het Centraal Magazijn.
Voorlopig en niet op vochtgehalte gecorrigeerd (ook de oppervlakten
dienen als voorlopig te worden aangemerkt) zie ook grafiek op bijlage 1 .

2.2. Het stro van koolzaad en granen
Van het koolzaadstro in Flevoland werd 9% van de totale oppervlakte
koolzaad per ha verkocht, door kopers geperst en afgevoerd en 91% vernietigd.
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Van het graanstro in Flevoland werd 79% verkocht, door kopers geperst
en afgevoerd, 1% voor eigen gebruik bestemd en 20% van de totale oppervlakte granen verhakseld en/of verbrand.
De overigens eenvoudige en doeltreffende wijze van strobehandeling
brengt wel met zich mee dat er over de per ha gegroeide en/of geoogste
kilogrammen weinig of geen concrete gegevens bekend zijn. Van meer gespecificeerde informatie over het stro wordt daarom afgezien.

2.3. Winterkoolzaad
2.3.1. __ondbewerk_ng_en_z__i
De grondbewerking voor en de zaai van het koolzaad voor oogst 1978 hadden in augustus en September 1977 onder nogal wisselende omstandigheden
plaats. Deze wisseling in uitgangstoestand werd enerzijds veroorzaakt
door de uiteenlopende voorgeschiedenis en/of voorvrucht en anderzijds
door de verschillen in zaaitijd en de bij of kort na het zaaien optredende weersomstandigheden. Onder invloed van het drogende weer voor en
tijdens het zaaien was het zaaibed en met name dat op het oudere cultuurland vaak grof en kluiterig.

2.3.2. Kiemingi_02k2____en_begingroei
Behalve het in augustus meestal op ontginningsland gezaaide koolzaad
-dat tijdig kon profiteren van enige regen- werden de kieming, de opkomst en de begingroei van het in September gezaaide gewas dikwijls
vertraagd door het tot ongeveer de derde decade van September drogende
weer met betrekkelijk lage temperaturen. Gelukkig werd het weer vanaf
23 September duidelijk zachter en de luchtvochtigheid hoger met kort
daarop enige regen.
2.3.3. Najaarsontwikkeling
Het bijzonder groeizame weer in oktober en het ook daarna gunstig blijvende najaarsweer was voor het overgrote deel van het gewas van doorslaggevende betekenis voor de najaarsontwikkeling. Hierdoor kregen nl.
ook veel lang achtergebleven plantjes nog voldoende beworteling om
eventuele vorstperioden in de winter en de te verwachten wisseling van
vorst en dooi in het voorjaar met goed gevolg te kunnen doorstaan. Als
nadelen van het zachte najaar kunnen worden genoemd:
- de vaak te forse ontwikkeling van het vroegst en bovendien op stikstofrijk ontginningsland gezaaide koolzaad met een verhoogde vorstgevoeligheid door stengelvorming;
- de door het zachte weer lang voortgaande vraat door de larven van de
koolzaadaardvlo;
- het optreden van de larven van de koolvlieg, waarvan nog niet geheel
duidelijk werd of en in hoeverre ze blijvende schade veroorzaakten;
- de toenemende vorstgevoeligheid op plaatsen waar het gewas door insecten werd beschadigd;
- het ook bij het koolzaad met een geringe najaarsontwikkeling vaak
voorkomen van veronkruiding waardoor chemische bestrijding werd toegepast en waardoor een verhoogde vorstgevoeligheid van de jonge
plantjes werd teweeggebracht (door het uitvallen van planten hadden
sommige kavels later een veel te dunne stand).
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Afbeelding I
29-3-'78. Links boven de waterafvoer van de sloot tussen de kavels QZ
46 en 47 en op de voorgrond in het midden de afvoer van de D-tocht vanaf de Knardijk in de tocht langs de Ossenkampweg. Op het moment van de
opname werd mede door de vele neerslag in maart en de kwel uit het
Wolderwijd via de duikers volop water afgevoerd.
2.3.4. De_wintergeriode
Hoewel de winter van 1977-1978 als zacht kan worden aangemerkt, kwamen
er toch enkele perioden voor waarin het kwik een aantal graden beneden
het vriespunt daalde. De vroegste vorst van betekenis, nl. die van
rond half december, was voor het koolzaad met al forse Stengels stellig
het meest funest. Hierbij heeft ook het feit dat er op dat moment nog
van geen afharding sprake was de schadelijke uitwerking van de vorst
verhevigd.

2.3.5. Ite_2D_________S__D______22_______D_____2___
De niet bepaald vroege voorjaarsontwikkeling, de bloei en de vruchtzetting verliepen bij het koolzaad van oogst 1978 redelijk goed. De afrijping was uitgesproken laat waarbij de verschillen in uitgangstoestand
en specifieke raseigenschappen vrijwel steeds zichtbaar bleven.
2.3.6. Beschadiging_door_schimmelziekten
Al in de herfst konden op de bladeren, maar in het voorjaar en de zomer
in toenemende mate ook op de Stengels, de aantasting en de gevolgen van
het optreden van de schimmel Leptosphaeria maculans (Phoma lingam) worden waargenomen. Kort voor en tijdens het zwadmaaien -kwam nog duidelijker dan voorheen- naar voren in hoe ernstige mate het gewas door
laatstgenoemde schimmel was beschadigd.
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Voor het in het oogstjaar 1978 bijzonder schadelijk optreden van Phoma
kunnen o.m. de volgende oorzaken worden genoemd:
- de uiteraard uiteenlopende, maar in het algemeen vrij grote vatbaarheid van de voor oogst 1978 verbouwde rassen;
- de nabijheid van besmette koolzaadstoppels, waarop deze schimmel
sporeleert en zich b.v. door middel van wind gemakkelijk verspreidt;
- de voor besmetting erg ongunstige verbouw van koolzaad na koolzaad;
- de voor het optreden van deze schimmel kennelijk dikwijls gunstige
temperatuurwisselingen in het groeiseizoen (vooral temperaturen van
rond de 10°C met regenachtig weer en/of een vrij hoge luchtvochtigheid blijken het ontstaan en de verspreiding van deze schimmelsporen
in hoge mate te bevorderen);
- de plaatselijk aanwezige beschadigingen door vorst, insectenlarven
en/of in het gewas uitgevoerde werkzaamheden met het ontstaan van gemakkelijke invalspoorten voor schimmels. Mede hierdoor wordt het vaak
ondoenlijk om geval voor geval aan te geven of er van primaire of van
een secundaire schimmelaantasting sprake was. Bij onderzoek werd echter wel de indruk verkregen dat de schimmelaantasting in veel gevallen primair was.
Hoewel in veel mindere mate kwam ook bij het zwadmaaien tot
de schimmel Sclerotinia Sclerotiorum (rattekeutelziekte) op
percelen veel meer voorkwam dan voorheen was opgevallen. De
aangetaste planten waren door vroegtijdig afsterven toen al
geheel waardeloos.

uiting dat
sommige
hierdoor
vrijwel

Bij de lang op het veld liggende zwaden werden aan de gehele plant,
maar opvallend veel op de hauwen, aantastingen van de grauwe schimmel
Botrytis cinerea Pers ex Pers waargenomen. Door de natte en koude omstandigheden veroorzaakte deze schimmel ook nog enige schade. Met name
doordat de aangetaste hauwen, bij het later weer drogende weer, gemakkelijk opensprongen en de korrels op de grond terecht kwamen.

Afbeelding 2.
10-3-'78. Kavel A 65 0.F1. Koolzaad Marcus.

Detail van een rij koolzaadplanten waarvan de bladeren vrijwel geheel
door gevogelte (vnl. Houtduiven) zijn afgevreten.

iflHH____HH
Afbeelding 3.
10-3-'78. Kavel A 65 0.F1. Koolzaad Marcus.
Detail van een rij normaal ontwikkelde koolzaadplanten. Dit laatste in
tegenstelling tot het beschadigingsbeeld op afbeelding 2.
2.3.7. _eschadiging_door_insecten
De door insecten toegebrachte schade werd in hoge mate beperkt door
tijdige en doelgerichte bespuitingen. Het belang hiervan kan, bij een
zo grote oppervlakte en een zo grote plaats in het bouwplan met soms
koolzaad na koolzaad, nauwelijks worden overschat.
2.3.8. __schadigi_g_door____ven
Houtduiven en verwilderde Postduiven waren in de winter en het voorjaar
zodanig in het koolzaad bezig, dat de aanhoudende vraat ca. 30 ha van
dit gewas in de nabijheid van Lelystad volledig deed mislukken.
Over geheel Flevoland was hierbij ongeveer 900 ha of ca. 13% van het
koolzaadareaal in meer of mindere mate betrokken. De meeste schade werd
berokkend in de nabijheid van de beplantingen rond de woonkernen
Lelystad en Almere terwijl ook enige langs vaarten gelegen percelen
ernstig werden beschadigd. Bij Lelystad daalde de korrelopbrengst hierdoor vaak tot rond 1000 kg per ha terwijl in een enkel geval slechts
400 kg per ha werd geoogst. Het feit dat er op een afgeschermd proefveldje in de nabijheid van een tevens goed vergelijkbaar gewas 3.600
kg per ha werd geoogst, geeft een beeld van de door duiven aangerichte
schade.
2.3.9. __________
Mede omdat de genoemde schiramelaantastingen veel zgn. "vallers" en
vaak al gehele legering van het gewas veroorzaakten, waardoor kort

1/

moest worden gemaaid, was het overwegend droge, maar meestal niet felle
zomerweer tijdens het zwadmaaien, uiterst gunstig.
2.3.10. Het_dorsen
Voor het op 24 juli begonnen dorsen was het weer enkele dagen tamelijk
gunstig en kon een groot deel van het meest kwetsbare gewas, met niet
op de stoppel, maar direct op de grond liggende zwaden, voor het optreden van grote verliezen worden geruimd. Het later meer wisselende en
soms regenachtige weer veroorzaakte uiteraard enig oponthoud waarbij
vooral in het laatst van de koolzaadoogst bij de tot op de grond doorgezakte zwaden enig verlies door schot optrad en ook de uitval van korrels toenam.
Toch waren de weersomstandigheden tijdens de oogst gemiddeld als tamelijk gunstig te kwalificeren, waarbij de doorgaans lage temperaturen
het optreden van schot beperkten.
2.3.11. _e_korrelo2_re_gsten__er_gewas_en_r_s
De korrelopbrengsten zijn in bijgaand overzicht (tabel 1) per gewas en
ras weergegeven. Van de rassen namen Marcus ca. 58, Orma 25, Rapol 15
en enkele nieuwe voor beproeving en/of voor zaaizaadvermeerdering verbouwde rassen samen ca. 2% van de totale oppervlakte koolzaad in beslag. Voor wat de korrelopbrengsten per ras betreft dient hierbij te
worden opgemerkt dat de gemiddelden daarvan alleen voor het geven van
indrukken van het gehele gewas zijn bedoeld en niet voor rasvergelijking. Daarvoor zijn ze, behalve door de grote verschillen in de per ras
verbouwde oppervlakten, te veel afhankelijk van de uiteenlopende omstandigheden en van de diverse plaatsen van verbouw.

Afbeelding 4.
22-3-'78. Kavel A 65 0.F1. Koolzaad Marcus.
Goed ontwikkeld gewas. Dit in tegenstelling tot het ernstig beschadigde gewas op afbeelding 2.
18

Afbeelding 5.
22-3-'78. Kavel A 64 0.F1. Koolzaad Marcus.
Oorspronkelijk goed ontwikkeld gewas waarvan de ontwikkeling ernstig
werd belemmerd als gevolg van vraat door Houtduiven.
2.3.12. Nieuwe_mogelijkheden
Van de rassen Jet Neuf en Rafal werden in 1978 beperkte oppervlakten
voor een laatste beproeving en zaaizaadvermeerdering geteeld, een en
ander op grond van de in voorgaande jaren door Plantenteeltkundig Onderzoek verkregen ervaringen en opbrengstresultaten. Zowel de gezondheidstoestand als de korrelopbrengsten waren bij beide rassen in 1978
zodanig dat ze voor oogst 1979 het gehele rassenassortiment zullen uitmaken.
Naast de al genoemde eigenschappen heeft ook het feit dat het hier twee
erucazuurarme rassen betreft aan deze plotselinge ommezwaai van te verbouwen rassen meegewerkt.
Door het niet eerder beschikbaar zijn van aanvaardbare erucazuurarme
rassen werd deze wegens markt- en prijsvorming wenselijke omschakeling
van erucazuurhoudende naar erucazuurarme rassen tot nu toe tegengehouden.
2.3.13. Samenyatting
De fysieke oogstresultaten bij de verbouw van koolzaad waren voor het
oogstjaar 1978 slecht of althans zeer matig, met name wanneer ze worden
getoetst aan die van vele voorgaande jaren.
Uitgaande van de al tijdens de verbouw en de oogst op de voorgrond tredende ongunstige uitgangstoestand ten gevolge van de veel voorkomende
legering door schimmelaantastingen, mag echter worden opgemerkt dat de
oogst van het gewas nog vrij goed is verlopen. Hierbij hebben de bij
het zwadmaaien erg gunstige, maar over het geheel genomen redelijk goede weersomstandigheden tijdens de oogstperiode duidelijk bijgedragen.

19

Als oorzaak van de sinds 1969 niet meer zo lage korrelopbrengst (toen
rond 1.700 en voor oogst 1978 rond 2.400 kg als gemiddelden per ha)
kunnen in de eerste plaats het zeer explosieve optreden van de schimmel
Leptosphaeria maculans (Phoma lingam), maar ook de late zaai alsmede de
ongekend ernstige schade door duivenvraat worden aangewezen.
Het lang groeizaam blijvende najaar van 1977 is voor het betrekkelijk
laat gezaaide koolzaad (het overgrote deel) stellig erg gunstig geweest, doordat de nadelen van de late zaai daarmee grotendeels werden
gecompenseerd. Voor het vroegste en onder uiterst gunstige omstandigheden op stikstofrijk ontginningsland gezaaide koolzaad (verreweg het
kleinste deel) heeft dat zelfde najaar zowel de verliezen als de opbrengstdervingen erg in de hand gewerkt.
Door het in 1978 beschikbaar komen van zaaizaad van de twee voor verbouw alleszins aanvaardbare erucazuurarme winterkoolzaadrassen Jet
Neuf en Rafal werd het mogelijk om de zo zeer gewenste omschakeling van
erucazuurhoudende naar erucazuurarme rassen voor oogst 1979 te verwezelijken.
2.4.

Wintertarwe

2.4.1. Algemeen
Mede op grond van minder goede ervaringen met het vaak min of meer gedwongen betrekkelijk laat zaaien van een deel van de wintertarwe in
voorgaande jaren, werd er al vroeg in de herfst van 1977 naar gestreefd
om dit gewas voor oogst 1978 tijdig, nl. grotendeels in oktober, te
zaaien. Het toenemen van de mogelijkheden om eventuele nadelen van een
vroege zaai (b.v. de vergroting van de kans op voetziekten) succesvol
tegen te gaan, heeft er uiteraard aan meegewerkt om te streven naar
vroegtijdige zaai. De jaarlijkse uitvoering daarvan is uiteraard in hoge mate afhankelijk van de weersomstandigheden en de daarmee in verband
staande geschiktheid van de grond in het najaar.
2.4.2. Grondbewerking_en_zaai
Hoewel de toestand van de grond en de weersomstandigheden in de eerste
week van oktober en de tweede week van november te wensen overlieten,
waren de voorwaarden voor de grondbewerking en de zaai van de wintertarwe in het najaar van 1977 bijzonder gunstig. Mede hierdoor werd in
oktober 82% en in de eerste helft van november 18% van de totale oppervlakte wintertarwe gezaaid.
2.4.3. KiemingA_o2komst_en_begingroei
De groeizame oktobermaand was voor de kieming de opkomst en de begingroei van de wintertarwe uiteraard gunstig terwijl deze processen ook
in november vrijwel ononderbroken gunstig verliepen.
Mede als gevolg van de overwegend vroege zaai kon ongeveer 96 procent
van de totale oppervlakte wintertarwe per begin december als goed worden beoordeeld. Bijkomende voordelen van de vroege zaai waren, de goede
uitgangstoestand, de forse beworteling en de daardoor toegenomen weerstand tegen het b.v. veelvuldig begrazen door ganzen in de winter en
het voorjaar.
2.4.4. Het_rassenassortiment
Opvallend waren de wisseling en de uitbreiding van het rassenassorti-
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ment met in 1978 drie iets langer bekende rassen, drie nieuwe rassen en
drie varianten van mengteelten (zie tabel 1).
Op grond van ervaringen en proefnemingen in voorgaande jaren werd nl.
de verwachting gewekt dat hiermede een zekere mate van risicospreiding
ten aanzien van mogelijke aantastingen door graanroesten en/of afrijpingsziekten zou worden verkregen. Het om zich heen grijpen van eventuele schimmelaantastingen zou nl. niet alleen afhankelijk zijn van de
weersomstandigheden en de uiteenlopende weerstand van de verbouwde rassen tegen die bepaalde aantastingen, maar ook van de verdeling van de
diverse rassen in het totale plantenbestand.
2.4.5. _e_winter_eriode
Hoewel de winter van 1977-1978 als zacht kan worden aangemerkt waren er
toch enkele vorstperioden met enkele graden (vrijwel nooit lager dan
rond -10 C°) beneden het vriespunt. Rond hal f december 1977 en ongeveer
half februari daarop volgend kwamen de meest opvallende vorstperioden
voor. Van ongeveer 9 t/m 20 februari was er daarbij tijdelijk sprake
van enige sneeuwbedekking. Mede dank zij de overwegend goede uitgangstoestand en ondanks het vrij algemeen afgrazen door ganzen en/of foerageren van eenden en reeen, heeft het gewas z ich tijdens de winterperiode goed kunnen handhaven.

Afbeelding 6.
29-3-'78. Kavel QZ 31 Z.Fl. Wintertarwe Nautica.
Links een ernstig in de groei belemmerde plant met verdikte wortelein21

den als gevolg van residuen in de grond van het onkruidbestrijdingsmiddel Kerb.
Rechts een normaal ontwikkelde plant met een goede beworteling van een
andere plek op dezelfde kavel.

Afbeelding 7.
20-6-'78. Z.F1., kavel QZ 47. Wintertarwe Adament.
Slechte ontwikkeling en het vaak geheel wegvallen van de wintertarwe
op de kortgeleden dichtgeploegde greppels. Ook de ter vervanging van de
mislukte wintertarwe op deze plaatsen gezaaide zomertarwe komt op deze
plaatsen maar zeer traag of in het geheel niet tot ontwikkeling. Oorzaak daarvan is de concentratie van de in de bouwvoor achtergebleven
residuen van Kerb dat in het najaar van 1976 ter bestrijding van gras
in het koolzaad van oogst 1977 werd toegepast.
2.4.6. _e_yoorjaarsontwikkel__g
2.4.6.1. De invloed van de weersomstandigheden
Het lang koud en nat blijvende voorjaar heeft ook de ontwikkeling van
de wintertarwe afgeremd.
Een hier bijkomend voordeel was dat de temperatuurswisselingen in de
daarvoor toch wel kritieke groeistadia vrijwel nooit gunstig waren
voor het optreden van schimmelaantastingen, in dit geval speciaal van
de schimmel Cercosporella herpotrichoides Fron. de veroorzaker van oog22

vlekkenziekte bij granen in het algemeen, maar vooral bij die op de
zwaardere gronden.
2.4.6.2. De invloed van het onkruidbestrijdingsmiddel Kerb
Hoewel de doorgaans goede vochtvoorziening van het bovenste laagje van
de bouwvoor wellicht ernstiger schade heeft voorkomen, traden de groeistoringen als gevolg van de residuen van het in de herfst van 1976 bij
koolzaad gebruikte onkruidbestrijdingsmiddel Kerb, -welliswaar in wisselende mate- maar in de loop van het voorjaar van 1978 toch steeds
duidelijker, op de voorgrond. Mede omdat de hierdoor beinvloede oppervlakte op rondweg 2.500 ha of ca. 40% van de totale in 1978 verbouwde
wintertarwe moet worden gesteld, bleek al spoedig dat een negatieve
uitwerking daarvan op de fysieke korrelopbrengsten niet kon uitblijven.
Omdat er door "Bestrijdingsonderzoek" over de invloed van Kerb zal worden gerapporteerd wordt hier met deze vermelding volstaan.
2.4.6.3. De invloed van begrazing door ganzen
Bij de voorjaarsontwikkeling speelde ook het vrij algemeen, maar plaatselijk erg lang in het voorjaar -zelfs tot begin juni- doorgaande begrazen door Grauwe ganzen een rol. Voor meer informatie hierover zie
bij 2.4. 11.
2.4.7. Verdere_ontwikkeling
Bij de verdere ontwikkeling waren er veel positieve punten nl.:
- het tot ongeveer 21 juni overwegend schrale en droge weer, waardoor
niet alleen de strostevigheid werd bevorderd, maar ook het schadelijk
optreden van de verschillende schimmels en/of afrijpingsziekten
achterwege bleef of in ieder geval sterk werd afgeremd;
- een weliswaar plaatselijk geconstateerde maar, mede door de incidenteel uitgevoerde bestrijding, beperkte zuigschade door bladluizen
(zie ook afbeelding 9 ) ;
- de enkele dagen met zomerse temperaturen, waardoor een toch wel
enigszins zorgelijk geacht optreden van gele roest vrijwel tot staan
kwam;
- de mede door het activeren van de voorlichting door b.v. medewerkers
van "Bestrijdingsonderzoek" en "Plantenteeltkundig Onderzoek" verkregen kennis omtrent de eerste ziekteverschijnselen, waardoor in incidentele gevallen gewasbeschermingsmaatregelen werden uitgevoerd;
- de met plaatselijke verschillen, maar na 21 juni toch vrijwel overal
tamelijk overvloedige neerslaghoeveelheden, waardoor de vochtvoorziening van het gewas op een daarvoor gunstig tijdstip veilig werd gesteld en de gevolgen van een gestoorde wortelgroei werden afgezwakt.
2.4.8. R__E__8__D____2_2E__________0
Onder invloed van het niet erg zonnige weer met vaak betrekkelijk lage
zomertemperaturen verliepen zowel de vruchtzetting, als de rijping zeer
geleidelijk en bleef de gezondheidstoestand van het gewas tot en met de
oogst uitzonderlijk goed. In de gevallen waarbij de schimmels Septoria
tritici, de bruine roest Puccinia recondita en Botrytis cinerea (een
grauwe schimmel) en zwartschimmels werden waargenomen en/of gedetermineerd, was de ontwikkeling van het gewas meestal zodanig gevorderd dat
er van weinig of geen schadelijke invloed op het gewas sprake zal zijn
geweest. De ontwikkeling van de meeste schimmels werd bovendien nog afgeremd, doordat het weer tijdens het rijp op stam staan doorgaans koel
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bleef. Deze laatste omstandigheid heeft er ook voor gezorgd dat het optreden van schot vrijwel uitbleef.
Bij de wintertarwe op de lichte grond van de bedrijfseenheid A 93 was
een sterk plaatselijke aantasting door de schimmel Gaeumannomyces
graminis (de tarwehalmdoder) erg opvallend door een vroegtijdige verkleuring van de aangetaste en daardoor afstervende planten. De door
laatstgenoemde schimmelaantasting veroorzaakte opbrengstderving is
stellig enigermate beperkt door het goed functioneren van de vochtvoorziening in het bovenste laagje van de bouwvoor, omdat de groei van het
gewas, ook bij een min of meer verziekt wortelstelsel, vrij lang stand
hield.
De waarde van het overwegend rustige weer tijdens het rijp op stam
staan kwam o.m. tot uiting tijdens en na het storraachtige weer van 10
en 11 September, waarbij de verliezen vaak tot boven 1.000 kg per ha
opliepen.

Afbeelding 8.
22-6-'78. Kavel B 41, 0.F1. Wintertarwe Adamant.
Op de links en rechts op de foto voorkomende bladeren de lichte langwerpige vlekken als gevolg van een aantasting door gele roest. De sporenhoopjes (oranjekleurig) zijn op deze foto niet zichtbaar. In het
midden een nog gezond blad van hetzelfde ras. (foto G. Muizelaar).
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Afbeelding 9.
21-7-'78. Z.F1. kavel QZ 34. Wintertarwe Adamant.
Een blad met iets links een groepje bladluizen. Verspreid over het blad
bovendien enkele lichte langwerpige strepen als gevolg van een aantasting door gele roest, terwijl er rechts op het blad nog vele, meer verspreide sporenhoopjes van bruine roest voorkomen.
2.4.9. De_oogst
De oogst van de wintertarwe duurde in 1978 van 15 augustus tot en met
21 September. Het was opvallend dat de wintertarwe in veel gevallen
eerder maaidorsrijp was dan de meestal laat gezaaide zomergerst.
Mede daardoor kon al direct na het beeindigen van de koolzaadoogst met
het dorsen van de wintertarwe worden begonnen.
Ook bij dit gewas was de rijping van de korrel vaak al iets verder gevorderd dan die van het stro. Hoewel de vlotheid van het dorsen hierdoor, vooral in het begin, iets werd vertraagd, verliep het maaidorsen
bij het doorgaans stevige en staande gewas meestal voorspoedig. Dit aspect, dat toch in belangrijke mate door de aangepaste en gedeelde stikstofgift werd verkregen, kan waarschijnlijk niet gemakkelijk worden
overschat.
Ondanks de wisselende en soms enigszins regenachtige weersomstandigheden mogen deze tot en met 7 September wel als goed oogstweer worden
aangemerkt waarbij de verliezen beperkt bleven.
Na het buiige weer van 8 en 9 September deed de hiervoor al genoemde
storm van 10 en 11 September, zowel de korreluitval als de arenafval
toenemen. Mede doordat het tot 22 September redelijk oogstweer bleef,
kwam ook de laatste toen nog te oogsten wintertarwe -rondweg 2.500 haweliswaar met aanmerkelijk meer verliezen, maar toch betrekkelijk
tijdig en goed binnen.
2.4.10. De_korre_2E____gs___D_______Ii__i______8_22S____E_2_!___
De korrelopbrengsten waren onverwacht hoog en kwamen met, een voorlopig
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gemiddelde van 6.560 kg per ha, ruim 1.000 kg per ha of ca. 19% boven
die van de voorgaande vijf jaren bij de Cultuurtechnische Afdeling in
Flevoland uit. De kwaliteit van het geoogste produkt was gemiddeld
goed.
2.4.11. De_inyloed_yan_de_begrazing_door_ganzen_02_de_korre
Een eventuele beinvloeding door begrazing met Grauwe ganzen en/of
Kolganzen vanaf het begin van de groeiperiode van de wintertarwe tot
ongeveer april, wordt hier, mede omdat de uitwerking daarvan ook in
voorgaande jaren niet of nauwelijks kan worden vastgesteld, buiten beschouwing gelaten.
Voor de plaatselijk tot begin mei en/of zelfs tot begin juni doorgaande
begrazing door Grauwe ganzen is een uitzondering gemaakt.
Door vergelijking met de opbrengst van overigens vergelijkbare kavels
zonder begrazing zijn nl. de als gevolg van de begrazing opgetreden opbrengstdervingen geschat en in onderstaand overzicht vastgelegd.
Schattingen van de opbrengstdervingen bij de wintertarwe door de in
1978 tot april, mei, of zelfs tot begin juni doorgaande begrazing door
Grauwe ganzen in Flevoland.
Plaats van begrazing

Schattingen van de
opbrengstderving

Polder

In kg
per ha

Sectieletter en
kavelnr.

Oppervlakte
in ha

Duur van de
begrazing

In kg per
kavel

0.F1.
0.F1.
0.F1.

C
C
C

19
14
48

49
50
36

500
500
300

24.500 1
25.000 ;
10.800 j

tot ongeveer begin
mei

Z.Fl.
Z.Fl.

CZ 16
CZ 17

50
65

2.000
500

100.000 )
32.500 )

tot ongeveer begin
juni

250

-

192.800')

-

Samen

*) De waarde van de wintertarwe mag globaal op / 0,50 per kg worden ge-

steld.
De nabijheid van de Oostvaardersplassen als verblijfs- en broedplaats
van de Grauwe ganzen was in beide gevallen stellig de hoofdoorzaak of
reden van het langdurig foerageren op de aangegeven kavels. Het ook
voor de toekomst al dan niet aanvaarden van soortgelijke schade zal in
hoge mate afhangen van de betekenis die in het geheel van het natuurgebeuren aan dit gevogelte wordt toegekend. Uiteraard ook aan de normen
die hierbij worden aangelegd en aan de beslissingsbevoegdheid van degenen die hierbij direct of indirect zijn betrokken.
2.4.12. De_gemiddelde_korrelo2brengst_in_yerge1___ing jnet_die_yan_de
__D_________2E____________Q__D___S________r
Ondanks de in 1978 zeer goede opbrengstresultaten bleef de in de laatste jaren geconstateerde achterstand van gemiddeld rond 1.400 kg per ha
t.o.v. de bedrijven in eigen beheer in Flevoland op ongeveer hetzelfde
peil.
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Voor 1978 kan hiervoor de negatieve beinvloeding van de groei van de
wintertarwe door de residuen van Kerb op +_ 40% van de in totaal met
wintertarwe verbouwde oppervlakte als een van de meest opvallende oorzaken van opbrengstverlaging bij de wintertarwe van de Cultuurtechnische Afdeling worden genoemd.
Daarnaast zijn er uiteraard nog vele oorzaken te noemen, die o.m. verband houden met de sterk uiteenlopende uitgangstoestand van de grond,
de grootte, de opzet en de doelstellingen van het bedrijf bij de Cultuurtechnische Afdeling enerzijds en de bedrijven in eigen beheer anderzijds.
Hoewel de vermelding van het feit van opbrengstverschil en de daarmee
samenhangende oorzaken hier moeilijk achterwege kon blijven en daarom
werd genoemd, zou het stellig te ver voeren om daarop in dit bestek
dieper in te gaan. Mede daarom is hier met bovenstaande summiere vermelding volstaan.
2.4.13. Samenyatting
De met de verbouw van wintertarwe bij de Cultuurtechnische Afdeling in
Flevoland in het oogstjaar 1978 behaalde resultaten kunnen zowel in
kwalitatief, als in kwantitatief opzicht als bijzonder goed geslaagd
worden beschouwd.
Hiertoe hebben o.m. de goede vochtvoorziening, het voor de groei stellig gunstige temperatuursverloop met gedurende vrijwel het gehele
groeiseizoen geringe ontwikkelingskansen van voor de granen schadelijke
schimmelziekten in hoge mate bijgedragen. Uiteraard samen met de zorg
voor het gewas, met inbegrip van de moeite die wordt gedaan om het rassenassortiment op een zo hoog mogelijk peil te houden.

Afbeelding 10.
24-7-'78. 0.F1. kavel A 93. Wintertarwe Adamant.
Licht gekleurde plekken in het gewas als gevolg van een plaatselijke
schimmelaantasting Gaeumannomyces Graminis.
(Sacc.) v. Arx & Olivier (tarwehalmdoder).
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2.5. Zomertarwe
2.5.1. __2D__e_grking_en_zaai
Mede omdat de zaai van de zomertarwe per eind december 1977 op de betrekkelijk lichte grond van kavel G 100 plaatsvond, waren de omstandigheden daarbij zonder meer goed.
De daaropvolgende zaai had op kavel MZ 11 op 2 maart 1978 onder eveneens goede omstandigheden plaats. Op de overige 6 percelen met zomertarwe werd in april, onder wat grondsoort en structuur betreft nogal
wisselende omstandigheden, grondbewerking toegepast en gezaaid. Met de
in totaal ruim 200 ha was de verbouw van zomertarwe beperkt.
2.5.2. Ki_m_ng__o2_o_s___n_begingroei
Bij de per eind december gezaaide zomertarwe duurde het ongeveer 50 dagen, bij de per 2 maart gezaaide ca. 30 dagen en bij de in april gezaaide _+ 14 dagen, voordat van opkomst kon worden gesproken. Mede omdat
deze verschillen in duur van de kieming en opkomst in hoofdzaak werden
veroorzaakt door de uiteenlopende zaaitijdstippen, mogen ze als normaal
en betrekkelijk gunstig worden beschouwd. Dit kwam later ook uit in een
vrijwel overal goede beginontwikkeling.
2.5.3. _erdere_ont__kkel_ng
Ondanks enige vogelschade op PZ 21 en de slechte structuur van de laat
geploegde grond op D 39 werd de stand van de zomertarwe bij de gewassenbeoordeling van 10 mei 1978 gemiddeld als bijna goed beoordeeld. Ook
daarna bleef het gewas zich goed ontwikkelen, terwijl de goede gezondheidstoestand in vrijwel de gehele groeiperiode stand hield. Een tijdelijke en na enkele warme dagen weer verdwenen aantasting door gele
roest bij de vroeg gezaaide Melchior deed daaraan nauwelijks afbreuk.
2.5.4. Ri_2_Dg____22S__
Evenals bij de overige granen is ook bij de zomertarwe de rijping erg
geleidelijk verlopen. Bij de oogst, meestal op de laatste oogstdag
voor de granen van oogst 1978, was er sprake van een stevig gewas waarvan de korrel wel maar het stro -in enkele gevallen- nog niet of nauwelijks rijp was. Behoudens het plaatselijk oplopen van de verliezen
tot ca. 400 kg/ha, door de korreluitval tijdens de storm van 10 en 11
September was er bij dit vrijwel gezonde gewas weinig sprake van schade
2.5.5. Korre_2EE_e_g___en_kwaliteit
De korrelopbrengst liep uiteen van ca. 4.000 tot rond 6.000 kg per ha.
Verschillen in de kwaliteit van de plaatsen van verbouw waren hiervan
de voornaamste oorzaak. Onder de gegeven omstandigheden kwam de gemiddelde korrelopbrengst voor het ras Melchior op 5.320 en voor het ras
Bastion op 5.430 kg per ha. Het betreft hier voorlopige opbrengsten,
die o.m. nog niet op vochtgehalte zijn gecorrigeerd. De kwaliteit van
het gedorste produkt was uiteraard uiteenlopend, maar gemiddeld goed.
2.5.6. Samenvatting
Rekening houdend met het feit dat de zomertarwe op een beperkte oppervlakte en op in kwaliteit uiteenlopende plaatsen van verbouw werd geteeld, zijn de daarmee verkregen oogstresultaten redelijk goed.
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2.6. Wintergerst
2.6.1. Algemeen
Behalve op de proefvelden en in de Lauwerszee was bij de Cultuurtechnische Afdeling sinds lang geen wintergerst meer verbouwd. De rond
eind September 1977 ingezaaide wintergerst, ras Igri, is volgens informatie bij "Plantenteeltkundig Onderzoek" in tegenstelling tot de
meeste andere wintergerstrassen 2-rijig, in plaats zoals gewoonlijk
bij dit gewas 4- of zelfs 6-rijig, maar staat toch als echte wintergerst te boek. Ook in uiterlijk aanzien en groei heeft dit ras de eigenschappen van wintergerst.
2.6.2. Grondbewerking_en_zaai
Na de gebruikelijke bewerkingen van het ontginningsland gaf alleen een
schijfegbewerking op kavel LZ 7 (de enige kavel waarop voor oogst 1978
wintergerst werd verbouwd) al een heel goed zaaibed. De zaai kon eveneens onder daarvoor alleszins gunstige omstandigheden werd afgewerkt.
2.6.3. 02komst_en_begingroei
Zowel de opkomst, als de begingroei verliepen vlot. Bij de gewassenbeoordeling per begin december werd het gewas dan ook zonder uitzondering als goed beoordeeld.
2.6.4. Verdere_ont.wikkeling
Na een ook voor dit gewas vrij gunstige winterperiode verliepen zowel
de voorjaarsontwikkeling, als de verdere groei naar wens. Bij de gewassenbeoordeling op 10 mei 1978 werd 29 ha als goed tot zeer goed en
2 ha (wegens iets te weinig zaaizaad en een daaruitvoortvloeiende dunne stand) als matig beoordeeld.
De per begin mei op vrijwel elke plant voorkomende dwergroest werd na
determinatie door de Plantenziektenkundige Dienst te Wageningen als
vrij licht en weinig schadelijk beoordeeld. Mede door het voorzichtige
beleid inzake de stikstofbemesting was er sprake van een stevig en
oogstzeker gewas.
2.6.5. R__2_2g_en_oogst
De rijping verliep voorspoedig, terwijl de wintergerst even na half
juli nog maar net maaidorsrijp, onder daarvoor uitzonderlijk goede
weersomstandigheden en zonder noemenswaardige oogstverliezen werd gemaaidorst.
2.6.6. Kwaliteit_en_korrelo2brengst
Het geoogste produkt was van een zeer goede kwaliteit terwijl het
eerst wat te licht geachte gewas een verrassend hoge gemiddelde korrelopbrengst behaalde. Volgens de voorlopige gegevens nl. 6.280 kg per
ha.
2.6.7. Conclusie
Met het bovengenoemde resultaat werden de verwachtingen overtroffen en
is er alle reden om het aandeel van dit gewas en ras in het totale
bouwplan voor 1979 te vergroten, niet in het minst omdat hiermede naast
een goede kans op een hogere fysieke opbrengst dan van zomergerst ook
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de kansen voor de zo zeer gewenste vervroeging van zaai- en oogsttijdstippen worden vergroot. Bovendien komt het land voor de inzaai van
koolzaad voor een volgend oogstjaar, hiermee eerder vrij dan bij de
verbouw van zomergerst vaak het geval is met alle voordelen voor een
goede en tijdige stoppelbewerking, zaaiklaar maken, zaaien e.d.

2.7. Zomergerst
2.7.1. Algemeen
Evenals bij de vorige gewassen is ook voor de beschrijving van de zomergerst gestreefd naar een chronologische volgorde.
2.7.2. Grondbewerking_en_zaai
Bij de voortgezette proefneming met zaaiing van zomergerst in het late
najaar waren de omstandigheden bij de grondbewerking en de zaai overwegend slecht. Het betrof dit jaar een oppervlakte van ongeveer 166 ha
of ca. 3% van de totale van dit gewas verbouwde oppervlakte. Deze oppervlakte werd in december 1977 gezaaid.
Met de voorjaarszaai (ca. 97% en dus verreweg de grootste oppervlakte
van het totaal) werd in de tweede week van maart op de lichte grond
een begin gemaakt. Daarna moest het zaaien wegens een te natte bouwvoor
en/of onwerkbaar weer tot begin april worden uitgesteld. In de eerste
helft van april werd daarna ca. 30% en in de tweede helft ca. 67% van
de totale oppervlakte zomergerst gezaaid. De omstandigheden voor het
zaaiklaarmaken en het zaaien waren daarbij eerst erg matig, maar werden, naarmate april vorderde, steeds beter.
2.7.3. •_iemingi_o2k2____en_begingroei
De kieming van de in december gezaaide zomergerst bleek door de wisseling van vorst en dooi zodanig vertraagd dat de opkomsten varieerden
van eind januari t/m eind februari. Ook in maart bleef de beginontwikkeling erg traag verlopen waarbij in de sectoes PZ en QZ behalve het
koude najaarsweer, ook emeltenvraat en groeiremming door de residuen
van het onkruidbestrijdingsmiddel Kerb aandeel hadden.
Pas eind maart bleek dat de zaai was gelukt, de emeltenvraat door het
strooien van emeltenkorrels (lindaan) was bedwongen en het gewas, weliswaar door veel zorg en kosten, een duidelijke voorsprong had op de
voorjaarszaai.
Van de begin april gezaaide zomergerst verliepen de kieming, opkomst
en begingroei vrij vlot. Hierbij was de vochtvoorziening van de bouwvoor nl. erg goed. Bij de in de tweede helft van april gezaaide zomergerst waren de omstandigheden voor grondbewerking door het meer drogende karakter van het weer weliswaar aanmerkelijk beter, maar bleef
het enige tijd na het zaaien droog. Vooral waar sprake was van een
grof zaaibed en geen extra zorg of nazorg werd besteed aan het zaaibed
door middel van eggen of rollen, waren kieming, opkomst en begingroei
eerst ongelijkmatig, omdat de vochtvoorziening van het bovenste laagje
van de bouwvoor (dus op de plaats waar het zaad lag) vaak veel te wensen overliet. Pas na de regen kwam hierin verbetering. Het vaak plaatselijke karakter van de regenbuien zal ook hierbij de tijdstippen
waarop laatstgenoemde verbetering optrad, hebben belnvloed. Nadere lokalisering is o.m. door het gebrek aan voldoende gespecificeerde neerslaggegevens niet mogelijk.
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Afbeelding 11.
20-6-'78. Z.Fl. Zomergerst, rasTrumpf.
Verschillen in ontwikkeling van de, min of meer als proef op wat grotere schaal, extra-vroeg gezaaide zomergerst (nl. op 15-12-'77) en de
wegens het weinig drogende voorjaarsweer pas op 20-4-'78 gezaaide gewas van hetzelfde ras.
Rechts een bosje planten van het al in de aar geschoten gewas op QZ 24
(opkomst 8-2-'78) en links een bosje planten van het veel later in ontwikkeling zijnde gewas op QZ 23 (opkomst 5-5-'78). Het verschil in
lengte bedraagt ca. 40 cm, no. resp. 100 en 160 cm.
Ook bij de verbouw van de zomergerst van oogst 1978 werd weer de ervaring opgedaan dat de risico's en de bezwaren van een ongelijkmatige
kieming, opkomst en beginontwikkeling beduidend kunnen worden verkleind door een goede voorbewerking en/of nabewerking van het zaaibed
door middel van eggen en/of rollen. Het effect hiervan is echter in
hoge mate afhankelijk van de tijdsduur waarin het na het zaaien droog
blijft, van de zwaarte van de grond en van de structuur van het zaaibed.
2.7.4. Latere^ontwikkeling
Per eind juni werden de rassen Georgie en Tamara, op resp. ca. 27 en
1% van de totale oppervlakte zomergerst, als gemiddeld bijna goed en
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goed beoordeeld. Bij het ras Trumpf kwam het gemiddelde van de totale
indruk iets lager maar toch nog vrij goed uit. Met ca. 72% besloeg dit
ras verreweg de grootste oppervlakte.
Verder waren opvallend:
- een tijdelijke en plaatselijke aantasting door meeldauw die na een
flinke regenbui en stellig ook door de overwegende lage temperaturen
van weinig betekenis bleek,
- de sterke bruinverkleuring van de onderste bladeren en het erg ongelijkmatig in de aar komen van het ras Trumpf, resp. als oorzaak van
ook in voorgaande jaren gebleken raseigenschappen en van nog onvoldoende raszuiverheid,
- de gevolgen van het afzonderlijk en/of op dezelfde plaatsen tegel ij"*
kertijd voorkomen van:
- een minder goede structuur van de grond,
- een late zaaitijd,
- een kortere of iets langere tijd droogliggen van het zaaizaad,
- de plaatselijke groeistoringen als gevolg van de beschadigingen
aan de wortels door de in de bouwvoor achtergebleven residuen van
het onkruidbestrijdingsmiddel Kerb en
- de veronkruiding, waarvan de mate van optreden per eind juni in
procenten van de totale oppervlakte zomergerst als volgt werd beoordeeld:
1% als zeer ernstig,
9% als ernstig,
46% als matig, en
44% als gering.
- de bevordering van de groei en korrelzetting door de per eind juni
overwegend als juist beoordeelde stikstofgift.
2.7.5. Ri_E_Dg________228__
Mede en stellig vooral door de overwegende lage temperaturen met weinig zon in de zomer van 1978 verliepen de rijpingsprocessen van zowel
de korrel als het stro bij de zomergerst erg langzaam. Door deze lage
temperaturen werden bovendien:
- de ontwikkelingskansen van de parasitaire schimmels afgeremd,
- de gezondheidstoestand van het gewas in de positieve zin bevorderd,
- de tijdsduur waarin de korrelvulling plaatsvond verlengd, en
- het tijdstip van maaidorsrijpheid verlaat.
Hoewel de verlengingvan de groeitijd een zekere compensatie voor de
overwegend late zaai inhield, kwam deze verlenging lang niet altijd
ten goede aan de korrelvulling van het oorspronkelijke gewas, maar
door het veelvuldig optreden van zgn. "doorwas" en/of "tweewassigheid"
-zeker ten dele- aan de nieuwe scheuten. Hierbij kwamen de aren vaak
wel tot ontwikkeling maar bleven de korrels te lang groen om de oogsttijd daarop af te stemmen.
Voor zover de herinnering reikt is de rijping van de zomergerst nog
nooit zo traag, zo laat en zo ongelijkmatig verlopen. De rijping verliep zelfs zo traag dat direct na de koolzaadoogst een deel van de
toen al rijpe wintertarwe kon worden geoogst.
Uiteindelijk heeft de verwachting dat het percentage groene korrels
eerder zou toenemen dan afnemen de doorslag gegeven om met het maaidorsen van de zomergerst te beginnen. Uiteraard dwong ook de toenemende legering en/of het hoe langer hoe dichter naar de grond zakken van
de wel rijpe geknikte aardragende Stengels tot haast bij het maaidorsen. Uitstel zou nl. ook de knipverliezen doen toenemen.
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Overigens dient hierbij te worden opgemerkt dat de weersomstandigheden
tijdens de rijping, het rijp op stam staan (als daarvan in 1978 ten
minste kan worden gesproken) en de oogst weliswaar niet erg zonnig en
warm maar overwegend gunstig waren.

Afbeelding 12.

29-3-'78. Kavel QZ 24. Zomergerst Trumpf.
Na de waarneming van emeltenvraat aan het gewas werden ter bestrijding
daarvan op 22/3 met het vliegtuig 15 kg/ha emeltenkorrels gestrooid.
Enkele dagen daarna werden, vaak in de sporen van de zaaimachines, vrij
grote aantallen dode emelten aangetroffen.
Wegens de vele regen na het strooien werden op 31-3-'78 nogmaals emeltenkorrels gestrooid met dezelfde dosering.
2.7.6. Kwaliteit
De kwaliteit van het geoogste produkt werd belangrijk belnvloed door
de mate waarin er min of meer noodrijpe, kleine en goed uitgegroeide
grote korrels en nog tot rijping gekomen groene korrels voorkwamen.
Uit steekproefsgewijze bepalingen door de subafdeling "Verkoop en
Landverhuur" blijkt dat de kwaliteit van:
- het ras Trumpf zeer matig was (gemiddeld had ca. 65% van de korrels
een doorsnee van > 2,5 mm en volgens steekproeven soms tot ongeveer
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7% groene korrels),
- het ras Georgie goed was (gemiddeld had ca. 90% van de korrels een
doorsnee van > 2,5 mm en volgens steekproeven soms tot ongeveer 10%
groene korrels), en van
- het ras Tamara, mede door de betrekkelijke kleine oppervlakte, geen
percentages van korrelgrootte en groene korrels werden bepaald.
Het is nl. al in een vroeg stadium als voergerst verkocht en afgeleverd, waarbij werd vastgesteld dat de korrel fijn was.
Hoewel het hier niet de plaats is om nader op de eisen t.a.v. de kwaliteit van de zomergerst in te gaan kan nog wel worden opgemerkt dat deze sterk afhankelijk zijn van de specifieke raseigenschappen. Hierbij
speelt het al of niet voor brouwgerst in aanmerking komen uiteraard
ook een rol van betekenis.
2.7.7. Korre_2E2__2S__
Volgens de voorlopige, niet op vochtgehalte gecorrigeerde korrelopbrengsten (volgens opgave Administratie van het Centraal Magazijn)
kwam de gemiddelde korrelopbrengst:
van het ras Georgie op 6.260 kg per ha,
van het ras Tamara op
6.210 kg per ha,
van het ras Trumpf op
4.830 kg per ha, en het totaal gemiddelde
van de zomergerst op
5.240 kg per ha.
Hiermee kwam het gemiddelde van 1978 boven het gemiddelde van alle
voorgaande jaren bij de Cultuurtechnische Afdeling in Flevoland.
Hoewel de bekende en hiervoor al genoemde minder goede weerstand van
het ras Trumpf tegen laat zaaien hierbij stellig een grote en misschien zelfs de grootste invloed zal hebben uitgeoefend, zou het te
ver voeren, om het ook na de nodige correcties toch op ruim 1.000 kg
per ha blijvende nadelige verschil in korrelopbrengst t.o.v. de beide
andere rassen daaraan in zijn geheel toe te rekenen. Daarvoor zijn er
b.v. t.o.v. de vergelijkbaarheid van de gemiddelde kwaliteit van en
plaatsen van verbouw te veel onzekerheden, terwijl daarnaast de van
elk ras verbouwde oppervlakten en de daarop van toepassing zijnde
oogsttijdstippen en oogstomstandigheden teveel uiteenlopen. Als voorbeeld kan hierbij worden gesteld dat het ras Georgie, wegens de iets
ernstiger legering en door de mogelijkheid en de inzet van loonwerkers
met voorrang is gedorst waarbij o.m. met een hoger vochtgehalte van het
gedorste produkt genoegen moest worden genomen.
De waarde van de verbouwde rassen zal ook nu weer in de eerste plaats
op grond van meerjarige ervaringen op de proefvelden kunnen worden afgewogen. Wel kunnen de ervaringen op de praktijkkavels hierbij als
aanvulling en toetsing dienen.
2.7.8. Samenyatting
In het bovenstaande is getracht om de in 1978 met zomergerst opgedane
ervaringen en verkregen resultaten vast te leggen en te analyseren.
Hierbij bleek o.m. dat:
- de korrelopbrengst volgens de voorlopige gegevens van het Centraal
Magazijn boven die van voorgaande jaren uitkwam,
- de in december gezaaide zomergerst ook wat opbrengst betreft een
voorsprong bleef houden,
- de kwaliteit van het geoogste produkt nogal wisselend was en in hoge
mate werd bepaald door de late zaaitijd en de uiteenlopende reacties
van de verbouwde rassen op de uitzonderlijk lage gemiddelde zomertemperaturen met een tekort aan zonneschijn.
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2.8. Haver
2.8.1. Grondbewerking_en_zaai
Zowel de grondbewerking voor de zaai, als de zaai van de haver zelf
werden in het voorjaar van 1978 verlaat door het lang koud en nat
blijvende voorjaar.
Nadat er in de tweede week van maart slechts 3% van de totale oppervlakte haver op de lichte grond was gezaaid, moest het zaaien weer worden onderbroken, omdat de toestand van de grond dit niet meer toeliet.
Mede door de aan de haver op zomergerst gegeven voorrang werden daarna
resp. 39, 43, 15 en 1% van de totale oppervlakte in de le, 2e, 3e en
4e week van april gezaaid. De omstandigheden bij het zaaiklaarmaken en
de zaai waren uiteraard wisselend, maar over het algemeen genomen redelijk goed.
2.8.2. KiemingA_o2k2____eu___gir|g_2_i
De eerste fasen van de groei verliepen bij de haver overwegend gunstig
Hierbij heeft de in het begin van maart op een lichte grond gezaaide
haver uiteraard lang een duidelijke voorsprong behouden. Naast de over
het algemeen gunstige plaatsen van verbouw hebben de gunstige vochtvoorziening kort na het zaaien en het feit dat vrijwel alle haver tijdig kon profiteren van de stikstofgift, de begingroei bevorderd. De
aan de haver gegeven voorrang bij het zaaien heeft in het voorjaar van
1978 kennelijk extra gunstig gewerkt. Daardoor is nl. niet alleen het
zaaitijdstip vervroegd.maar zijn ook de voorwaarden voor kieming en
begingroei beter geweest dan later in het voorjaar van 1978 het geval
was.
2 . 8 . 3 . Lat.ere_ontwJ.kkel ing
De latere ontwikkeling van de haver is vrijwel zonder uitzondering
goed geweest. Het soms nogal schrale weer in de tijd van stengelvorming heeft niet alleen de strostevigheid bevorderd, maar ook de aantasting met eventuele schimmelziekten afgeremd en daarna de goede gezondheidstoestand van het gewas gedurende de gehele groeiperiode in de
hand gewerkt.
2.8.4. Rij.2_Qg__n_oogst
Het rijpingsproces van de haver en met name dat van het stro duurde
dit jaar erg lang. Het slechts zelden fel drogende weer met weinig zon
en de voor de tijd van het jaar doorgaans betrekkelijk lage temperaturen, hebben hieraan uiteraard een belangrijk aandeel gehad.
De vruchtzetting en de korrelvulling zijn onder dezelfde weersomstandigheden geleidelijk en bijzonder gunstig verlopen. Door het vrij veel
voorkomen van knikken en/of enigszins legeren van het gewas zijn de
verliezen door korreluitval en/of pluimafval tijdens hetmin of meer
rijp op stam staan beperkt. Alleen waar tijdens de storm van 10 en 11
September nog sprake was van een gedeeltelijk staand gewas (gelukkig
slechts zelden), liepen de verliezen vrij sterk op. Ook het samengaan
van ongelijke hoogteligging van het maaiveld en ernstige legering
bracht soms tamelijk veel snij- en/of knipverliezen teweeg.
Hierbij werden de pluimen soms onder het mes van de maaidorser door afgeknipt, waarna ze op de grond vielen. Bij ernstige legering kwam het
bovendien voor dat een deel van het gewas ongedorst op het veld achterbleef, terwijl in enkele gevallen schade optrad door een bezoek van en
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vraat door ganzen in het gelegerde gewas.
2.8.5. Korreig2_rengst
Op grond van de voorlopige gegevens van de Administratie van het Centraal Magazijn kon worden vastgesteld, dat het totaalgemiddelde van
6.850 kg per ha voor haver met meer dan een kwart boven dat van de
voorgaande vijf jaren in Flevoland (ca. 5.300 kg per ha) uitkwam.
De nog nodige correcties (b.v. op vochtgehalte en/of geoogste oppervlakten) zullen aan dit feit niet veel veranderen. Daarvoor is het te
overtuigend. Voor de rassen kwamen de gemiddelden bij Dato als het ras
met de grootste oppervlakte op 6.180 kg per ha, bij Selma als het in
belangrijkheid daarop volgend op 6.870 kg per ha, en bij Turbo, dat op
slechts + 33 ha werd verbouwd op 8.000 kg per ha.
Hierbij kan o.m. het volgende worden opgemerkt. Bij de rassen Dato en
Selma waren de grootste oppervlakten van het gewas geknikt of min of
meer gelegerd. De het langst op het veld achtergebleven Selma was zelfs
vrij ernstig gelegerd. Het was daarbij overigens bijzonder gunstig dat
het dorsen op 21 September kon worden afgewerkt. Daarna bleef het nl.
verscheidene dagen regenachtig. De rassen Dato en Selma mogen op grond
van de ervaringen in 1978 zowel vanuit het oogpunt van oogstrisico's,
als van korrelopbrengst als ongeveer gelijkwaardig worden beschouwd.
Het bijzonder goed ontwikkelde forse en stevige ras Turbo gaf vooral
door de hogere korrelopbrengst aanleiding om dit ras als een verbetering te zien. Mede door de aan de stevigheid verbonden oogstrisico's,
zoals afval van korrels en pluimen bij harde wind en het feit dat het
op slechts een kavel werd verbouwd, werd het echter met voorrang en
zonder dat het ongunstige weersomstandigheden behoefte te weerstaan,
gedorst.
Omdat ook de plaats van verbouw bij de Turbo gemiddeld beter was, dienen bij een eventuele vergelijking van de verbouwde rassen, de uitermate gunstige omstandigheden voor de oogst van de forse en staande Turbo
voor het jaar 1978 dan ook wel in aanmerking te worden genomen.
2.8.6. Samenvatting
De verbouw van de haver mag in het oogstjaar 1978 met een korrelopbrengst van ruim een kwart boven het gemiddelde van de vijf voorgaande
jaren in Flevoland en een uitstekende kwaliteit van het geoogste produkt als zeer geslaagd worden beschouwd.
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3. Lauwerszeegebied
3.7. Algemeen
Veel van de opmerkingen over de verbouw van koolzaad en granen in Flevoland zijn uiteraard ook van toepassing op dezelfde gewassen in het
Lauwerszeegebied. Ondanks de daardoor mogelijke bekorting van het verslag maakt o.m. de gescheiden ligging met de daaruit voortvloeiende mogelijkheid van klimatologische-, bodemkundige- en/of waterhuishoudkundige verschillen e.d. een afzonderlijke behandeling nodig en/of wenselijk (zie tabel 2 op biz. 45)..
Evenals bij Flevoland ook hier na enkele summiere opmerkingen over het
stro van het koolzaad en de granen gezamenlijk, de behandeling per gewas.

I
Afbeelding 13
11-8-'78. Lauwerszeegebied.
Gezicht op het natuurgebied vanaf de oprit over de dijk van de weg naar
de Kollumerwaard bij Zoutkamp. Links boven de opslag van Vlier met op
het gehele terrein een grote variatie in de natuurlijke begroeiing.
Rechts de met schapen beweide dijk en de daarbij aansluitende strook
gras. Achter de dijk een beplanting langs de weg en de boerderijen op
het oude land.

3.2. Het stro van koolzaad en granen
In het Lauwerszeegebied werd het stro van ongeveer 72% van de totale
oppervlakte koolzaad verkocht, door de kopers geperst en afgevoerd. Op
de resterende 28% van de oppervlakte werd het koolzaadstro verhakseld.
Bij de granen werd het stro van ca. 85% van de totale oppervlakte verkocht, door kopers geperst en afgevoerd. Hoewel ook het stro van de
resterende 15% van de totale oppervlakte granen werd verkocht, kon dit
wegens het na het maaidorsen vaak regenachtige weer, niet meer worden
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geperst. Mede daarom werd het verbrand en/of verhakseld.
Omdat deze wijze van verwerking met zich meebrengt dat de opbrengst
aan kilogrammen per ha niet of slechts bij benadering bekend is, wordt
aan dit bijprodukt verder geen aandacht gewijd.

11—8— * 78. Lauwerszeegebied.
Detail van het overladen van koolzaad vanuit een kipwagen in een langs
de weg staande vrachtauto nabij kavel W 20 in de Ezumakeeg.
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Afbeelding 15
I 1-8-'78. Lauwerszeegebied.
Kavel W 20 in de Ezumakeeg Bestuurders van de maaidorsers met hun
machines bij de koolzaadoogst.

3.3. Winterkoolzaad
Als voor het koolzaad gunstig, kunnen o.a. worden genoemd:
- de gunstige omstandigheden bij grondbewerking en zaai;
- de groeibevorderende werking van de herfststikstofbemesting (op de
gronden en bij de omstandigheden in het Lauwerszeegebied, zelfs in
een groeizaam najaar overwegend gunstig gebleken);
- een vrijwel overal goede, maar bijna nergens te forse ontwikkeling
voor de eigenlijke winterperiode;
- het meestal lang gezond blijvende gewas met een geleidelijke, maar
toch goede ontwikkeling in het voorjaar en de zomer;
- de goede vruchtzetting en trage rijping;
- de enigszins wisselende, maar toch vrij goede weersomstandigheden
tijdens de oogstperiode;
- de goede gemiddelde korrelopbrengst van ruim 3.000 kg per ha.
Ongunstig waren onder meer:
- de overigens op een zeer beperkte oppervlakte voorkomende vorstschade;
- het plaatselijk, maar in beperkte mate, optreden van de schimmels
Leptosphaeria maculans (Phoma lingam) en Sclerotinia Sclerotiorum
(laatstgenoemde schimmel wordt ook wel Sclerotienrot of rattenkeutelziekte genoemd);
- het oponthoud bij het oogsten waardoor in het zwad enig schot optrad;
- het wegens zoutschade mislukken van het gewas op ca. 1,77 ha in de
Ezumakeeg en de ca. 1,33 ha in de Kollumerwaard, waar wegens de uitvoering van ontginningswerken geen gewas overbleef
Vermeldenswaard was onder meer:
- het feit dat de t.o.v. Flevoland goede korrelopbrengst van het koolzaad in 1978 voor ongeveer 40% van de totale oppervlakte op de kwalitatief minder goede grond op de zogenaamde "landaanwinningsvakken"
werd behaald;
- dat de minder forse ontwikkeling en het in het najaar vrij spoedig
tot stilstand komen van de groei bij de verbouw van koolzaad onder
minder goede omstandigheden, niet altijd tot lage oogstresultaten behoeft te leiden. Dit laatste met name wanneer er bij kwalitatief afwijkende grond, structuur en/of ontwateringstoestanden vroeg wordt
gezaaid, een herfststikstofbemesting wordt gegeven en ook de voorjaarsbemesting aan de in de grond beschikbare voedingsstoffen wordt
aangepast.

3.4. Wintertarwe
Als voor de wintertarwe gunstig kunnen onder meer worden genoemd:
- de doorgaans goede omstandigheden bij de grondbewerking en het zaaiklaarmaken van het wintertarweland;
- een tijdige inzaai bij redelijk goed weer van 30 September t/m oktober 1977;
- het voor de beginontwikkeling gunstige najaar;
- de uitgesproken zachte winter met slechts enkele vorstperioden van
betekenis;
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Afbeelding 16
11-8-'78. Lauwerszeegebied.
Kavel K 4-19. Wintertarwe Nautica. Gezicht vanaf de weg op het bijzondere gezonde en gelijkmatige gewas. Op de achtergrond de dijk met de
beplanting rond de boerderijen op het oude land.

Afbeelding 17
11-8-'78. Lauwerszeegebied.
Kavel K 5-04. Wintertarwe Nautica. Gezicht vanaf de weg op het gewas
met de ernstige veronkruiding op de opengevallen plekken door de in de
grond achtergebleven residuen van het in de herfst van 1976 in het
koolzaad gebruikte onkruidbestrijdingsmiddel Kerb. Op de achtergrond
de dijk met de beplanting rond de boerderijen op het oude land.
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- het voor het optreden van eventueel schadelijke schimmelziekten bij
granen slechts zelden gunstige temperatuursverloop gedurende het gehele groeiseizoen;
- het mede daardoor opvallend gezonde gewas;
- de goede, maar vaak enigszins afgeremde groei in het voorjaar en de
voorzomer, waardoor onder meer weinig legering optrad;
- de goed op de behoefte afgestemde stikstofbemesting;
- de vaak erg doeltreffende verzorging van het gewas, waardoor o.m. te
ernstige veronkruiding veelal achterwege bleef;
- de goede eigenschappen van het uitsluitend voor de verbouw gekozen
ras Nautica;
- het wisselende, maar toch redelijk goede oogstweer;
- de onverwacht hoge gemiddelde korrelopbrengst.
Ongunstig waren onder meer:
- de op 11 van de- 14 percelen wintertarwe voorkomende groeiremming
door de residuen van Kerb in de bouwvoor;
- de uitdunning en de later ernstige veronkruiding op plaatsen waar de
concentratie van laatstgenoemd middel kennelijk te hoog was;
- de minder goede structuur van de grond op de betrekkelijk kort geleden gedichte greppels en de verslemping van het bovenste laagje van
de bouwvoor op de lichtere gedeelten van enkele kavels in de
Ezumakeeg;
- de plaatselijk te hoge concentratie van zout in de bouwvoor gedurende het drogende weer in de voorzomer;
- de, weliswaar in de laatste fase van de groei, maar toch als tamelijk
agressief beoordeelde aantasting door bruine roest.
Vermeldenswaard waren onder meer:
- de vooral in het najaar en de winterperiode vrij intensieve begrazing
door ganzen (veelal Brandganzen), waarbij ook nu de meestal vroege en
goede beworteling veel blijvende schade heeft voorkomen;
- de langzame en late rijping van korrel en stro in de zomer van 1978.
Mede daardoor werd dikwijls met dorsen begonnen bij een in feite iets
te hoog vochtgehalte van het gedorste produkt, terwijl het stro na
het dorsen nog enkele dagen moest drogen, voordat het kon worden geperst.

3.5. Wintergerst
De wintergerst heeft zich na de zaai tussen 22 en 29 September 1977
goed ontwikkeld. Ondanks de soms vrij intensieve begrazing door Brandganzen in het najaar en de winter werd de uitgangstoestand van het ook
nu weer uitsluitend verbouwde ras Banteng in december 1977 als goed
beoordeeld.
Tegen de volop aanwezige muur werd al voor de opkomst van de gerst een
gewasbescherming door bespuiting met een cheraisch middel toegepast.
Hoewel het effect daarvan betrekkelijk goed was, kwamen er later toch
weer veel muurplanten op. Mede omdat de bovengrondse delen daarvan tegelijk met die van de wintergerst werden afgegraasd, werd een plaatselijk dreigende overwoekering van het gewas door muur al in een vroeg
stadium voorkomen. Hiermee kwam een misschien weinig opvallend, maar
toch stellig waardevol en positief effect van begrazing door ganzen tot
uiting.
Verder kon tot eind juni van een goed ontwikkeld en gezond gewas worden
gesproken. De vele regen rond eind juni heeft echter een te vroege en/
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of te ernstige legering bij dit gewas veroorzaakt. Dit was niet alleen
hinderlijk voor het oogsten, maar heeft er ook in hoge mate toe bijgedragen dat de korrelopbrengst laag was.

Afbeelding 18
11-8-'78. Lauwerszeegebied.
De onder zeewering gezien vanuit de Ezumakeeg met een strook wintertarwe op de voorgrond. Rechts tegen de dijk is duidelijk de hogere en
sterkere bescherming met bazalt zichtbaar.
Dit werd gedaan omdat de golfslag op dit punt nabij een bocht van een
dijk veel meer kracht had en hoger opliep dan op de rechte stukken, zoals iets meer links op de foto.
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Afbeelding 19
11—8—'78. Lauwerszeegebied.
Het ploegen van de wintergerststoppel t.b.v. de koolzaadinzaai voor
oogst 1979 op kavel K 4-06.Rechts van de trekker de naar voedsel zoekende meeuwen.

3.6. Zomergerst
Voor de betrekkelijk laat, nl. van 10 t/m 20 april, ingezaaide zomergerst kwam de niet zo bijzonder florissante ontwikkeling niet onverwacht. Dit gewas werd nl. vrijwel geheel verbouwd op percelen, waarvan
de rijpings- en/of ontwateringstoestand tamelijk ongunstig waren.
Een betrekkelijk kort voor de verbouw uitgevoerde drainage met de daaraan verbonden egalisatiewerkzaamheden waren daaraan debet. Verder werd
de groei plaatselijk ongunstig beinvloed door de in de bouwvoor achtergebleven residuen van Kerb en werkte de nabijheid van natuurterreinen
vogelschade in de hand. Ten slotte gaf emeltenvraat blijvende schade
op ongeveer 50 ha of ca. 40% van de oppervlakte zomergerst. Het oogsten
van het betrekkelijk lichte gewas gaf uiteraard weinig problemen, terwijl er gezien de allesbehalve optimale omstandigheden toch redelijke
korrelopbrengsten werden verkregen.

3.7. Haver
Behoudens het later afwerken van wendakkers werd de haver tussen 6 en
14 april onder wisselende, maar toch redelijk goede omstandigheden gezaaid. Voor ongeveer een kwart van de totale oppervlakte op gedraineerd
land en voor driekwart op de landaanwinningsvakken van de Pompsterplaat.
Bij de tussen 19 en 24 april uitgevoerde stikstofbemesting werden de
gegeven hoeveelheden uiteraard aangepast aan de sterk uiteenlopende
kwaliteit van de plaatsen van verbouw.
Hoewel er later 2,61 ha van de gezaaide oppervlakte door verslemping
e.d. moest worden afgeschreven, verliepen kieming, opkomst, begin- en
latere ontwikkeling van de haver doorgaans goed. Mede als gevolg van
de goede weerstand tegen eventuele schimmelziekten en het daarvoor
slechts zelden gunstige temperatuursverloop in bijna het gehele groeiseizoen, bleef het gewas opvallend gezond.
Onder invloed van het vrijwel nooit fel drogende en soms zelfs regenachtige weer met betrekkelijk lage temperaturen verliepen de rijping
van korrel en stro erg langzaam. Hoewel dit voor de korrelvulling en
de kwaliteit gunstig was, werd daarmee de maaidorsrijpheid verlaat en
het dorsen bemoeilijkt. Uiteraard vooral, omdat er op de vruchtbaarste
grond rond eind augustus en begin September al sprake was van zware
legering.
Op 4 September werd begonnen met het maaidorsen van de staande haver
op de lichtere gedeelten, omdat daarbij het risico van korrelafval bij
eventueel toenemende wind het grootst was. Na stagnatie door regen,
wind en soms storm werd de laatste en meestal zwaar gelegerde haver op
13 September gedorst. Door het legeren werden de verliezen door korrelafval beperkt, maar namen verliezen door onder het mes van de maaidorser door afknippen van pluimen en door het uiteendrukken van het gelegerde gewas, toe.
Vanuit de basisgegevens kon worden opgeraaakt dat er van de 82,50 ha
landaanwinningsvakken 5.950 kg en van de 26,60 ha gedraineerd land
6.500 kg per ha aan korrel werd verkregen.
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Afbeelding 20
11—8— *78. Lauwerszeegebied.
Zomergerst Georgie op de kortgeleden gedraineerde landaanwinningsvakken in de Kollumerwaard. Op de foto komt goed uit dat de groei van de
zomergerst boven de drains veel beter was dan in het midden van de akkers. Naast de voordelen van het losmaken van de grond bij het draineren is ook de betere ontzilting op de drains gunstig voor de groei. In
het midden van de akkers treedt tijdens droge perioden dan ook nog
zoutschade op.

Afbeelding 21
11-8-'78. Lauwerszeegebied.
Zomergerst Georgie langs een sloot in de Kollumerwaard. De groei is
langs de sloot door de betere ontwatering en ontzilting duidelijk beter dan in het midden van de akkers. Op de wendakkers, zoals hier op
de voorgrond, is de zomergerst als gevolg van het samengaan van verdichting van de bouwvoor en te hoge zoutconcentratie tijdens droge
perioden vrijwel geheel verdwenen.
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Van de gehele oppervlakte haver in het Lauwerszeegebied (er werd hier
uitsluitend het ras Dato verbouwd) kwam de gemiddelde korrelopbrengst
op 6.084 kg per ha. Mede omdat ook de kwaliteit van het geoogste produkt gemiddeld goed was, mag van een gestaalde verbouw worden gesproken.

Tabel 2. Oppervlakten en gemiddelde korrelopbrengsten
van het koolzaad en de granen van oogst 1978 in het Lauwerszeegebied
Gewas en ras

Oppervlakte
in ha

Korrelopbrengst
in kg/ha

Winterkoolzaad: Marcus

296

3.041

Wintertarwe

: Nautica

297

6.350

Wintergerst

: Banteng

128

4.425

Zomergerst

: Georgie

111

4.652

Haver

: Dato

109

6.084

941

-

lotaal
1) niet op vochtgehalte gecorrigeerd

Afbeelding 22
1 I-8-'78. Lauwerszeegebied.
Het waterkerende dijkje langs het Blikplaatgat. Hier de grens van het
natuurterrein en de landaanwinningsvakken waarop - zoals rechts op het
beeld - in 1978 zomergerst werd verbouwd.
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4. Vergelijking van de korrelopbrengsten in Flevoland met die in het
Lauwerszeegebied
Mede omdat het voor de hand ligt om de opbrengsten van het koolzaad en
de granen in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland met die van dezelfde gewassen in het Lauwerszeegebied te vergelijken, zijn de voorlopige gemiddelden daarvan in bijgaande grafiek naast elkaar gezet.
Ook nu spreken de beelden in de grafiek daarbij een duidelijke taal.
Uiteraard wordt hiermee een globale vergelijking gegeven. Voor een
goede afweging en vergelijking van de in elk gebied verkregen resultaten kunnen de hiervoor bij de behandeling van de afzonderlijke gewassen gemaakte opmerkingen er misschien zelfs nog meer gespecificeerde
gegevens stellig niet worden gemist.
Grafiek 1. Vergelijking van de korrelopbrengsten ' van de granen en
het koolzaad in Flevoland en in het Lauwerszeegebied in he.
oogstjaar 1978 per gewas in kg per ha
Kg per ha
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1) Voor granen bij 17% en voor koolzaad bij 9% vocht
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5. Samenvatting
In dit rapport wordt een analyse gegeven van de omstandigheden en de
korrelopbrengsten bij de verbouw van koolzaad en granen van oogst 1978
in Flevoland en het Lauwerszeegebied.
Onderstaand de voor elk gewas meest opvallende aspecten. Alleen wanneer
daartoe aanleiding is, worden daarbij ook de onderscheiden poldergebieden genoemd.

Afbeelding 23
ll-8-'78. Lauwerszeegebied.
De romneyloods met schaftwagens op kavel K 4-21 die tot en met 1978 en
misschien nog langer in gebruik waren. Opzicht vanaf de weg bij
Nittershoek.

5.7. Winterkoolzaad
Als oorzaken van de sinds 1969 niet meer zo lage gemiddelde korrelopbrengst van het koolzaad in Flevoland, kunnen onder meer worden genoemd :
- het al of niet met beschadigingen in verband staande, zeer explosieve
optreden van de schimmel Leptosphaeria maculans (Phoma lingam);
- de vaak ernstige vorstschade bij het voor de winterperiode te forse
koolzaad op het erg vruchtbare ontginningsland in Zuidelijk Flevoland;
- de plaatselijk late zaai, waarbij het groeizame najaarsweer bijzonder
gunstig was, maar waarbij de ondanks dat nog (te) klein gebleven
plantjes, bij de wisseling van vorst en dooi in de winter en het
voorjaar, ernstige schade opliepen of afstierven;
- de plaatselijk zeer ernstige duivenvraat met ernstige schade of zelfs
mislukking van het gewas.
In het Lauwerszeegebied was het gewas van oogst 1978 gemiddeld gezonder en minder beschadigd dan in Flevoland.
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Afbeelding 24
22-3-'78. Kavel A 64 Oostelijk Flevoland. Koolzaad Marcus.
Houtduiven in het koolzaad. Rechts boven het bedieningsgebouw van de
Houtribsluizen bij Lelystad.

5.2. Wintertarwe
De zowel kwantitatief als kwalitatief goede korrelopbrengsten van de
wintertarwe zijn onder meer verkregen door:
- de mede door de vroege zaai verkregen goede uitgangstoestand;
- de gunstige vochtvoorziening op de voor het gewas kritieke momenten;
- het voor de groei en de gezondheidstoestand van het gewas stellig
gunstige temperatuursverloop met gedurende vrijwel de gehele groeiperiode geringe ontwikkelingskansen van de voor de granen schadelijke
schimmelziekten;
- de althans enigszins compenserende uitwerking van de bovenstaande,
voor de groei positieve, factoren op de plaatsen waar het gewas op
enigerlei wijze, b.v. door de residuen van het onkruidbestrijdingsmiddel Kerb, in de groei werd belemmerd. Laatstgenoemde residuen beinvloeden in Flevoland ca. 40% en in het Lauwerszeegebied zelfs ongeveer 75% van de in elk gebied verbouwde oppervlakte wintertarwe.

5.3. Zomertarwe
Bij de op beperkte schaal en alleen in Flevoland verbouwde zomertarwe
verliep de verbouw overwegend gunstig.

5.4. Wintergerst
De verbouw van de wintergerst, ras Igri, op 32 ha in Zuidelijk Flevoland is in alle opzichten geslaagd.
Bij de ca. 128 ha van het ras Banteng in het Lauwerszeegebied heeft onder meer de vele regen rond eind juni een te vroege en/of te ernstige
legering met daarna uitgesproken lage korrelopbrengsten veroorzaakt.
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5.5. Zomergerst
Door het koude en natte voorjaar werd de zomergerst veelal pas in de
tweede helft van april gezaaid. De korrelopbrengst kwam ondanks, maar
wellicht ook deels dankzij, de late rijping en oogst, boven die van
alle voorgaande jaren in Flevoland uit. De kwaliteit was gemiddeld
goed, maar werd plaatselijk belnvloed door de mate waarin er min of
meer noodrijpe, kleine, goed uitgegroeide en nog onrijpe groene korrels
voorkwamen.
In het Lauwerszeegebied was de gemiddelde korrelopbrengst duidelijk lager. Gezien de eveneens late zaai en de gemiddelde minder goede kwaliteit van de grond op de plaatsen van verbouw werden ook daar redelijk
goede korrelopbrengsten met alleszins aanvaardbare kwaliteiten van de
geoogste produkten verkregen.

5.6. Haver
Voor Flevoland mag de verbouw van de haver met in het oogstjaar 1978
een korrelopbrengst van ruim een kwart boven het gemiddelde van de
voorgaande vijf jaren in dat gebied en een uitstekende kwaliteit van
het geoogste produkt, als zeer geslaagd worden beschouwd.
Dat er in het Lauwerszeegebied bij een vaak veel mindere vruchtbaarheidstoestand van de grond een wat lager, maar toch erg goed gemiddelde aan korrel en kwaliteit binnenkwam, geeft aan dat de verbouw ook
daar goede resultaten opleverde.

Afbeelding 25
11—8— * 78. Lauwerszeegebied.
Een pas uitgediepte watergang voor de afwatering van een gedeelte van
de Kollumerwaard.

5.7. Algemeen
Voor het koolzaad en de granen van oogst 1978 mag ten slotte worden opgemerkt, dat de in dit rapport vermelde oogstresultaten onder meer tot
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stand kwamen door:
- de voortdurende zorg voor het gewas met inbegrip van de moeite die
wordt gedaan om het rassen-assortiment op een zo hoog mogelijk peil
te houden;
- een doelmatige en steeds weer aan de nieuwe mogelijkheden aangepaste
gewasbescherming;
- de niet licht te overschatten waarde van ervaren bestuurders van
grondbewerkings- en oogstwerktuigen;
- de vakbekwame hulp van de mogelijkheid om loonwerkers in te zetten
op daarvoor gewenste tijdstippen;
- de waardevolle en doorgaans volledige inzet van alien die op enigerlei wijze bij de oogst, de voorbereiding daartoe, het begeleiden
daarvan en/of bij de verwerking en afzet van het geoogste produkt waren betrokken en
- de uitbuiting van de onder meer voor grondbewerking, zaai, bemesting,
gewasbescherming en oogst gunstige momenten en/of weersomstandigheden.
In ruimer verband gezien wordt met het analyseren van de verbouw van
koolzaad en granen, gedurende de tijdelijke staatsexploitatie, o.m.
gestreefd naar het verkrijgen van basisgegevens en/of aanvullende gegevens voor een, ook uit wetenschappelijk oogpunt gezien, verantwoorde
bedrijfsvoering, een zo juist mogelijke landclassificatie, een op geschiktheid afgestemde blijvende bestemming en/of uitgiftebeleid en een
doeltreffende landinrichting. Bovendien wordt gestreefd naar een in
zoveel mogelijke opzichten functioneel en harmonisch geheel.

Afbeelding 26
Augustus 1978. Oostelijk Flevoland kavel D 36.
Pachterswoning en bedrijfsgebouw aan de Eendenweg.
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Afbeelding 27
Augustus 1978. Oostelijk Flevoland kavel V 46.
Erfpachterswoning met bedrijfsgebouwen aan de Pijlstaartweg.
Afbeelding 28
21-8-'78. Zuidelijk Flevoland.
Gezicht vanaf de Vogelweg
over de met zomergerst
begroeide reserveringsstrook en het in hokken
staand vlas op kavel MZ
25. Op de achtergrond de
Knardijk met daarboven uit
een torensilo in Oostelijk Flevoland.
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Bijlage 1
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De gemiddelde korrelopbrengsten van het koolzaad en de granen
van oogst 1978 in Flevoland per ras, resp. bij 9% en 17% vocht
in kg per ha
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Afkortingen bij de rassen en/of de mengteelten:
Zomergerst
Wintertarwe
Zomertarwe
Koolzaad
G = Georgie
N
Nautica
= Quinta
M = Melchior
Ta = Tamara
A
Adamant
= Rapol
B = Bastion
T = Trumpf
= Marcus
D
Durin
Wintergerst
Haver
= Primor
Do
Donata
I = Igri
D = Dato
= Orma
Arminda
Ar
S
=
Selma
An
Anouska
T = Turbo
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Lauwerszeegebied 1978.
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