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1. Inleiding
In dit verslag worden de omstandigheden beschreven, waaronder de verbouw
van koolzaad en granen in Flevoland en in het Lauwerszeegebied in het
seizoen 1979/1980 heeft plaatsgevonden.
Een van de belangrijkste factoren voor het slagen van een gewas is het
weer. Augustus en September 1979, de maanden waarin de koolzaadinzaai
plaatsvond waren voor het vlot en gelijkmatig kiemen van het zaad te
droog. Er viel slechts 53% van de neerslag van normaal (normaal is het
gemiddelde van de voorgaande 15 jaar). Oktober was iets te droog en de
neerslag in november lag op het 15-jarig gemiddelde van 75 mm.
Alleen januari was gemiddeld 3°C kouder dan normaal met een vorstperiode van betekenis. In dertien opeenvolgende dagen kwam de gemiddelde dagtemperatuur niet boven het vriespunt. In februari was het gemiddeld
1,5°C warmer dan normaal.
In mei viel er erg weinig neerslag (30% van normaal) en was er veel zon
(34% meer). Het koolzaad kon hiervan in de bloeiperiode duidelijk
profiteren; voor de granen werkte de droogte in het algemeen groeiremmend. Juni en juli waren nat; resp. 27 en 118% neerslag boven normaal.
In augustus waren de neerslaghoeveelheden klein: 58% van normaal. Dit
kwam het verloop van de oogstwerkzaamheden zeer ten goede.
De bodemgesteldheid tijdens en na het zaaien en de invloed van de bemesting, de onkruidtoestand, de ziekten en aantastingen op de groei komen bij de behandeling per gewas ter sprake.
De oogst in Flevoland begon op 4 juli met het zwadmaaien van koolzaad
en eindigde op 17 September met het maaidorsen van winter- en zomertarwe. Van de 17.100 ha koolzaad en granen werd 90% met eigen maaidorsers geoogst en 10% in loonwerk. In het Lauwerszeegebied begon het
koolzaadzwadmaaien op 14 juli en de oogst eindigde op 13 September met
het maaidorsen van haver. Van de totale geoogste oppervlakte (926 ha)
werd 13% in loonwerk uitgevoerd, terwijl het transport naar de opslagplaatsen voor 100% in loonwerk geschiedde.
De bouwplannen in Flevoland en in het Lauwerszeegebied zijn in de vorm
van een gewassenkaart als bijlage toegevoegd. In enkele tabellen en in
een grafiek zijn de korrelopbrengsten weergegeven. Tabel I geeft een
overzicht per gewas, ingedeeld naar gebied of bedrijf. In verhoudingsgetallen wordt een vergelijking gemaakt tussen de opbrengsten in 1980 en
een 5 jarig gemiddelde van 1976 t/m 1980.
In afzonderlijke hoofdstukken zal in het kort worden ingegaan op de
kwantitatieve resultaten van het gesloten bedrijf A 93 en van het spuitvrije bedrijf NZ 27.

Tabel 1. Oppervlakten, gemiddelde korrelopbrengsten per gewas met indexcijfer van de opbrengsten t.o.v. het vijfjarig gemiddelde
van de C A .
Oppervlakte
in ha

O p b r e n g s t e n i n 1980
in kg/ha b i j vocht
g e h . kz 9% g r . I7Z

(CA) W i n c e r k o o l z a a d
Zomerkoolzaad
Wintertarwe
Zomertarwe
Wintergerst
Zomergerst
Haver

4.636
49
5.961
663
1.066
4.417
1.373

3.900
1.580
6.080
4.770
5,370
5.080
5.900

134

A 93

Winterkoolzaad
Wintertarwe
Zomergerst
Haver

22
89
67
61

4.220
5.880
5.430
6.520

146
107
110
112

NZ 27

Wintertarwe
Zomergerst
Haver

122
69
106

5.720
5.410
6.410

104
110
110

Lauwerszeegebied

Winterkoolzaad
Wintertarwe
Zomertarwe
Wintergerst
Zomergerst
Haver

214
260
14
158
142
138

3.350
5.880
3.550
5.300
3.870
4.600

116
107
75

Gewas

G e b i e d of
bedri.i £

Flevoland

Opbrengst index
t . o . v . gem. o p b r .
C A . 1976 t / m 1980

Ill
100

103
101

79
79

2. Oostelijk en Zuidelijk Flevoland (CA.)
2.1. De korrel- en stro-opbrengsten
De korrelopbrengsten per gewas en ras worden in tabel 2 vermeld. Naast
de geoogste oppervlakte is de gemiddelde opbrengst per hectare aangegeven. Het indexcijfer waarin de opbrengst van 1980 wordt uitgedrukt in
die van 1979, geeft een indruk van de verschillen in opbrengst die zich
van jaar tot jaar kunnen voordoen. Het grootste deel van de hogere opbrengst bij de meeste gewassen zal jaarinvloed zijn en bij sommige gewassen is waarschijnlijk ook een andere rassenkeuze van invloed geweest.
De gemiddelde korrelopbrengst van koolzaad was in 1980 46% hoger dan in
1979. Het jaar 1980 was wat de winterkoolzaadopbrengst betreft een topjaar.
De wintertarweopbrengst steeg gemiddeld net 17%, terwijl de stijging
van de meest voorkomende rassen veel kleiner was. Dit komt doordat de
rassen met een minder hoge opbrengst in vorige jaren sterk in areaal
zijn ingekrompen of zijn verdwenen.
De korrelopbrengst van wintergerst steee met 24%, die van zomercerst
met 9%.
De haveropbrengst daalde gemiddeld met 3%.
In vergelijking met 1979 stegen de wintergewassen het meest in opbrengst.
In het algemeen kan worden geconcludeerd, dat 1980 een goed jaar is geweest voor de verbouw van koolzaad en granen. Bij de behandeling van de
gewassen wordt nader ingegaan op de factoren die op de groei van invloed kunnen zijn geweest.
Bijlage 1 geeft in grafiekvorm de gemiddelde korrelopbrengsten van de
jaren 1976 t/m 1980 weer.
Het bijprodukt van koolzaad en granen is het stro.
Hoewel de handelswaarde van het stro niet hoog is, wordt het meesta
^ toch verzameld en zijn gemechaniseerde systemen ontwikkeld om het
volumineuze produkt tot balen te persen en te verwerken (zie afb. 1).
In de oogstperiode verschijnen in de wegbermen tijdelijk grote stroklampen, van waaruit het stro naderhand wordt afgevoerd.
Het stro wordt meestal tegen een bepaald bedrag per hectare verkocht,
waarbij de koper het verzamelen, het optassen en de afvoer verzorgt
voor zijn rekening. In 1980 werd een overeenkomst gesloten met 7 kopers die elk ca. 1.600 ha toebedeeld kregen.
Van het koolzaadstro, waar nog veel minder vraag naar is dan naar
graanstro, werd 8% verkocht en 92% verhakseld of verbrand.
Het tarwestro werd voor 88% verkocht en voor 12% verhakseld of verbrand. Dit betrof in hoofdzaak kleine oppervlakten, moeilijk bereikbare
plaatsen of kavels met een geringe stro-opbrengst.
Gemiddeld werd de tarwestro-opbrengst geraamd van 3.200 kg per ha.
Van het gerststro werd 86% verkocht en 14% verbrand.
Naast de bovengenoemde oorzaken van niet verkopen houdt men, wanneer
koolzaad na zomergerst wordt gezaaid, de mogelijkheid open het stro
alsnog te vernietigen, wanneer de oogst laat is of het stropersen
stagneert.
De opbrengst van gerststro bedroeg gemiddeld ca. 2.900 kg per ha.
Van het haverstro werd 84% verkocht, 5% voor eigen gebruik verzameld
en 11% verhakseld of verbrand. De opbrengst werd geraamd op 4.000 kg per ha.

Tabel 2. Gemiddelde korrelopbrengsten per ha van koolzaad en granen per
ras in Flevoland in 1980. gecorrigeerd op vochtgeh alte (resp.
9 en 17%).
Gewas en ras

Geoogste oppervlakte in
ha

Korrelopbrengst in
kg/ha

Geoogste oppervlakte in
1979 in ha

Opbrengst
index t.a.v.
gem. opbr.
in 1979

Winterkoolzaad
Jet Neuf
Kid
Rafal

4.070
62
504

3.930
4. 120
3.670

2.656
142
1.339

142
171
143

Totaal/gem.

4.636

3.900

4.137

146

Brutor
Cresor

29
20

1.600
1.550

0
151

98

Totaal/gem.

49

1.580

151

100

Adamant
Arminda
Durin
Nautica
WZQ 2758 W 1 1

77
1.685
654
3.509
36

5.610
6.420
5.480
6.040
5.900

2.020
741
407
2.471
0

130
101
104
107

Totaal/gem.

5.961

6.080

6. 1 15

1 17

Bastion
Melchior

109
554

4.510
4.820

373
470

84
97

Totaal/gem.

663

4.770

843

93

Igri

1.066

5.370

458

124

Totaal/gem.

1.066

5.370

458

124

Georgie
Havila
Trumpf

728
1.7 30
1.959

5.240
5.410
4.740

3.253
60
1 .607

115
97
97

Totaal/gen.

4.417

5.080

4.953

109

6. 100
5.540
6.490

19
37
1.323

92
87
103

5.900

2.317

97

Zomerkoolzaad

Wintertarwe

Zomertarwe

Wintergerst

Zomergerst

Haver
Dula
Perona
Turbo
Totaal/gem.

861
496
16
1.373

Afb. 1. 29-8-1980. Het lossen van stro bij een stroklamp aan de
Bingelweg vanaf een zelfladende en -lossende wagen

2.2. Koolzaad
2.2. 1 . Winterkoolzaad
Tussen 17 augustus en 12 September 1979 werd 5.144 ha winterkoolzaad
gezaaid. Het rassenassortiment onderging geen wijzigingen; alleen de
percentages van het aandeel in de verbouwde oppervlakte verschilden met
vorig jaar.
Het aandeel van het ras Jet Neuf breidde met 18% uit en nam 88% van het
areaal in. De rassen Rafal en Kid krompen in aandeel in en besloegen
resp. il en 1% van het areaal.
Als gevolg van droogte en een stug en kluiterig zaaibed verliepen de
kieming en de opkomst niet altijd even vlot en gelijkmatig. Op enkele
laat gezaaide percelen bleef de gewasontwikkeling sterk achter.
De activiteit van de koolzaadaardvlo verschilde van kavel tot kavel
sterk. Met de opkomst van het koolzaad kregen alle kavels een behandeling tegen deze kevers met Fenitrothion; alleen op kavels waar het
zaaizaad was ontsmet met Gamma Col (lindaan) bleef een eerste bespuiting achterwege.
Naar gelang de activiteit van de kevers werden de bespuitingen een of
tweemaal herhaald. De bespuitingen hebben waarschijnlijk effectief gewerkt, want nadien werden weinig larven van de koolzaadaardvlo gevonden.
Ganzen richtten schade aan in het koolzaad in sectie CZ op kavels die
het dichtst tegen de Oostvaardersplassen zijn gelegen. Houtduiven en
verwilderde postduiven tastten het gewas aan in de nabijheid van bos
en stadsgebieden. Koppels eenden foerageerden in het koolzaad vanuit
plassen en tochten.
Het bestrijden van graanopslag en onkruid werd voor de winter uitgevoerd
met Fervin of Legurame, later gevolgd door Chloor IPC, een systemisch
middel, vooral toegepast om de muur te bestrijden. De bespuitingen hadden in het algemeen een goed resultaat.
Van de vorstperiode in januari heeft het gewas naar het zich liet aan-

zien weinig schade ondervonden. De hergroei kwam
van februari vroeg op gang. Waarschijnlijk heeft
maart, in combinatie met de nawerking van Chloor
het gewas toegebracht.
In maart werd namelijk een sterke terugval in de
april trad langzaam herstel in.

in een zachte periode
de zware nachtvorst in
IPC, wel schade aan
groei waargenomen. In

In het voorjaar werd 487 ha slecht staand winterkoolzaad vervangen door
zomerkoolzaad of zomergraan. De voornaamste oorzaken van de slechte
stand waren:
- late zaai, waardoor de planten klein en kwetsbaar bleven en veelal
afstierven;
- het wegvallen van vooral jonge plantjes door vorstschade en nawerking
van onkruidbestrijdingsmiddelen;
- wildschade, wegvreten van blad door ganzen, eenden en duiven.
Het toedienen van de stikstofgift werd vrijwel geheel in de maand maart
afgewerkt.
Eind april begon de bloei, die -dankzij het droge, zonnige en schrale
weer- uitbundig was en voldoende lang aanhield. De aantasting van
bloemknoppen door koolzaadglanskevers was plaatselijk vrij sterk. In
die gevallen werd een bestrijding met Zolone uitgevoerd, soms op gehele
kavels, meestal alleen op de kavelranden.
In de periode van de vruchtzetting en de afrijping was het koel, donker
en vochtig weer, hetgeen het geleidelijk afrijpen van de hauwen stellig
heeft bevorderd.
Algemeen kwamen in het gewas hauwen voor die voortijdig vergeelden en
verschrompelden; door de P.D. en het I.P.O. gedetermineerd als Botrytis
cinerea of Alternaria alternata. Phoma lingam kwam in zeer geringe mate
aan de stengel voor. Waarschijnlijk kon de Phoma door de droogte in mei
niet tot ontplooiing komen. Bovendien werden rassen verbouwd die minder
gevoelig zijn van deze ziekte. Sclerotienrot trad in een laat stadium
op en heeft daardoor weinig schade gedaan. Begin juli werd op enkele
kavels in het ras Rafal een sterke aantasting van verslag of spikkelziekte (Alternaria brassicae en A. brassicicola) waargenomen. Deze
ziekte is vermoedelijk het gevolg van het natte weer in juli. Het zwadmaaien vrij kort na het optreden van deze ziekte heeft waarschijnlijk
een grote opbrengstderving voorkomen.
Hagel richtte in sectie KZ vrij ernstige schade in het koolzaadgewas
aan. Veel hauwen beschadigden of werden volledig afgeslagen (afb. 2 en
3).
Het zwadmaaien vond plaats tussen 3 en 18 juli in een periode met veel
regen. Toch werd de voortgang van de werkzaamheden door het weer niet
ernstig belemmerd. De thans verbouwde rassen laten zich ook aanmerkelijk
beter zwad maaien, omdat ze korter zijn met dunnere Stengels, dan de
rassen die enkele jaren.geleden nog werden verbouwd. Waarschijnlijk
verdragen de huidige rassen ook een zware stikstofgift beter.
Op 23 juli werd met het dorsen van koolzaad begonnen. Onder zeer gunstige weersomstandigheden had de oogst een vlot verloop en kon deze
op 11 augustus worden afgewerkt. De vorderingen waren gemiddeld 273 ha
per dorsdag. De gemiddelde korrelopbrengsten waren hoog; met 3.900 kg
per ha was de opbrengst 1.100 kg per ha hoger dan geraamd en 325 kg
per ha hoger dan de gemiddelde opbrengst in het topjaar 1974.
De oogstverliezen waren gering gem. 100 kg per ha. De opbrengstdervingen waren in het algemeen laag, maar bij de bovenvermelde plaatselijk optredende schade vrij hoog, geraamd van
0 tot 3400 kg per ha.
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Afb. 2. 30-6-1980. Kavel KZ 33. Hagelschade in Jet Neuf winterkoolzaad.
De witte vlekken op de hauwen zijn de raakpunten van de hagel
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Afb. 3. 30-6-1980. Kavel KZ 33. Afgeslagen hauwen door hagel in Jet
Neuf winterkoolzaad

M

Samenvattend kan als gunstig voor de verbouw van winterkoolzaad worden
genoemd:
- het zonnige en schrale weer in de maand raei, waardoor het gewas volop
kon bloeien en de bloei voldoende lang aanhield;
- de gematigde temperaturen daarna, die een geleidelijke afrijping bevorderen;
- de zeer gunstige weersomstandigheden tijdens de oogst, waardoor deze
een vlot verloop had en weinig verliezen optraden;
- het tijdig kunnen toedienen van de stikstofgift;
- de effectieve bestrijding van onkruiden en aantastingen.
Als ongunstig kunnen worden aangemerkt:
- het overwegend droge najaar waardoor kieming en opkomst (in een stug
en kluiterig zaaibed) niet altijd optimaal verliepen;
- de terugval na hergroei als gevolg van zware nachtvorsten en van de
nawerking van onkruidbestrijdingsmiddelen;
- de plaatselijk aangerichte schade door ganzen, duiven en eenden;
- de hagel die plaatselijk schade aan het gewas toebracht.
2.2.2. Zomerkoolzaad
Begin april werd 74 ha slecht staand winterkoolzaad vervangen door
zomerkoolzaad. De beginontwikkeling verliep traag, mede als gevolg van
nachtvorst na opkomst.
Er kwam veel onkruid tot ontwikkeling.
Wegens de droogte in mei heeft de toepassing van de bodemherbicide
Teridox waarschijnlijk weinig effect gehad.
Eind juni was op 20 ha de stand zo slecht, dat tot omploegen werd besloten. Op de resterende oppervlakte groeide een hoi en vrij licht gewas met veel onkruid. Tegen de rijping kwam veel melige koolluis op de
Stengels bij de groeipunten voor. Ook spikkelziekte kwam in het gewas
voor.
Op 3 September werd het zomerkoolzaad gezwadmaaid en op 16 September gedorst. De korrelopbrengst was laag, gemiddeld 1.580 kg per ha.

2.3. Tarwe
2.3.1. Wintertarwe
Onder invloed van fraai najaarsweer konden na een laat einde van de
oogst tijdig de stoppelbewerkingen en het zaaivoorploegen voor de inzaai van wintertarwe worden uitgevoerd. In oktober, waarin de neerslaghoeveelheid slechts de helft was van normaal, werd 94% van het areaal
gezaaid. In november werd de resterende 6% gezaaid; in totaal werd
6.042 ha ingezaaid.
De rassen Nautica en Arminda namen het grootste deel van oppervlakte in
beslag met resp. 59% en 28%. Met de rassen Durin en Adamant werd resp.
11% en 1% van het areaal gezaaid. De rassen Anouska en Donata verdwenen
wegens de vatbaarheid voor ziekten en de daardoor in bepaalde jaren wat
tegenvallende opbrengsten-Van het ras WZQ 2758 W II, dat in 1980 de naam
Swifta kreeg, werd 36 ha voor vermeerdering geteeld.
Na het zaaien werd dit jaar voor het eerst op 800 ha tegen onkruid gespoten met de bodemherbiciden AA meryl (400 ha), en Chandor (400 ha).
De indruk van de bestrijdingsresultaten was goed.
De kieming en de beginontwikkeling verliepen goed, waardoor de uitgangstoestand van het gewas voor de winter gunstig leek.
In gebieden rondom de Oostvaardersplassen werden na de opkomst al spoedig de kavels afgegraasd door ganzen. De ganzenvraat hield op sommige
12

kavels aan tot medio mei.
Op de in het voorjaar begraasde kavels bleef het gewas sterk in ontwikkeling achter (afb. 4.) en de onkruidbezetting nam toe (afb. 5 ) .

Afb. 4. 6-5-1980. Kavel C 39.
Links van de meetlat
normaal ontwikkelde
wintertarweplanten,
afkomstig van het
voorste gedeelte van
de kavel langs de
Torenvalkweg. Rechts
van de meetlat meerdere malen door ganzen afgegraasde planten afkomstig van het
achterste kavelgedeelte.

Tijdens de vorstperiode van januari heeft de wintertarwe weinig geleden. Ook de nachtvorsten van februari en maart hadden voor het gewas
geen zichtbare nadelige gevolgen.
In maart werd begonnen met het bestrijden van onkruid met MCPA/MCPP
en soms met Tolkan S. Op enkele kavels in het Almere-gebied werd als
proef met goed resultaat mechanische onkruidbestrijding toegepast. In
veel gevallen kon in maart de eerste stikstofgift worden toegediend.
De hoogte van de gift wordt door de subafdeling Plantenteeltkundig
Onderzoek geadviseerd, die bij het vaststellen van de benodigde kunstmest
gift zich mede baseert op de in de bodem aanwezige gemineraliseerde
stikstof. De droge periode van mei tot medio juni had een enigszins remmende werking op de gewasontwikkeling. Wegens het lang droog blijven
werd rond 20 mei geadviseerd de tweede stikstofgift nog te verhogen of
het toedienen van een derde gift te overwegen bij een achterblijvende
groei.
In mei kwam in het gewas voetziekte voor, voornamelijk oogvlekkenziekte,
maar ook Fusariumschimmels tastten de stengelvoet aan. Omdat de aantasting niet ernstig was, werd slechts op kleine schaal een bestrijding
met Topsin M uitgevoerd.
Dit jaar waren er vrij veel larven van het graanhaantje in het gewas te
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Afb. 5. 6-5-1980. Kavel C 39. Met kleefkruid veronkruide plek in door
ganzen afgegraasde wintertarwe, ras Arminda
vinden. Het schadebeeld bestaat uit streepsgewijs geskeletteerd blad
door het wegvreten van bladmoes, waarbij alleen de onderste bladhuid
in tact blijft (afb. 6). De schade was zo gering, dat een bestrijding
overbodig was.
Begin juli was op ca. 90% van het areaal een bespuiting met Pirimor
tegen graanluizen uitgevoerd. In vergelijkende proeven onder leiding
van het Epipreteam werd aangetoond dat een luizenbestrijding in het
midden en het zuiden van het land rendabel was, d.w.z. dat de kosten
van bestrijden ruimschoots werden vergoed door een hogere korrelopbrengst.
Fusarium was dit jaar de meest voorkomende afrijpingsziekte; Septoria
(kafjesbruin) en bruine roest kwamen in mindere mate voor. Soms werd
een bestrijding tegen afrijpingsziekten uitgevoerd. De gebruikte middelen tegen deze schimmelziekte op blad en aar waren o.a. Maneb 80,
Benlate, Lirotect M en Bavistin.
Met het maaidorsen van wintertarwe werd op 16 augustus begonnen. Omdat
op de meeste bedrijven nog volop in de zomergerst werd gewerkt, waren
de vorderingen de eerste 10 dorsdagen niet groter dan 22 ha per dag.
Van 26 augustus t/m 17 September werd gemiddeld 290 ha per dag geoogst,
waarin twee dagen voorkwamen waarop in het geheel niet kon worden geoogst en twee dagen waarop de vorderingen beneden 100 ha per dag bleven.
Tijdens de oogstperiode kwamen enkele dagen voor met stormachtig weer,
dat had op sommige kavels een korreluitval van enkele honderden kg per
ha tot gevolg. In het ras Arminda werd de hoogste korreluitval gemeten.
In het algemeen waren de weersomstandigheden tijdens de oogst gunstig.
De gemiddelde korrelopbrengsten waren met ca. 6.080 kg per ha goed en
kwamen overeen met de raming van eind juni.
Gemiddeld bedroegen de oogstverliezen 400 k;> per ha.
De opbrengstdervingen werden geraamd op 900 kg per ha.
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Samenvattend kan als gunstig voor de verbouw van wintertarwe worden genoemd:
- de zeer gunstige weersomstandigheden tijdens het voorbereiden van het
zaaibed en het zaaien van de wintertarwe;
- de in het algemeen zachte winter, waardoor het gewas weinig vorstschade opliep;
- het in het algemeen laat optreden van ziekten, waardoor het gewas tot
aan het in de aar komen gezond bleef;
- het tijdig bestrijden van de graanluizen;
- het weer, waaronder de oogstwerkzaamheden vlot voortgang vonden.
Als ongunstig kunnen worden genoemd:
- de vraat van ganzen die op sommige kavels tot medio mei aanhield;
- de droge periode van mei tot medio juni waardoor de gewasontwikkeling
enigszins werd geremd;
- de algemeen voorkomende fusariumaantascing op blad en aar waartegen
(nog) geen effectief bestrijdingsmiddel is gevonden.
2.3.2. Zomertarwe
De zomertarwe werd gezaaid tussen 23 februari en 10 april. Het vroege
zaaitijdstip hield verband met de weersgesteldheid in februari, waardoor op de lichte gronden vroeg kon worden gezaaid.
Het rassenassortiment onderging geen wijzigingen; alleen het aandeel
van het ras Melchior werd met 28% vergroot, terwijl het aandeel van het
ras Bastion met eenzelfde percentage afnam.
De kieming en de beginontwikkeling verliepen vlot.
Meestal werd voor het zaaien de eerste stikstofbemesting gegeven, begin
juni gevolgd door een tweede gift.
De droge periode van mei tot medio juni leek aanvankelijk weinig belemmerend op de ontwikkeling te werken.
Misschien dat uiteindelijk toch de wat lage opbrengst mede het gevolg
is geweest van groeiremming in de droge periode.
Een bespuiting met MCPA/MCPP was meestal voldoende om het onkruid te
onderdrukken.
Op enkele kavels werd een voetziektebestrijding uitgevoerd met Topsin M.
Plaatselijk werd ook tegen afrijpingsziekten gespoten met Bayleton en
Maneb 80 en tegen luizen met Pirimor.
Naast larven van het graanhaantje (afb. 6) werden ook vrij veel larven
van de graanmineervlieg in het blad waargenomen. In tegenstelling tot
de larve van het graanhaantje bevindt deze larve zich in het blad en
baant zich al bladmoes vretend een weg (afb. 7). Na enige tijd verpopt
de larve zich en doet dan geen schade meer.
De oogst van de zomertarwe vond plaats tussen 19 augustus en 17 September. De gemiddelde opbrengst viel enigszins tegen.
Deze bleef met 4.700 kg per ha 460 kg onder de raming. De oogstverliezen waren gering.

2.4. Gerst
2.4.1. Wintergerst
Tussen 25 September en 9 oktober werd 1.089 ha wintergerst gezaaid.
Het gehele areaal bestond uit het ras Igri. Na opkomst kwamen tussen
de gerstplanten veel tarweplanten tot ontwikkeling op kavels met tarwe
als voorvrucht
Door de late oogst van deze voorvrucht was onvoldoende tijd tussen oogst
en opnieuw zaaien v o o r het uitvoeren van stoppelbewerkingen.
De stoppelbewerkingen, die naast onkruidbestrijding en maaiveldegali1!,

Afb. 6. 30-6-1980. Kavel MZ 13. Geskeletteerd blad als gevolg van vraat
van de larve van het graanhaantje in Melchior zomertarwe

Afb. 7. 30-6-1980. Kavel OZ 59. Vraatbeeld van de larve van de graanmineervlieg, die zich in het blad bevindt en het bladmoes wegvreet
(mineren)
satie ook tot doel hebben de kiemomstandigheden van de achtergebleven
korrels van de voorvrucht te bevorderen, kwamen onvoldoende tot hun
recht. De ongekiemde tarwekorrels werden nu onvoldoende diep ondergeploegd en kiemden gelijktijdig met de gezaaide gerst. Uit tellingen
bleek dat het tarwe-opslagpercentage tussen 14 en 25 lag (afb. 9).
In de secties BZ en FZ kwam ganzen- en eendenvraat in het gewas voor.
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Afb. 8. 30-6-1980. Kavel OZ 59. Opname in Igri wintergerst, met midden
op de voorgrond enkele aarspillen, overgebleven nadat de stuifbrandschiramelsporen waren verwaaid

gfe

Afb. 9. 30-6-1980. Kavel OZ 59. Rechts het rijpend wintergerstgewas.
ras Igri, met daarbovenuit de opslagtarwearen.
Links een nog ongerijpt zomergerstgewas, ras Trumpf, zonder
tarweopslag op een in het voorjaar uitgeschoven tochtwal
Op enkele intensief begraasde gedeelten op een humeuze vloeigrond werd
ook vorstschade waargenomen.
Na de winter ontwikkelde zich een stevig normaal bladrijk gewas. De
eerste stikstofgift werd vanaf de derde week van maart gegeven, gevolgd
1/

door een tweede gift tussen eind april en medio mei. Door de droogte in
mei en juni is de werking van de tweede stikstofgift waarschijnlijk wat
tegen gevallen. Stikstoftrappenproeven uitgevoerd door Plantenteeltkundig Onderzoek wijzen in deze richting De onkruidbestrijding werd ook
in maart ter hand genomen. Meestal werd eerst een bestrijding uitgevoerd
met Tolkan S of MCPP, later gevolgd door een bespuiting met MCPA/MCPP.
Algemeen kwam in het gewas oogvlekkenziekte voor, echter meest op de
bladscheden en minder op de Stengels.
Op een kavel met zomergerst als voorvrucht kwam de ziekte in vrij
ernstige mate voor. Meestal bleef een bestrijding achterwege. De bladvlekkenziekte Rhynchosporium, die later optrad dan voetziekte, werd
een of tweemaal bestreden met Bayleton.
Op enkele kavels werd pas in een laat ontwikkelingsstadium dwergroest
waargenomen. Hoogstwaarschijnlijk heeft de Bayletonbespuiting preventief
tegen dwergroest gewerkt.
Bij het in de aar komen van het gewas werden vrij veel stuifbrandaren
zichtbaar, die naderhand minder opvielen, doordat met de wind de schimmelsporen zich verspreiden en alleen de aarspil overbleef (afb. 8).
De oogst van de wintergerst werd met zorg tegemoet gezien. De vele onrijpe tarwekorrels en de doorwas, die voor de oogst bovendien nog zorgde voor groen stro en onrijpe korrels, leek een ernstig probleem bij
het dorsen te worden. Het uitgesproken zonnige en scherp drogende weer
na 22 juli heeft veel moeilijkheden voorkomen. Tussen 24 en 29 juli
werd het gewas geoogst, zonder dat speciale maatregelen behoefden te
worden getroffen. De kwaliteit van het geoogste produkt, met de vele
onrijpe tarwekorrels en groene gerstkorrels was matig. De gemiddelde
opbrengst bedroeg 5.370 kg per ha een opbrengst die overeenkwam met de
raming in juli.
De korrelverliezen bedroegen gemiddeld 200 kg per ha.
De opbrengstdervingen, als gevolg van droogte en stuifbrand werden geschat op 500 kg per ha.
2.4.2. Zotnergerst
Op de lichte gronden kon al in februari zomergerst worden gezaaid. Het
grootste gedeelte van het areaal werd echter tussen 24 maart en 11 april
gezaaid onder redelijke weersomstandigheden en een redelijke toestand
van de grond.
Aan het rassenassortiment werden geen nieuwe rassen toegevoegd. Wel nam
het ras Havila, waarvan vorig jaar slechts een kavel voor vermeerdering
werd geteeld, nu 39% van het areaal in. Het aandeel van het ras Georgie
liep terug met 49% tot 17% dit jaar. Van het ras Trumpf steeg het aandeel met 12% tot 44%.
Het ras Atem, waarvan in 1979 ook een kavel voor vermeerdering werd geteeld, werd wegens de tegenvallende strostevigheid voor 1980 niet opnieuw geadviseerd.
Het gewas had een vlotte beginontwikkeling, vooral het ras Havila.
De stikstofbemesting werd vaak al voor het zaaien gegeven en kon daardoor tijdig, voor 15 april worden afgewerkt.
Met de opkomst van het gewas begon spoedig de veronkruiding, waartegen
een, soms twee bespuitingen werden uitgevoerd met MCPA en MCPP.
In mei stagneerde de groei door de droogte en eind mei kwam er soms een
vrij zware meeldauwaantasting in het gewas voor. Plaatselijk werd met
het middel Bayleton een bestrijding uitgevoerd.
Met de komst van de regen in juni groeide het gewas goed door en werd
ook langs natuurlijke weg de meeldauw onderdrukt. Evenals in de zomertarwe kwamen ook in de zomergerst veel graanmineervlieglarven in de
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bladeren voor (afb. 7).
Bladvlekkenziekte kwam algemeen verspreid voor; de aantasting was niet
ernstig. In mindere mate dan in de wintergerst waren stuifbrandaren in
het gewas te vinden, vnl. in de rassen Georgie en Trumpf.
Waarschijnlijk door de snelle groei in de tweede helft van juni, waardoor de Stengels minder stevig werden, legerden de rassen Havila en
Georgie in juli vrij sterk, waarna veel doorwas zichtbaar werd. Doorwas
is het vormen van nieuwe Stengels bij de plant, meestal optredend nadat een periode van door droogte wat afgeremde groei wordt afgewisseld
door een periode van snelle groei (vocht en temperatuur).
Er vormt zich dan een zgn. tweewassige plant, waarvan de aren niet gelijktijdig afrijpen.
Ook een overmatige of late bemesting kan doorwas geven.
Met het maaidorsen van de zomergerst werd op 9 augustus begonnen; het
vond op 29 augustus zijn voltooiing. De vorderingen waren gemiddeld
260 ha per dag met twee dagen waarop in het geheel niet kon worden geoogst, terwijl op de eerste en de laatste oogstdag resp. 5 en 17 ha
werd gedorst. De kwaliteit van het geoogste produkt was niet altijd
even goed wegens het voorkomen van veel groene korrels van onrijpe
doorwasaren. De korrelopbrengst was met 5.080 kg per ha gemiddeld
goed en lag 240 kg per ha boven de raming van eind juni.
De oogstverliezen liepen afhankelijk van de mate van legering uiteen
van 50
tot 500 kg per ha. De opbrengstdervingen werden geraamd
op 750 kg per ha.
Na het afruimen van het stro door particulieren werden spoedig stoppelbewerkingen uitgevoerd, om tijdige inzaai van koolzaad mogelijk te maken (afb. 10).

Afb. 10. 29-8-1980. Kavel OZ 80. Bewerking van een zomergerststoppel met
een zware triltandcultivator

2.5. Haver
Van de 1.374 ha haver die in 1980 werd verbouwd, kon 15% in februari
worden gezaaid. Dit was alleen mogelijk op de lichte, snel drogende
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gronden in sectie A en in sectie PZ. In maart werd de overige 85% gezaaid, waarvan 17% in de eerste 10 dagen van maart en de rest in de
laatste 12 dagen.
Het ras Dula, waarvan vorig jaar een kavel voor vermeerdering werd
geteeld, nam nu met 63% het grootste gedeelte van het areaal in. Ook
het ras Perona werd dit jaar voor het eerst op grote schaal geteeld.
Dit ras nam 36% van het areaal in beslag.
Het ras Dato verdween geheel en het aandeel van het ras Turbo daalde
met 51% tot 1%. De reden van het wijzigen van het rassenassortiment was,
dat de nieuwe rassen Dula en Perona (wat produktiever bleken te zijn
dan het ras Dato). Het ras Turbo is ook een produktief ras, maar het
hl-gewicht is vaak laag. Voor de verkoop is een hoog hl-gewicht gewenst.
Het kiemen en de begingroei van de haver verliep voorspoedig. Meestal
werd voor het zaaien de stikstofbemesting gegeven. Op een aantal kavels
werd in juni nog een tweede gift toegediend.
In een bespuiting met MCPA en MCPP kon het onkruid voldoende worden bestreden. Op enkele kavels rondom het waterwinstation Fledite werd niet
gespoten, maar werd het onkruid d.m.v. eggen en schoffelen bestreden.
Ten gevolge van de droogte in de maanden mei en juni werd het gewas
in groei geremd. Rond 15 juni werden reeds de pluimen zichtbaar bij
een gewaslengte van slechts 60 cm. Na de regen in de tweede helft van
juni groeide het gewas nog uit tot een normale lengte van ca. 115 cm.
Bestrijdingen tegen ziekten en aantastingen waren niet nodig. Het gewas bleef gedurende het hele groeiseizoen een goede gezondheidstoestand
behouden.
Doorwas in de haver had een ongelijkmatige afrijping tot gevolg. In de
doorwaspluimen kwamen veel loze kafjes voor en met de doorwasstengels
kreeg het gewas een ongelijkmatige gewaslengte.
Enkele dagen met stormachtige wind hadden tot gevolg, dat veel korrels
van de pluimen waaiden (afb. 11 en 12).
Bij het ras Perona waren de verliezen het grootst.
Van het ras Dula knikten de Stengels eerder, waardoor de wind minder
vat had op de met korrels bezette pluimen.
De oogst vond plaats tussen 28 augustus en 16 September, waarbij met
behulp van loonwerkers in de eerstezes oogstbare dagen 89% van het
areaal werd gemaaidorst.
De gemiddelde korrelopbrengst was met 5.900 kg per ha goed; deze kwam
310 kg per ha boven de raming van eind juni. De verliezen liepen uiteen van 300 kg per ha voor het ras Dula,tot 550 kg per ha voor het ras
Perona. De opbrengstdervingen waren gering gemiddeld geraamd op 300
kg ha.
Het hectolitergewicht van het geoogste produkt was mede door veel
kleine korrels (doorwas) laag, maar het hoogst op de vroeg gezaaide
percelen.
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Afb. 11. 29-8-1980. Kavel QZ 51. Detailopname van enkele haverpluimen
van het ras Perona. Links twee pluimen met een kale top door
afgewaaide korrels. Rechts een pluim waar de korrels nog aan
de pluim zitten

Afb. 12. 29-8-1980. Kavel QZ 51
waaide haverkorrels

Detail van op de grond liggende afge-
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3. Het gesloten bedrijf A 93
Het bedrijf A 93 kenmerkt zich voor wat de verbouw van koolzaad en
granen betreft door de lichte grondsoort, code 5, dit in tegenstelling
tot de overige CA-bedrijven waar de grondsoort meestal de code 8 heeft.
Bovendien is de grond op bedrijf A 93 langer in cultuur. Het bovengenoemde heeft tot gevolg dat een aanmerkelijk hogere stikstofbemesting
moet worden gegeven en dat tevens een fosfaat- en kalibemesting noodzakelijk is.
De korrelopbrengsten van bedrijf A 93 zijn in tabel 3 weergegeven. Er
werd een kavel koolzaad verbouwd. Het gewas ontwikkelde zich in het najaar gelijkmatig en vrij fors. Duiven en eenden vraten in de winter en
het vroege voorjaar veel blad weg.
Mede omdat het gewas weinig van vorst te lijden heeft gehad, bleef het
groeipunt intact en bleef de schade beperkt. Er groeide een weinig zwaar
gewas, waarvan een onverwachte hoge opbrengst kwam, nl. 4.220 kg per ha.
De wintertarwe kon zich in de overwegend zachte winter goed handhaven.
De verslemping van de grond was aanzienlijk geringer dan in 1979 dankzij de uitvoering van tussendrainage. De gemiddelde korrelopbrengst lag
68% hoger dan in 1979 en bleef slechts enkele procenten onder het C.A.gemiddelde.
De vroege zaai van de zomergerst en de haver, eind februari, is hoogstwaarschijnlijk de belangrijkste factor geweest voor het behalen van
zeer goede korrelopbrengsten, die 21% hoger waren dan vorig jaar en 9%
hoger dan het C.A.-gemiddelde. Ook was het hl-gewicht van de haver hoger dan gemiddeld bij de overige C.A.-bedrijven.
Tabel 3. Gemiddelde korrelopbrengsten op bedrijf A 93 in 1980 gecorrigeerd op vochtgehalte koolzaad 9%, graan 17%

Gewas en ras

Geoogste
oppervlakte
in ha

Korrelop- Geoogste
brengst
oppervlakte
in kg/ha in 1979

Index t.o.v. Opbrengstindex t.o.v.
opbr. 1979
opbr. C.A.

Winterkoolzaad
Jet Neuf

22

4.220

0

107

Tot./gem.

22

4.220

C

-

108

Nautica

89

5.880

62

154

97

Tot./gem.

89

5.880

117

168

97

Trumpf

67

5.430

55

121

115

Tot./gem.

67

5.430

55

121

107

Dula

61

6.520

0

Tot./gem.

61

6.520

81

Wintertarwe

Zomergerst

Haver

22

107
121

11 1

4. Het spuitvrije bedrijf NZ 27
Het bedrijf NZ 27 onderscheidt zich o.m. van de overige C.A.-bedrijven
door de methode van ziekte- en onkruidbestrijding. In plaats van met
chemische middelen te werken wordt het onkruid mechanisch bestreden.
Ziekten en aantastingen worden zoveel mogelijk geweerd door een ruimer
bouwplan toe te passen.
Tevens wordt op een gedeelte van het bedrijf naast kunstmest gebruik
gemaakt van groenbemestingsgewassen en van organische mest.
De korrelopbrengsten zijn weergegeven in tabel 4.
De korrelopbrengst van wintertarwe lag gemiddeld 70% hoger dan in 1979,
toen door vorstschade en veronkruiding een erg lage opbrengst werd behaald. Dit jaar was het zaadonkruid goed te onderdrukken, maar het
schoffelen tegen wortelonkruiden, vnl. akkerdistel, slaagde niet geheel.
In de zomergranen is vanwege het jonge ontwikkelingsstadium van de onkruiden in het voorjaar mechanische onkruidbestrijding effectiever dan
in wintergranen. Met een rol-, een schoffel- en een drietal egbewerkingen kon het onkruid voldoende worden bestreden.
Daartoe droeg het droge weer in mei in hoge mate bij.
De korrelopbrengsten van zomergerst en haver waren goed, resp. 6 en 9%
hoger dan het gemiddelde van de C A .
Tabel 4. Gemiddelde korrelopbrengsten op bedrijf NZ 27 in 1980 gecorrigeerd op vochtgehalte 17%
Gewas en ras

Geoogste
oppervlakte
i n ha

Korrelop- Geoogste
brengst
oppervlakte
in kg/ha in 1979

Index t . o . v .
opbr. 1979

Opbrengstindex t . o . v .
opbr. C.A.

Wintertarwe
Nautica

122

5.720

37

17(1

95

Tot./gem.

122

5.720

37

170

95

Havila

69

5.410

0

Tot./gem.

69

5.410

69

Dula

106

6.410

0

Tot./gem.

106

6.410

87

Zomergerst
100
113

106

Have r
105
1 10

109

23

5. Het Lauwerszeegebied
5.1. De korrel- en stro-opbrengsten
Tabel 5 geeft een overzicht van de korrelopbrengsten in 1980 in het
Lauwerszeegebied. Het indexcijfer, waarin de opbrengst van 1980 wordt
uitgedrukt in die van 1979, laat zien dat alleen de haver gemiddeld
minder opbracht. Evenals in Flevoland waren het vooral de wintergewassen die goed opbrachten, winterkoolzaad 10% meer en wintertarwe
zelfs 74% meer dan in 1979.
In vergelijking met de opbrengsten in Flevoland (CA.) waren de opbrengsten in het Lauwerszeegebied over de hele linie lager. De voornaamste oorzaak hiervan is de in het algemeen wat lagere produktiviteit
van de grond in het Lauwerszeegebied.
Daarbij komt dat in 1980 25% van het koolzaad, 17% van de tarwe, 37%
van de gerst en 26% van de haver op de zgn. bezinkvelden werd verbouwd.
De bezinkvelden bestaan uit provisorisch ingerichte percelen, waarvan
de uiteindelijke bestemming nog niet vaststaat. De opbrengsten van de
bezinkvelden liggen vrijwel altijd beneden die van de kavels. Als oorzaken hiervan zijn te noemen:
- de oppervlakkige ontwatering d.m.v. greppels, zonder onderbemaling;
- het gemakkelijk verslempen van de grond, mede veroorzaakt door de
provisorische ontwatering;
- de onkruidverspreiding vanuit de snel vervuilende greppels;
- het matige effect van grondbewerkingen op begreppeld land;
- de wildschade vanuit het aangrenzende natuurgebied.
De gehele oppervlakte graanstro werd verkocht en verdeeld over vier
kopers. Ook 38% van het koolzaadstro kon worden afgezet. De resterende
oppervlakte koolzaadstro werd tijdens het dorsen verhakseld.
5.2. Koolzaad
5.2. 1. Winterkoolzaad
Tussen 20 augustus en 10 September 1979 werd 251 ha winterkoolzaad gezaaid van het ras Jet Neuf. Op 46% van het areaal moest wegens de late
oogst van het voorgewas noodgedwongen worden gekozen voor een ongunstige vruchtopvolging, nl. koolzaad op koolzaad.
Afhankelijk van de vochtvoorziening na het zaaien en de structuur van
de grond verliepen het kiemen en de opkomst van zeer matig tot goed.
Kort na het zaaien werd op de kavels met voorvrucht graan een bestrijding tegen graanopslag en grassen uitgevoerd met T.C.A. Na opkomst vond
een bestrijding tegen de koolzaadaardvlo plaats met Fenitrothion. Ter
bevordering van de gewasontwikkeling voor de winter werd een eerste
stikstofgift toegediend.
Wegens de slechte opkomst werd eind oktober op een kavelgedeelte van
17 ha het koolzaad vervangen door wintertarwe.
Met de komst van de brandganzen in november werd op een aantal kavels
jong koolzaadblad weggevreten. Omdat de nerven en het groeipunt intact
bleven, kon de plant zich weer herstellen en viel uiteindelijk de schade mee.
Vo5r de winter werd een onkruidbestrijding uitgevoerd met Legurame. Op
kavels met een zware onkruidbezetting van muur werd dit in februari herhaald met CIPC. De hergroei van het koolzaadgewas kwam onder invloed van
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Tabel 5. Gemiddelde korrelopbrengsten per ha van koolzaad en granen in
het Lauwerszeegebied in 1980, gecorrigeerd op vochtgehalte resp.
9 en 17%
Gewas en r a s

Geoogste
oppervlakte
i n ha

Korrelop- Geoogste
brengst
oppervlakte
i n k g / h a i n 1979

Index t . o . v .
o p b r . 1979

Opbrengstindex t . o . v .
o p b r . C.A.

Winterkoolzaad
J e t Neuf

214

3.350

265

110

85

Tot./gem.

214

3.350

265

110

86

Arminda
Nautica

159
101

6.250
5.300

0
283

155

97
88

Tot./gem.

260

5.880

31 1

174

97

Bastion

14

3.550

0

Tot./gem.

14

3.550

0

Birgit
Igri

28
130

5.580
5.240

Tot./gem.

158

Havila
Tot./gem.

Wintertarwe

Zomertarwe
79
-

74

0
1 10

126

98

5.300

1 10

127

99

142

3.870

0

_

72

142

3.870

151

109

76

Dula

138

4.600

0

Tot./gem.

138

4.600

Wintergerst

Zomergerst

Haver

1 18

75
81

78

zacht weer al eind februari op gang.
In een vorstperiode in maart bevroren de bladranden van het jonge blad,
waardoor een terugval in groei plaatsvond. Over de bevroren grond kon
zonder spoorvorming de bemesting worden gegeven.
Op de bezinkvelden werd in het voorjaar een gedeelte slecht staand
winterkoolzaad vervangen door zomergerst.
Een interactie van lichte grond, vorst en ganzenschade kan als de oorzaak van het verloren gaan van het gewas worden genoemd.
In het gewas bleef duidelijk een verschil in ontwikkeling bestaan ten
nadele van de laat gezaaide percelen.
Begin mei begon de bloei, die evenals in Flevoland door het droge en
schrale weer lang aanhield. Het gewas rijpte langzaam af in een periode met veel neerslag en lage temperaturen. De ziektedruk bleef laag.
Eind juni kwam op enkele kavels scleroti'enrot in de stengel voor, wat
deze planten noodrijp maakteOp 14 juli werd met het zwadmaaien een begin gemaakt. Ondanks het veelal slechte weer in de zwadmaaiperiode waren de vorderingen goed. Op
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19 juli kwam dit werk gereed.
Tussen 29 juli en 6 augustus vond het zwaddorsen plaats onder gunstige
weersomstandigheden. De gemiddelde korrelopbrengst bedroeg 3.350 kg per
ha, een opbrengst die in het Lauwerszeegebied nog niet eerder werd bereikt. De oogstverliezen waren gering.

5.3. Tarwe
5.3.1. Wintertarwe
Hoofdzakelijk als gevolg van de weersomstandigheden viel het zaaien van
de wintertarwe in drie perioden uiteen.
Van 8 t/m 11 oktober werd 28% van het areaal gezaaid, van 22 oktober
t/m 3 november 61% en van 26 t/m 28 november 11%, totaal 274 ha.
Van de toegepaste rassen nam het ras Arminda 58% van het areaal in en
het ras Nautica 42%. Het ras Adamant kwam niet meer voor.
Direct na het zaaien werd tegen onkruidgroei gespoten met Tribunil.
De kieming en de begingroei van de vroeg gezaaide tarwe verliep voorspoedig en van de laat gezaaide tarwe traag.
In de winter trad verslemping van de grond op, waardoor plaatselijk
planten wegvielen. Op deze gedeelten vond doorzaai plaats, of werd geploegd en zomertarwe gezaaid. Overigens kwam het gewas zonder noemenswaardige vorstschade de winter door, ook op de laatgezaaide percelen.
In maart kreeg het gewas, gedeeltelijk over bevroren grond, de eerste
stikstofgift en vanaf 19 mei een tweede gift. Mede als gevolg van de
droogte in mei trad enige groeiremming op en bleef het gewas vrij kort.
Een onkruidbestrijding in het voorjaar was voldoende om het onkruid te
onderdrukken. Op een aantal kavels kreeg het gewas een behandeling
tegen voetziekte met Benlate. Eind juni vond een gecombineerde bespuiting plaats met Benlate, Maneb en Pirimor, de eerste twee middelen tegen schimmelziekten, de laatste tegen luis.
Later breidden de luizenaantallen zich nog uit en werd een tweede
bespuiting met Pirimor nodig geacht.
De maatregelen bleken voldoende om een goede gezondheidtoestand van het
gewas te handhaven.
De oogst van de wintertarwe had een vlot verloop. Tussen 21 augustus en
3 September werd het gewas geoogst met de drie eigen maaidorsers. De
gemiddelde capaciteit bedroeg 1,40 ha per draai-uur, per machine.
De gemiddelde opbrengst van de kavels was zeer goed, deze bedroeg
6.270 kg per ha.
Op de bezinkvelden, waar 30 ha werd geoogst, was de opbrengst niet hoger dan 2.880 kg per ha.
De korrelverliezen waren ondanks enkele dagen met harde wind niet hoog,
ca. 150 kg per ha.
5.3.2. Zomertarwe
In de laatste week van maart werd op gedeelten waar de wintertarwe was
mislukt, zomertarwe gezaaid van het ras Bastion. Op de bezinkvelden
had 14 ha wintertarwe zo'n slechte stand, dat voor het zaaien werd geploegd. Op de overige gedeelten, die minder waren verslempt, werd de
zomertarwe doorgezaaid.
Dit menggewas bleef geregistreerd onder wintertarwe.
Na het zaaien kreeg het gewas een stikstofbemesting. Kieming en opkomst
verliepen goed. In de droge periode van mei tot medio juni vertraagde
de groei, daardoor ontwikkelde zich een wat hoi en licht gewas.
In de bestrijdingen van onkruiden, ziekten en plagen werd de zomer26

tarwe bij de behandeling van de wintertarwe op de bezinkvelden meegenomen.
Op 2 September werd het gewas geoogst. De korrelopbrengst was laag,
nl. 3.550 kg per ha.

5.4. Gerst
5.4.1. Wintergerst
De wintergerst werd gezaaid tussen 24 September en 5 oktober 1979 onder
droge weersomstandigheden. Om in de droge grond een goed zaaibed te verkrijgen werd na het ploegen een bewerking met schijfeg en rotorkopeg
uitgevoerd. Van de totale oppervlakte, 158 ha, bestond 83% uit het ras
Igri en 17% uit het ras Birgit. Na het zaaien werd tegen onkruid gespoten met het middel Dicuran.
Kieming en begingroei verliepen voorspoedig. Evenals in Flevoland kwam
in de wintergerst met voorvrucht wintertarwe veel opslag van dit voorgewas tot ontwikkeling. Brandganzen schoren het gewas enige malen af.
Voor de winter waren de planten al goed uitgestoeld en kwamen met weinig
vorstschade de winter door.
Medio maart werd een eerste stikstofgift toegediend, in mei gevolgd door
een tweede gift. De onkruidbestrijding in het voorjaar bestond uit een
bespuiting met MCPA en MCPP. In mei kwam in het gewas bladvlekkenziekte
(Rhynchosporium) voor, waartegen een bestrijding met Bayleton werd uitgevoerd.
Bij het in de aar komen van het gewas kwamen in het ras Igri veel
stuifbrandaren voor. Het ras Birgit heeft een grovere aar (zes-rijige
korrelinplant) en langer stro. Dit ras vertoonde bij het in de aar komen
neiging tot legering, die met het zwellen van de korrels en na regenval
sterk toenam.
Op 6 augustus werd met de oogst begonnen. Door legering geknikte aren
en vermenging met onrijpe tarwe waren de oogstverliezen vrij hoog, geraamd op 500 kg per ha.
De korrelopbrengst was goed, gemiddeld 5.300 kg per ha.
Vergelijking tussen de korrelopbrengsten per ras valt in het voordeel
uit van het ras Igri. Dit ras had gemiddeld een 300 kg hogere opbrengst.
In tabel 5 komt de opbrengst van het ras Igri lager uit, omdat 47 ha
werd verbouwd op de bezinkvelden, waarvan de opbrengst gemiddeld niet
hoger was dan 4.150 kg per ha.
5.4.2. Zomergerst
Van 8 tot 11 april werd 142 ha zomergerst gezaaid van het ras Havila.
Daarnaast vond doorzaai plaats in te hoi staande wintergerst op sommige gedeelten van de bezinkvelden. Na het zaaien kreeg het gewas de
stikstofbemesting toegediend. De opkomst en de beginontwikkeling verliepen vlot.
In mei werd een onkruidbestrijding uitgevoerd met MCPA en MCPP. In deze
maand trad in de zomergerst ernstige groeiremming op tijdens een periode van droogte. Een te hoge zoutconcentratie in het grondwater is
hoogstwaarschijnlijk mede oorzaak geweest van de stagnatie in de groei.
Boven de drains had het gewas een betere stand. Na de regen trad groeiherstel in, maar het gewas bleef hoi en kort (afb., 13).
De ziekten en de aantastingen in het gewas waren van weinig betekenis.
Een lichte meeldauwaantasting verdween na de komst van de regen.
Tussen 16 augustus en 3 September werd de zomergerst geoogst. Het maai-
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Afb. 13. 26-6-1980. Kavel W 1-21. Kort en hoi staand zomergerstgewas,
ras Havila. Hoogstwaarschijnlijk is een te hoge zoutconcentratie in het boderavocht de directe oorzaak van de slechte
stand. Boven de drains een beter gewas (horizontaal over de
foto)
dorsen werd voor een deel uitbesteed aan loonwerkers, die met drie
machines 87 ha oogstten. De overige 55 ha werd met de eigen maaidorsers
geoogst. De gemiddelde korrelopbrengst was met 3.870 kg per ha niet
hoog. Het verschil tussen de opbrengst op de bezinkvelden en die op de
kavels bedroeg slechts 200 kg per ha. Het korte gewas met hangende aren
was moeilijk te maaidorsen. De verliezen waren vrij hoog, ca. 450 kg
per ha.

5.5. Haver
Op 6 maart werd een begin gemaakt met het zaaien van haver. Na een onderbreking van meer dan twee weken kon het zaaien worden hervat; het kwam
op 10 april gereed. In totaal werd 138 ha gezaaid van het ras Dula.
De kieming en de begingroei verliepen vlot. De stikstofbemesting vond
in twee giften plaats, de eerste gift in april en de tweede gift begin
juni. Op de vroegst gezaaide kavel W 1-16 werd de stikstof in een gift
toegediend. Ook het havergewas leed onder de droge periode door groeiremming. Er werd geen effect van de gedeelde gift waargenomen, omdat
legering dit jaar weinig voorkwam en ook de korrelopbrengst geen aanwijzing gaf.
Eind mei werd een bespuiting met MCPA en MCPP tegen onkruid uitgevoerd.
Ziekten en aantastingen kwamen weinig voor en bestrijdingen konden
achterwege blijven.
Na de regen trad groeiherstel in. Er kwam een vrij kort, niet zwaar
gewas tot ontwikkeling, waarin ook doorwas voorkwam. Het havergewas
rijpte langzaam af.
Enkele dagen met veel wind veroorzaakte korrelverliezen tot ca.
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400 kg per ha.
Op 8 September begon de oogst. Met behulp van
dorsten, kon binnen zes dagen de haver worden
korrelopbrengst bedroeg 4.600 kg per ha. Een
areaal werd verbouwd op bezinkvelden, waarvan
150 kg per ha onder die van de kavels bleef.

loonwerkers, die 34 ha
geoogst. De gemiddelde
vierde gedeelte van het
de opbrengst gemiddeld
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6. Samenvatting
6.1. Oostelijk en Zuidelijk Flevoland
Het winterkoolzaad had in het najaar van 1979 een wat trage en ongelijkmatige beginontwikkeling vanwege de droogte tijdens en na het zaaien.
Van de overwegend zachte winter ondervond het gewas weinig schade. In
februari kwam de hergroei al op gang, maar in maart viel een terugval
in ontwikkeling waar te nemen, waarschijnlijk als gevolg van zware
nachtvorsten en van de nawerking van onkruidbestrijdingsmiddelen.
De bloeiraaand van het koolzaad (mei) was schraal met veel zon. Het gewas bloeide uitbundig en de bloei hield voldoende lang aan.
In de periode van zaadvorming en afrijping was het weer koel en regenachtig, waardoor dit proces geleidelijk verliep.
Het zwadmaaien viel in een periode met veel regen. Na het zwadmaaien
trad weersverbetering in, wat het dorsen zeer ten goede kwam. Er werd
een kwalitatief goed produkt geoogst met een gemiddelde korrelopbrengst
van 3.900 kg per ha, een opbrengst die het topjaar 1974 met 325 kg
overschreed. Het jaar 1980 werd daarmee een uitstekend koolzaadjaar.
Het zomerkoolzaad, dat als vervangend gewas werd gezaaid op enkele
kavels met een te dunne stand van het winterkoolzaad, kwam wegens de
droogte in mei slecht op en veronkruidde sterk. De gemiddelde opbrengst
was met 1.580 kg per ha laag.
De wintertarwe werd hoofdzakelijk in oktober gezaaid en had voor de winter een goede stand. Het gewas kwam zonder vorstschade de winter door en
ontwikkelde zich in het voorjaar goed. Alleen de kavels met langdurige
ganzenvraat bleven sterk in ontwikkeling achter. De ziektedruk op het
gewas bleef gering. Alleen fusarium kwam dit jaar algemeen voor. Een
bestrijding tegen luizen bleek dit jaar nodig om zuigschade en vroeg
afsterven van het blad (opbrengstderving) te beperken.
Storraachtig weer op een aantal dagen in de oogstperiode had korreluitval tot gevolg van soms enkele honderden kg per ha. Er werd een gemiddelde korrelopbrengst behaald van 6.080 kg per ha, een goede opbrengst.
De zomertarwe neemt meestal een geringe oppervlakte van het totale
areaal in. Het zaaien kon tijdig worden uitgevoerd en het gewas had
een vlotte beginontwikkeling. In een periode van droogte vertraagde de
groei enigszins.
Evenals in de wintertarwe waren de ziekten en aantastingen in het gewas
niet ernstig.
Gezien de goede stand van de zomertarwe op de meeste percelen viel de
gemiddelde korrelopbrengst van 4.770 kg per ha wat tegen.
De wintergerst werd eind September - begin oktober 1979 gezaaid en kon
zich voor de winter goed ontwikkelen.
Al spoedig na opkomst bleek, dat ten gevolge van de late oogst van het
voorgewas tarwe, ongekiemde korrels waren ondergeploegd, waarvan de
planten zich tussen de gerst ontwikkelden.
Het gewas kwam goed de winter door en ontwikkelde zich tot een stevig
niet zwaar gewas. Proeven toonden aan dat het gewas in de droge periode
niet ten voile van de tweede stikstofgift heeft kunnen profiteren.
Bij het in de aar komen van het gewas werden veel door stuifbrand aangetaste aren zichtbaar. Dankzij de gunstige weersomstandigheden kon de
oogst, ondanks de vele nog nauwelijks rijpe tarweopslag tussen de gerst,
zonder speciale maatregelen veriopen. De gemiddelde korrelopbrengst was
met 5.370 kg per ha vrij goed.
De zomergerst ontwikkelde zich in het vroege voorjaar vlot. De droogte
in mei en juni had een remmende werking op de groei. Sommige rassen
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werden toen vrij sterk door meeldauw aangetast. Na de regen in de
tweede helft van juni groeide het gewas goed door en de meeldauwaantasting werd onderdrukt. Door de hergroei na de regen ontwikkelden zich
opnieuw Stengels (doorwas), hetgeen veel groene korrels tussen de rijpe
korrels opleverde. Ook kwam legering voor.
De gemiddelde korrelopbrengst was met 5.080 kg per ha goed.
De haver kon evenals de andere zomergranen tijdig worden gezaaid. Kieming en begingroei verliepen vlot. De droge periode van mei tot medio
juni belemmerde de gewasontwikkeling.
Bij een lengte van slechts 60 cm werden medio juni de pluimen zichtbaar.
Na de regen groeide het gewas uit tot normale lengte. Naast dit groeiherstel kwam ook veel doorwas voor.
Van korrelvorming in de doorwaspluimen kwam weinig terecht. Na enkele
dagen met stormachtig weer liepen de korrelverliezen op tot ca. 400
kg per ha. De gemiddelde korrelopbrengst van de haver was met 5.900 kg
per ha vrij goed.

Afb. 14. 30-6-1980. In de pluim staand gewas Dula-haver. Op de achtergrond in aanbouw zijnde gebouwen van pachtbedrijven aan de
Roerdompweg
Op het gesloten bedrijf A 93 werden in 1980 zeer goede opbrengsten
haald , ondanks de geringere produktiviteit van de lichte grond in
vergelijking met de zwaardere grond in Zuidelijk Flevoland.
Wel vroegen de gewassen een aanzienlijk hogere bemesting dan op de
rige bedrijven van de C A . met zwaardere grond, doe minder lang in
cultuur is. De opbrengsten van koolzaad, zomergerst en haver lagen
ven het CA.-gemiddelde, de opbrengst van wintertarwe iets beneden
gemiddelde.

beovebodit

Ook op het spuitvrije bedrijf NZ 27 werden goede opbrengsten behaald,
die voor wintertarwe iets beneden het CA.-gemiddelde lagen en voor
zomergerst en haver daarboven. De mechanische onkruidbestrijdingen
slaagden in wintertarwe vrij goed en in zomergerst en haver goed. De
ziektedruk was gering.
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6.2. Het Lauwerszeegebied
In het algemeen kan worden gesteld, dat deproduktiviteit van de grond
in het Lauwerszeegebied gemiddeld beneden die van Flevoland ligt.
Bovendien wordt ca, 25% van de gewassen verbouwd op provisorisch ingerichte percelen op de voormalige bezinkvelden. Het bovenstaande maakt
duidelijk dat aan de kwantitatieve opbrengsten in het Lauwerszeegebied
een andere waarde dient te worden toegekend dan de opbrengsten in
Flevoland.
Het winterkoolzaad werd voor bijna de helft van het areaal verbouwd na
koolzaad. Wegens de late oogst kon het oorspronkelijke bouwplan niet
tot uitvoering worden gebracht.
De beginontwikkeling was van kavel tot kavel zeer verschillend, afhankelijk van het zaaitijdstip en de hoeveelheid vocht in de zaaiperiode.
Op sommige percelen was de opkomst zo slecht dat al voor de winter tot
omploegen en zaaien met wintertarwe werd besloten.
Ganzen richtten op sommige kavels schade aan door vraat aan jong koolzaadblad. Overigens kwam het gewas goed de winter door.
Het verschil in gewasontwikkeling bleef ook na de hergroei in het voorjaar bestaan. De bloei hield met het droge en zonnige weer lang aan.
Het gewas rijpte daarna geleidelijk af in een periode met donker en
koel weer.
De oogst had een vlot verloop. Evenals in Flevoland werd ook in het
Lauwerszeegebied een topopbrengst behaald, gemiddelde 3.350 kg per ha.
De in oktober gezaaide wintertarwe kwam vlot op en had voor de winter
een gelijkmatige stand.
De kieming en de beginontwikkeling van de in november gezaaide wintertarwe verliepen veel trager en ongelijkmatiger. Enkele kavelgedeelten
verslempten in de winter en werden heringezaaid of doorgezaaid met
zomertarwe. Overigens kwam het gewas goed de winter door, ook op de
laat gezaaide percelen.
In voorjaar en zomer ontwikkelde het gewas zich voorspoedig en de
gezondheidstoestand bleef, waarschijnlijk mede door de uitgevoerde bestrijdingen tegen schimmelziekten en luisaantasting, goed. Het oogsten
kon onder gunstige weersomstandigheden worden uitgevoerd. Er werd een
zeer goede korrelopbrengst behaald van gemiddeld 5.880 kg per ha.
De zomertarwe verving 14 ha slecht staande wintertarwe op een totaal
verslempt gedeelte. Daarnaast werd op kavelgedeelten met een te dunne
stand zomertarwe doorgezaaid.
De zomertarwe had een wat holle stand. In de droge periode trad groeiremming op. De korrelopbrengst was met gemiddeld 3.550 kg per ha laag.
De wintergerst werd eind September, begin oktober gezaaid. De planten
stoelden voor de winter al goed uit. In het gewas, gezaaid na voorvrucht tarwe, kwam veel opslag van het voorgewas tot ontwikkeling. De
wintergerst kwam zonder noemenswaardige vorstschade de winter door.
Bladvlekkenziekte en stuifbrand waren de meest voorkomende schimmelziekten in de zomer. Het ras Birgit legerde na het in de aar komen.
Begin augustus werd het gewas gemaaidorst. De gemiddelde korrelopbrengst was met 5.300 kg per ha goed.
De zomergerst kon tijdig worden gezaaid en had een vlotte beginontwikkeling. In de droge periode van mei en juni trad ernstige groeiremming
op door gebrek aan vocht en een te hoge zoutconcentratie van het grondwater. Na de regen herstelde het gewas zich, maar het bleef kort en hoi.
Vanwege de dunne stand en het korte stro was het maaidorsen zonder verliezen moeilijk uitvoerbaar. Er werd een korrelopbrengst behaald van
gemiddeld 3.870 kg per ha, een lage opbrengst.
Begin maart kon al een gedeelte van de haver worden gezaaid. Begin
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april, na een onderbreking van 2 weken, werd het overige gedeelte gezaaid.
Kieming en begingroei verliepen vlot. Ook in het havergewas remde de
groei in de droge periode. Na de regen groeide een vrij kort, niet
zwaar gewas, waarin doorwas voorkwam. De afrijping verliep mede daardoor traag. Enkele dagen met stormachtig weer voor de oogst veroorzaakten korreluitval.
Begin September werd de haver geoogst. De gemiddelde korrelopbrengst
bedroeg 4.600 kg per ha, een redelijke opbrengst.
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7. Enkele aandachtspunten
- De opbrengst van zomerkoolzaad is de laatste jaren erg laag; in 1979
59% en in 1980 40% van de opbrengst van winterkoolzaad. Wanneer slecht
staand winterkoolzaad niet door zomergraan kan worden vervangen, is
terughoudendheid m.b.t. het besluit om het winterkoolzaad om te ploegen gewenst. Vroege zaai van zomerkoolzaad kan ook betere resultaten
geven.
- Om het opslagprobleem van wintertarwe in wintergerst in de toekomst
te voorkomen is het wenselijk een andere voorvrucht dan wintertarwe
te kiezen.
Is het onvermijdelijk om wintergerst na wintertarwe te zaaien, dan
zal zoveel mogelijk gezorgd moeten worden, dat aan de volgende voorwaarden kan worden voldaan:
1. de wintertarwe zo vroeg mogelijk oogsten (minder korreluitval en
meer tijd tussen oogsten en zaaien);
2. kavels kiezen waarop een wintertarweras is verbouwd met een korte
kiemrustduur;
3. zorgen dat de achtergebleven korrels diep worden ondergeploegd.
- De vraat van ganzen aan gewassen ging in het voorjaar tot in mei door.
Dit had tot gevolg, dat een grote achterstand in groei optrad, hetgeen
de korrelopbrengst verlaagde en de onkruidgroei bevorderde. Ganzenvraat in koolzaad en granen dient zoveel mogelijk te worden geweerd.
- In het voorjaar werd over bevroren grond kunstmest gestrooid. Dit
gaf een duidelijk geringere insporing en gewasbeschadiging. Het verdient aanbeveling het bemesten van gewassen over bevroren grond te
stimuleren.
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8. Verantwoording, bijlagen en foto's
1. Bedrijfsrapporten van de Cultuurtechnische Afdeling 1979/1980.
2. Bedrijfsrapporten van de afdeling Lauwerszee 1979/1980
3. Gewassenbeoordelingen door de Landbouwkundige opzichters van december 1979, april en juni 1980.
4. Gegevens van de Bedrijfsadministratie C A . , Administratie Centraal
Magazijn, afdeling Verkoop en de secties Plantenteeltkundig Onderzoek en Gewasbescherming.
5. Bijlagen:
- Staafdiagram van de gemiddelde korrelopbrengsten van koolzaad en
granen bij de C A . van 1976 t/m 1980.
- Gewassenkaart per I mei 1980 van Oostelijk en Zuidelijk Flevoland.
- Gewassenkaart Lauwerszeegebied 1980.
6. Foto's:
Dhr. J.U. Potuyt, afdeling Voorlichting.
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Bijlage 1.
Staafdiagram van de gemiddelde korrelopbrengsten van koolzaad en
granen bij de Cultuurtechnische Afdeling van 1976 t/m 1980.
(vochtgehalte koolzaad 9 % en van graan 17%)
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