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VOORI,IOORD

In 1977 publlceerde de NRIO het rapport "Alternatleve Landbou\í". Daarin

werd aanbevoLen het onderzoek op het gebied van alternatleve landbouw-

methoden te versterken. VergeliJkend onderzoek tussen gangbare, geinte-

greerde en bioLogische bedriJfssystemen werd belangrijk geacht. In het

biJ zonder naar eventuele kwal-iteitsverschlllen tussen de produkten

afkomstÍg utt de verschtllende bedriJfssystemen zou nader onderzoek dienen

te worden verricht.
Bij het vergeltJkend onderzoek tussen (produkÈen van verschillende)

bedrijfssystemen spelen het ProefbedriJf OBS (Ontwikkeling Bedrijfs-
Systemen) en de daarblJ betrokken onderzoeklnstellingen al vele jaren een

belangriJke ro1.

Sedert het uitkomen van het rapport "Alternatieve Landbouw" heeft de NRLO

het onderzoek op het gebied van geintegreerde en biologische landbouw-

methoden op verschlllende wlJzen bevorderd. Het gaat hlerblJ zowel om

onderzoek vÍa vaklngangen (nutrlëntenkrlnglopen, gewasbescherning, natuur-

en landschapsbeheer, etc.) als vla taklngangen (akkerbouw, groenteteelt,
etc. ) .

In het voorliggende rapport wordt een synthese gegeven van de resultaten

van het kwallteÍtsonderzoek aan aardappelen van het ProefbedrlJf 0BS. Het

rapport slult aan op eerdere rapportages uit L988 en 1990, respectievelijk
het Syntheserapport Aardappelen 1984 - L986 (NRIO-rapport nr. 88/L2) en het

Syntheserapport l.Iinterwortelen 1984 - 1986 (NRLO-rapport nr. 90/27).

Dr.Ir. A.P. Verkaik,

Secretaris NRLO.
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SAI'IENVATTING

In L981 - L982 is aan melk, tarwe en winterwortelen van het Proef-

bedrlJf 0BS (- Ontwikkeling Bedrljfs-Systemen) en van vier paar gang-

baar en blologisch werkende praktiJkbedrijven vergellJkend kwall-

teitsonderzoek verricht. Dit onderzoek had een indicatÍef karakter. De

resultaten ervan wettlgden gerichter vervolgonderzoek, waarbij de aan-

dacht verplaatst dlende te worden van de droge produkten (zoals granen)

naar de vochtrlJke: blad- en wortel-/knolgewassen.

ïn l-984 - 1986 is vervolgonderzoek uitgevoerd aan aardappelen (alsmede

winterwortelen en wittekooL) van het ProefbedrÍJf OBS, waarbij behalve

het gangbare en biologisehe (- biologisch-dynarnische, BD) bedrijfs-
systeem nu ook het geintegreerde bedrijfssysteem meegenomen werd. Het

onderzoek was vergeliJkend en ontwikkelend van karakter; laatstgenoemde

had betrekking op de relatle tussen produktkwaliteit en teeltmaatrege-

Ien, zoals ras, oogsttiJdstip, e.d.

In aanslultlng op het onderzoek ln l-984 - 1986 is ln L987 - L988 het

perspectlef van het ras Santé met betrekking tot de kook- en verwer-

kingseigenschappen nader geanalyseerd. In de overwegingen speelde mee

dat Santé teelttechnisch lnteressant is voor zowel- de blologische als

de geintegreerde teelt; dit ras paart een relatlef geringe vatbaarheid

voor Phytophthora en een meervoudlge resistentie tegen aardappelmoeheid

aan zowel middenvroege oogstbaarheld als hoge produktivitelt. Gelet op

de doelstelling "verbeteren van de verwerklngskwaliteit biJ geinte-

greerd" , zort het vervolgonderzoek aanslulten blJ het onderzoekproject

van PAGV, ATO-DI.O, kwekers en lndustrie over het perspectief van aar-

dappelmoeheid-resistente BintJe-vervangende rassen voor de verwerkende

lndustrle.

Doelstelllng van diÈ vervolgonderzoek was het behouden van de in 1986

berelkte kookkwallteit bU de BD-aardappelen en het verbeteren van de

kook- en verwerklngskwalltelt van de geï.ntegreerd geteelde aardappelen.

3.
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5. Het onderzoek ls ultgevoerd door de l{erkgroep Kwallteltsonderzoek aan

Aardappelen van het ProefbedriJf OBS. Samenstelllng: zie biJlage 1

(b12. 25) .

Om de sub 4 genoemde doelstelllng te bereiken, zouden maatregelen 8e-

Èroffen moeÈen worden bij de teelt (voorkiemen en bijmesten om de teelt
te vervroegen), bij de bewaring (recondltioneren om eventuele hoge

suikergehalten te verlagen) en blJ de verwerking (blancheerstap bij
fritesbereiding om te donkere kleur en blttere smaak als gevolg van de

Malllard-reacÈie tegen te gaan; blJ chipsbereiding is geen blancheer-

stap mogelijk).

De doelstelllng van het onderzoek meÈ betrekkÍng tot de kookkwalÍteit
(BD, geï.ntegreerd) werd nlet berelkt, de doelsteJ.llng met betrekking
tot de verwerklngsl«rallteit (geLntegreerd) ten de1e.

Hoofdoorzaak was het hoge sulkergehalte van de knollen als gevolg van

voortijdige oogst (ingrljpen net loofdoding tegen Phytophthora bij BD

in L988) of noodrijping door onvoldoende N-voorzienlng (BD L987, gein-

tegreerd 1988) ln combinatie met het geteelde ras. De hoge suikergehal-

ten (met name de snelle enzymatlsche vornlng van reducerende suikers

ult saccharose en mogellJk ook ul: zetmeel in de eerste weken van de

gekoelde bewarlng) werden niet gecorrigeerd door recondltloneren. Bij
verwerking tot frites bleek de blancheersÈap in de meeste gevallen een

goede correctiemaatregel te ziJn.

Gelet op het suikergehatrte van de knollen, heefÈ blj het BD-systeem

verlenging van de teeltdrrur door versnelling van de beginontwikkellng

uriddels voorklemen en biJmeéteh onvoldoende resulÈaaÈ opgeleverd. Er is
gebleken dat biJ dlt tèëlt§-ysÈeem de stikstof uit de minerallserende

organische stöf te-taat vöor het Berías besehikbaar kan komen.

Het geintegreerd get'eelde géwas hééf,t iíet name ln 1988 te llJden gehad

van de *"irlEr,;a,ptÍmale tgedienin8-van dunne mest ln het voorJaar (on-

re ge lnat i g irr:bÏ.§§.11§pga-e.§11uf-St Ëdër», ln comb inat le me t droo gte .

.,,,,,..:.r,,,..:,;r,1r',rit11;::ii§t' :

,,..-.*',.:i; ;r.t,.r,:,:i;*,.,:ilï1;:':.: :i:!,:.:\ït,
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10. iiat de overige aspecten van de knoll«ualiteit betreft, scoorde BD hoger
dan gangbaar door minder brauw, wat hogere kalium- en fosforgehalten,
een lager nÍtraaÈgehalte en een meestal lager gehalte aan toÈaal-
glyco-alkaloïden. Deze resultaten stemmen overeen met die uit het
onderzoek 1984 - 1986. Geintegreerd valt in l-988 op door de zeer hoge

blauwlndex.

De aanbeveLlngen van de werkgroep richten zlch op verbetering van de

stikstofvoorzienlng bij het BD-systeem in het voorjaar, het verbeteren
van het biJmesten van dunne mest in het voorjaar en op onderzoek naar
de mogelijkheden van bestriJdÍng van Phytophthora die passen binnen de

teeltrlchtliJnen van de biologlsche landbouw.

De aanbeveling over het biJmesten kon reeds in L989 worden geimplemen-
teerd.

1_1 .





1. INLEIDING

1. 1. KwalÍteltsonderzoek 1984-1986

In de Jaren 1984-1986 is door de l.Ierkgroep Kwaliteitsonderzoek aan produk-

ten van het Proefbedrijf OBS onderzoek uitgevoerd aan aardappelen van het

gangbare, geintegreerde en alternatieve (biologisch-dynamische - BD)

bedrijfssysÈeem (1). Dit kríaliteltsonderzoek !Ías vergeliJkend en ontwikke-

lend van karakter; het laatste had betrekking op de relatie tussen produkt-

kwallteit en teeltmaaÈregelen zoals ras, bemesËing, oogsttijdstip, €.d.

In 1984 werd het ras Eba geteeld. Dlt ras ls vrlj laat tot laat rijpend en

(vrij) weinig vatbaar voor Phytophthora. In 1985 werd overgeschakeld op het

ras Santé. Dit ras is middenvroeg oogstbaar, zeer produktief, weinig vat-
baar voor Phytophthora en - van belang voor het geintegreerde teeltsys-
teem - meervoudig resistent tegen aardappelmoeheid (biotypen A, BC en D).

1.1". L. Resultaten
De resultaten van het onderzoek zlJn als volgt samen te vatten:
a) Heu bÍoloelsch-dvnamlsche teeltsvsteem

- De ontwÍkkellng van het BD-gewas vormde een weerspiegeling van de

schralere stlkstofvoedlng: ln vergelljklng met gangbaar een geringere

bodembedekklng, gerlngere loofmassa en lÍchtere kleur ervan en

geringere maximale loof : knol verhouding.

- OmdaË ln het BD-gewas tegen Phytophthora geen bestrÍjdingsmiddelen
werden Íngezet, noesE ln de klimatologlsch gemiddelde jaren 1984 en

1"985 ondanks de teelt van minder vatbare rassen het loof voortijdig
gedood worden. Al-leen 1n het warme en droge Jaar 1-986 kon het BD-

gerras volledig afrljpen en daardoor ziJn potentÍes tonen. In dat jaar
bereikte het een knolopbrengst die vriJwel gelijk was aan die van heË

gangbaar geteelde gewas, ondanks de geringere loofontwikkeling bij
BD.

- De kookkwalltelÈ dle ln 1984 en L985 onvoldoende was (met name door

een te zoete smaak) was ln 1986 geliJk aan of zeLfs iets beter dan

dle van gangbaar.

- De verwerklngskwalitelt voor chips was alle drle onderzoeksJaren

onvoldoende en voor frltes alleen voldoende Ín 1986. Dlt had vooral
te maken met het hoge gehalte aan reducerende suikers (glucose,



fructose) a|s gevolg ven voortudige oogst (waardoor hoge gehalten

aan saccharose en snelle enz)rmetische vorning van redueerende suikers

hieruit, en mogellJk ook uit zeÈmeel, in de eerste weken van de

gekoelde bewaring (2)) en/of het geteelde ras (Santé ls een ras met

relatlef hoge gehalten aan sulkers). Door dit laatste scoorde ook het

gangbaar geCeelde gè!Ías in de venlerkingskwalltelt vaak onvoldoende'

De schralere sÈlkstofvoedlng kwaÍn tot ulting in lagere ruw- en

zuiver-eiwitgehalten, lagere nitraatgehalten en een hogere verhouding

zuiver : ru\{ elwlt. Bij blauw en totaal glyco-alkaloÍden onder-

scheldde het BD-gewas zich ln gunstige zLn door lagere gevoeLlgheid

respectievelijk lagere gehalten. Bij de mlnerale nutriënten lag het

gehalte van onder xneer kalium op een hoger nlveau.

In de fenomenologlsche t«allteltsbeoordellng werd het BD-gewas als

"kosmisch" beoordeeld (het g4ngbaar geteelde gewas als "aards").

b) Het geintegreerde teeltsysteen
- Het geintegreerde gewas had ln twee van de drie onderzoeksJaren te

maken met "sÈoringen" in de bedriJfsvoerlng. In 1984 leidde diÈ tot
een (te) krappe stlkslefvoorzÍenlng dle terug te vlnden was ln een

lichÈere kleur van het loof, alsmede 1n een knolopbrengst dle in de

buurr van dle van het BD-gewas kwan. AfrlJping heeft waarschijnlijk

normaal plaatsgevonden. In 1986 leldde het toÈ een vertraagde

opkomsr. Deze heeft echter de knolproduktÍe en afriJping nlet in de

\deg gestean.

- WaÈ de kookkwaliÈetE betreft, nam geintegreerd vaak een posltle in
tussen BD en gangba4r.

- De verwerkingskwalltelÈ voor chlps was onvoldoende (zoals ook biJ BD

en gangbaar) en voor frites ongeveer gellJk aan dle biJ gangbaar.

- Blj de overige aspecten van de knolkwalitelt lag geiintegreerd op het

niveau van gangbaar of nam het een positie in tussen BD en gangbaar.

- In de fenomenologische kwallteitsbeoordellng werd het geintegreerde

gewas zeer wisselend beoordeeld: kosmiseh (1984), aards (1986) en

tussenpositie (1985).

.,t,:



1.1.2. GesÍgnaleerde knelpunten

De volgende knelpunten werden gesignaleerd:

- VoortiJdige oogsÈ btj BD dle in doorsneeJaren nodig ls om onaanvaardbare

uitbreiding van Phytophthora tegen te gaan.

- Het relatief hoge sulkergehalte van het ras Santé heeft een negaÈieve

lnvloed op de kook- en verererklngslcrualiteit; zelfs in het goede teelt-
seizoen 1986 werd bij twee van de drie teeltsystemen zoetheid waarge-

nomen 1n de beoordellng van de kookl«callteit.

1. L.3. Aanbevelingen

Naar de mening van de lderkgroep Kwallteitsonderzoek aan produkten van het
Proefbedruf 0BS wettigden de verkregen resultaten een vervolgonderzoek. De

volgende doelstelllngen werden genoemd:

- het op het hoge nlveau van 1986 houden van de kookkwallteit van BD;

- het verbeteren van de kook- en met name de verwerkingsl«ualiteit van

geintegreerd.

Gelet op de in par. L.L.2. geslgnaleerde knelpunten zouden aanpassingen

dlenen plaats Èe vÍnden Ín zowel teelt als bewaring en verwerking.

1.2. Vervolgonderzoek

De sub 1.1.3. genoende aanbevelingen werden overgenomen door de dlrecties
van de betrokken onderzoeksinstellingen (zie hleronder). In de overwegingen

speelde mee dat Santé teelttechnlsch interessant is voor zorrel de alterna-
tieve als de geï.ntegreerde teelt; zoals in par. 1.1. reeds is aangegeven,

paart dit ras een relatlef geringe vatbaarheid voor Phytophthora en een

meervoudlge reslstentie tegen aardappelmoeheid aan zowel middenvroege

oogstbaarheid als hoge produktiviteit. Gelet op de doelstelling "verbeteren
van de verwerkingskwalltelt blj geintegreerd", zou het vervolgonderzoek
aansluiten bÍJ het onderzoeksproJect van PAGV, ATO, kwekers en industrie
over het perspectlef van aardappelmoeheid- res isÈente Bintj e -vervangende

rassen voor de verwerkende Índustrie.
Het vervolgonderzoek diende een looptijd te hebben van twee à drie jaar.

In het vervolgonderzoek participeerden de volgende instanties: Directie
Milieu, Krralltelt en Voeding van het Ministerie van LNV, RIKILT, Aï0,

LU-Vakgroep Marktkunde en Marktonderzoek, Ingenieursbureau Integra (1n



opdrachr van het Louis Bolk Instituut), ProefbedrlJf OBS/PAGV en NRLO. Een

ovefzlcht van de betrokken onderzoekers 1s weergegeven ln biJlage 1'

Voorts !s op onderdelen van het voorllggende rapPort commentaar geleverd

door Mw. R. de Gooljer en Ir. P. van Eljck (belden AlO) '



2. DOELSTELLING EN OPZET VAN HET ONDERZOEK

Het vervolgonderzoek had als doelstelllngen het behoud van de ln 1986

berelkte kookkwalltelt blj BD en het verbeteren van de kook- en verwer-
kÍngslauallteit blJ geintegreerd.
Hiertoe werden de volgende aanpassingen getroffen ln de opzet van het
onderzoek.

2 . l-. Tee1t

Verlenglng van de teeltduur door vervroegÍng van de beglnontwlkkeling om

meË name bU BD zowel het produktienlveau als de rijpheÍdsgraad van de

knollen op heÈ moment van de oogst te verhogen, werd nagestreefd door
maatregelen op drie onderdelen van de teelt.
' PotermaaË en pTantafstand. Zoals in het onderzoek 11984-1986 voor het

eerst in het teeltseizoen 1986 ls toegepast, werd blj BD pootgoed van
een grovere maat gebruikt om door de grotere hoeveelheid reservevoedsel
per knol een snellere beginontwlkkeling te bewerksÈelllgen. In L988 werd

in verband met de kleine maatsorterÍng van heÈ geintegreerde en gangbare
pootgoed bÍJ deze teeltsystemen de plantafstand in de riJ verkleind.
TeeltJaar L987:

. BD z 55/60 nm, 40 cm

. Geintegreerd: 45/60 rnm, 40 cm

. Gangbaar: 45/55 rnm, 40 cm

TeeltJ aar 1988:

. BD:. 55/65 mm, 40 cm

. Geintegreerd: 35/55 mm, 32 cm

. Gangbaar: 35/50 mm, 30 cm

- Vootkiemen. Met voorkieming van pootgoed kan een week tot tÍen dagen

teeltvervroeging worden berelkt. Het woorkiemen in 1987 bij BD en gein-
tegreerd vond plaats in poterbakjes met warmtestoot. Bij het niet-voor-
kiemen (gangbaar maar ook geï.ntegreerd) werden de aardappelen enige tijd
ln netzakken bewaard voordat ze werden gepoot. Het bleek dat bij de

bewarlng ln netzakken eveneens kiemlng optrad en dat bij geïntegreerd
het, verschÍl tussen dit poteltateriaal en heÈ ln poterbakjes voorge-
kiemde materlaal te verwaarlozen was; hlerdoor is in 1987 de variant
niet-voorklemen komen te vervallen. rn 1988 ls aLle pootgoed voorge-



kiemd: bij BD in poterbakjes, bij geintegreerd en gangbaar ln neÈzakken

omdat ook in de praktljk steeds meer telers deze (goedkope) wÍj ze ],an'

voorbehandeling ÈoePasten.

In belde jaren zijn aldus de volgende varianten vergeleken:

. BD: voorkiemen --) afspruiten --> warmtestoot ln poterbakJes --) af-

harden buiten --> poten met snarenbedpootmachine'

. Geintegreerd en gangbaar: voorkiemen --) afspruiten --) klemen in

netzakken buiten --> poten met snarenbedpootrnachlne.

- Bíjmesten. Zoals in het onderzoek 1984-L986 voor het eerst in het teelt-
seizoen 1986 werd toegepast, heeft bU BD vlak voor het Poten een blJbe-

mesting net drijfmesÈ plaatsgevonden. Deze driJfmest besÈond ulÈ een

mengsel van dunne mest, opgevangen achter het voerhek, en spoelwater van

de nelkkaner. Dosering 16 à 18 m' per ha, overeenkomend rnet 20 à 30 kg

N-roraal per ha, waarvan 10 à 15 kg Nm. De biJbenesting blJ geinÈegreerd

en gangbaar vond plaats met kunstmest, meestal ten tiJde van de knolzet-

ting. Deze toepassing komt overeen met de tweede glft in het kader van

de in de aardappelteelt gebrulkellJke "gedeelde glft". Dosering 52 (en

a0) kg N-totaaL per ha. ZLe bljlage 2.

Door omstandigheden moest zowel bU BD als blJ gelnÈegreerd worden afge-

zien van de voorgenomen vergellJking met een variant ntet-biJmesten.

2.2. Verwerking

Om rassen met relatlef hoge gehalten aan (reducerende) sulkers zoals Santé

te kunnen verwerken zonder dat via de Malllardreactlel) a. kleur van frltes
en chlps te donker wordt en blttere smaak optreedt, kan tussen het

wassen/schillen/snlJden en het bakken een blancheerstap worden lngevoegd.

Door het blancheren worden de suÍkers uit de oppervlakklge cellagen van het

aardappelsniJdsel geëxtraheerd. Deze blancheerstap is alleen bÍj frites
toepasbaar; het sniJdsel voor chipsbereiding ls te dun waardoor de

kwallteit van de chips door het blancheren teveel wordt beinvloed. De

laatsEe jaren wordt het blancheren ook steeds neer 1n de praktijk van de

frltesberelding toegepast, aangezLen het de verwerkende lndustrle

1) Reactle van reducerende suikers
waarbij de bekende brulnkleurlng
staat.

(glucose, fructose) met vriJe amlnozuren
van gebakken/gefrltuurde produkten ont-



fLexÍbeLer naakt ten aanzlen vaa het gebrulk van grondstoffen.
Er moet overigens op worden Eëwezen dat bLaneheten in veel geval-len lang

niet afdoende 1s om een aenvaardbaer laag gehal.te aan (reducerende) suÍkers
te bewerkstelllgen; hee Ís g-een panacee.

0m grauvkleuring van de voorgebakken frites te€en të gaan is tèvens één

behandellng Eét zuur-natriumpyrof,osfaat toegèpaEt.





3. MATERIAAL EN METHODEN

3.1. Teeltmaatregelen

Voor een overzicht van de getroffen teeltmaatregelen wordt verwezen naar
bijlage 2. BU BD en geintegreerd werd de Santé perceelsgewijs geteeld, bij
gangbaar werd de Santé in vler rlJen ln heÈ perceel BlnrJe (1987) en

Saturna (1988) geteeld.

3.2. MonsÈernerning en bewarlng

Perceel-sgewiJze teelt: 0p tien ad random gekozen plaatsen in het perceel
telkens 40 kg veldgewas verzamelen.

RiJenteelt: Uit de nlddelste twee riJen op vier plaatsen telkens L00 kg
veldgewas verzamelen.

Op het ATO werd het ln meerdere zakken aangeleverde veldmonster gemengd,

droog gestookt en gesplitst ten behoeve van opslag bij verschillende
bewaaromstandlgheden. MaterÍaal voor onderzoek van de consumptie- (-kook-)
kwallteit wordE opgeslagen biJ 2-4oc, dat voor onderzoek van de verwer-
klngskwalltelÈ bU 7-8oc. Er werden geen kiemremrningsmiddelen toegepast.

3.3. Veldwaarnemlngen en analyses

Veldwaarnemingen en analyses zlJn per participerende onderzoekslnstelling
gegroepeerd ln biJlage 3 weergegeven.

- Bodem' en bemestíngspataaeËers. Bodemanalyses werden uitgevoerd in het
voorjaar en na de oogst. De knollen werden geanalyseerd op stikstof,
fosfaat en kali. Aan het loof ziJn geen analyses uitgevoerd.

- GewasontwikkeTíng. Registratie van opkomst en (om de twee weken) van
aantal hoofd- en zlJstengels, bodembedekking, bladkleur, gewicht loof en

knollen en verhoudlng daartussen, droge-stofgehalte knollen, kilogramop-
brengsÈ en maatsortering. Op basis van het voorgaande en fotots van het
veld en afzonderliJke planten een beschrljving van het verloop van de

groei.
- Analyses. De analyses beperkten zÍch tot dle eriteria welke in het kader

van (het ontwikkelen van) kook- en verwerkingskwallÈeit van belang zijn:
maatsortering, ziekten en gebreken, onderwatergewicht, droge stof,
glucose, fructose, saccharose, vltamlne-c, ruw eÍwit, nÍtraaË, nltrieÈ,
glyco - alkaloiden, kookkwallteiE, verwerklngsknaliteiÈ voor frites,
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etrÍpokleur (aie índXeaËo v'oor suikers),. De €Ílslya.e,s v,Enden fladt§ op

Ééa en vÍer naaud,sn ua de oogS.È xtasrbí,J voor heC laatstgenoende tiJdstip
werd ulÈgegaen van het geniddelde van de drle teeltsystemen.

i -^ .. .1f_-''\:- "-'. :ji
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4. RESULTATEN EN DISCUSSIE

4.l-. Het weer

Het ÈeelÈseÍzoen 1987 kenmerkt zich door Èe l-age temperaturen in de periode

tot augusLus en zeer veel regen in juni en jull (in laatstgenoemde maand

zÍjn vllegtuigen ingezet voor fungicidebespultÍngen). De maand april vormt

hÍerop een ultzondering omdat deze zowel bovennormaal warm als zeer dtoog

was.

Het teeltseizoen 1988 kennerkt zlch door normale temperaturen, behalve mei

(warm), (zeer) droge maanden april, mel en Junl - op het BD-bedriJf 1s 1n

Junl beregening toegepast - en zeer veel regen in Jult.

4. 2. Nutriëntenvoorzlening
ATgemeen

In biJlage 4a-c wordt een overzicht gegeven van de toegepaste bemesting en

van de resultaten van de bodem- en gewasanalyses. Fosfaat en kali ziJn bij
geintegreerd en gangbaar toegepast ln heÈ kader van bouwplanbemesttng: bij
geintegreerd op basls van de totale ontcrekking door de gewassen ln het
bouwplan en verdeeld over de gewassen aardappelen en suikerbieten, bij
gangbaar volgens de praktijk (d.Í. vaste klppemesÈ op de grasgroenbemester)

en de adviezen van Oosterbeek.

De bruto-veldopbrengsten aan knollen op basls van de proefrooilngen bleken
in de onderzoeksjaren bij BD en geïntegreerd op niet-éénduldige wijze af te
wijken van de OBS-berekenlngen op basis van de van het veld gereden hoe-

veelheden. Van het gangbaar geteelde gewas zijn geen OBS-metlngen beschik-

baar aangezlen de vier rljen Santé (par. 3.1) met het hoofdgewas werden

meegeoogst. De gegevens over de veLdopbrengsten en de ln het gewas opge-

nomen hoeveelheden nutriënÈen ln bijlage 4a-c zlJn gebaseerd op de proef-
roollngen, maar voor de goede orde zijn tevens de opbrengstgegevens van de

OBS gemel-d.

SËÍksÈof

0p het BD-perceel is de voorzienlng net stikstof het laagsL, op gangbaar

het hoogst terwlJl geintegreerd een tussenpositle inneemÈ. Deze verhou-

dÍngen stemmen overeen net dle Ín het onderzoek over de Jaren 1984-1986.

Overlgens valt op daÈ de hoeveelheí.d werkzame stikstof van BD op papier
dicht Ín de buurt van dle van geintegreerd komt, maar dat BD qua produktie
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en N-gehalte van de knoLlen2) sterk achterbliJft. De ooxzaak hiervan moet

gezocht worden in de stikstofdynamlek. tíellswaar komt blJ BD door het

hogere htrmusgehaLte van de boden (3t tegenover 2,6t biJ geI'ntegreerd en

gangbaar) ca. 15 kg N/ha extra vrlJ vla mlneralÍsatle, maar daar staat

regenover dat blJvoorbeeld ln L987 de temperaÈuur ln een groot deel van het

groelseizoen lager dan normaal was, met als gevolg een vermlnderde mlnera-

llsatie van hr:mus en ondergeploegde groenbemesters en staLmest. Dat bU BD

in okÈober 1987, ondanks de teelt van gele mosterd als nagewas, de N-voor-

raad ln de bodem vriJwel op hetzelfde ní.veau llgt als op het veel zwaarder

bemeste gangbare perceel, vormt een aanwiJzlng dat veeL stikstof voor de

aardappelen te laat beschlkbaar ls gekomen. Deze conclusLe wordt gesteund

door het gegeven dat in augustus door het uitblljven ven ernstige Phytoph-

thora-aantasting het Loof verschijnselen van natuurllJke afsterving toonde

(zie par. 4.3.2.). Deze afstervlng moet gekarakteriseerd worden a1s nood-

riJping onder invloed van de krappe stlkstofvoorzlenlng.
Het gangbare bemestingsadvles voor vroege consumptle-aardappelen op kleÍ en

zaveL is (285-1-,1- Nmin) kgi{/ha. BIJ geintegreerd ls de straÈegle 40 kg N/ha

onder dlt advies te bemesten. In de belde onderzoeksJaren heeft nen niet 40

maar 80 à 90 kg N/ha onder dlt advles bemest. líat opvalt ls dat ondanks

deze relatief krappe voorziening geï,ntegreerd in L987 tot een goede knolop-

brengst is gekomen. Wel heeft blJ geÍntegreerd de Loofdoding tien dagen

laÈer plaatsgevonden dan biJ gangbaar.

De gangbare aardappelen ziJn op de norm bemest. HÍerbiJ kan de kanttekening

worden geplaatst dat blJ de in de herfst als bouwplanbemesting op de gras-

groenbemester toegepaste vaste klppenest grote verllezen van stikstof naar

het niLleu optreden. In de twee onderzoeksJaren werd vla deze mesE res-

pectleveli.Jk 390 en 260 kg N/ha aangevoerd (bULage 2). De Nm+Ne fractie
van vaste klppemest 1s (45+37-) 82t, res,p. 32O en 213 kg N. De N-voorraad

ln het profiel 1n het voorjaar I-ag echter Ín het normaLe traject (resp. 47

en 53 kg N/ha), terwijl 1n de grasgroenbemester 40 kg N/ha ter beschlkking

2) Vanaf een bepaal-d ontwikkelingsstadlum van de knollen wordt het N-ge-
halte vrlJwel ultsluitend bepaald door het N-aanbod in de bodem en nlet
door grootte/rlJpheldsstadlum van de knollen.
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van de aardappelen kwam (ca. 50t van de geschatte 80 kg N vastlegging). Via
ammoniakvervluchtÍgtng bij het ultrÍJden en ultspoelÍng in de winter is een

aanzlenlÍJk deeL van genoemde Nm+Ne fractles verloren gegaan.

Fosfaat

De fosfaattoestand van de bodem op het BD-perceel is volgens gangbare op-

vattingen (zeer) 1""g3). In deze visie is een bemesting met 160 kg prOr/7ta

op z'n plaats. In werkellJkheid ls op BD nauweliJks meer dan de onttrekking
door het gewas gegeven. Mede gezien het feit dat de gehalten in de knollen
hoger l"lggen dan biJ geintegreerd en gangbaar en de onttrekking door het
ge\ras vergeliJkbaar is, moet de conclusie getrokken worden dat de

rnycorrhlza's een belangrlJke rol hebben gespeeld ln de fosfaatvoorziening
van het BD-gewas. Ook in het onderzoek 1984-L986 is een dergelijke
conclusle getrokken.

KaLi

Wat opval-È, zlJn de hoge gehalten aan kali in de knollen in 1988. In 1984-

L986, met de rassen Santé en Eba en grote klimatologische verschillen
tussen de Jaren, varieerde het kallgehalte van de knollen tussen 0,43t en

0,58t. Voor het overige vallen er met betrekking tot deze nutriënt geen

biJzondere conclusles te trekken. Immers, de bodemtoestand ls op alle drie
percelen voldoende tot rulm voldoende4) 

"r, 
de toevoer aan kall middels de

bemestlng ls ook biJ het BD-gewas (waar geen bouwplanbemesting wordt toege-
past) conform de bemestingsadvlezen (280 kg KrOrZha).

In het raPport over het onderzoek aan wlnterwortelen ln L984-1986 (3) is
aangegeven, dat over alle marktbare produkten gezien en rekening houdend

met uitspoellng en toevoer via de neerslag, er op het gangbare bedrijf een

overschot aan kal1 ls (toevoer ) afvoer) en op het geintegreerde en BD-

bedriJf een licht tekort. Gemeld wordt dat biJ BD de mlneralenbalans over
de gehele perlode L978 c/n 1985 een Jaarlijks tekort toonde, war zídn zou
hebben moeten ulten ln een dallng van de bodemvruchtbaarheid. In werkelijk-

Pw-getal waarderLng: laag
31-45, vrlJ hoog : 46-60.
K-geta1 waarderlng: laag -
L6-20.

- 11-20, voldoende - 21-30, ruim voldoende :

L1-12, voldoende - 13-15, ruim voldoende -

3)

4)
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heid is de kalitoestand van de bodem op de wlnterwortelpercelen van BD

gelijk gebleven aan die blj geintegreerd en gangbaar. Dltzelfde geldt voor

de aardappelpercelen, zle analyses 1987 ln bijlage 4c. Kennelljk komt er

via verwering en blologlsche activiteit voldoende kali uit de bodem-

mineralen om de tekorten te compenseren.

4. 3. Gewaso4twikkeling

Het groelverloop van loof en knollen ls clJfermatlg en ln graflelororur

weergegeven ln de biJlagen 5 en 6.

a\ Het biologisch-dynanlsch geteelde gewas

De schralere stikstofvoeding bij BD in vergellJking met gangbaar (Par.

4.2.) is terug te vlnden ln de gerlngere bodenbedekking door het gewas, de

gerlngere loofmassa en de llchtere kleur ervan. In 1987 werd eind

Juli/begin augustus Phytophthora 1n het gewas waargenomen. Desondanks heeft

het nog drle weken kunnen doorgroeien, waarbiJ het loof verschiJnselen van

natuurlijke afstervÍng vertoonde (vergellng). Er ls hier geen sprake

Beríeest van een optimale natuurliJke afsterving zoals wel plaatsvond in het

goede teeltseizoen L986 (ln dat Jaar werd het loof gedood ln de eerste

helft van september gellJk rnet dat van gelntegreerd). Er ls eerder sprake

ge\íeest van noodrijplng onder lnvloed van de krappe stlkstofvoorziening. In
de groeicurve van de knolopbrengst 1s een duidelijke afvlakklng waarneem-

baar. In 1988 kwan Phytophthora reeds nedio jull in het loof voor. De

ziekte breidde zich meÈ name ln de laatste week zo snel uiE, dat reeds

L augustus tot loofdoding moest worden overgegaan.

De maatsortering van de knollen is in beide Jaren fÍjner dan blJ geinte-
greerd en gangbaar, waL ten dele verklaard kan worden uit de grotere

potermaat - grotere poters Leveren een ge!Ías met kleinere knollen - ten

dele uit de voortijdige oogst (L988 L987 noodrlJplng).

b) Het seÍntesreerd seteelde eewas

In L987 vertoont dit gewas een ontwlkkellng die sterk overeenkomt met die

van gangbaar. Iíel waren er door de onregelmatlge verspreidlng van de toege-

diende dunne mest in het gewas donker en lichter groene banen zlchtbaar; er

werd gewerkt met de tradltlonele vacuumcank noet ketsplaai:, niet met een

sleepslangenmachlne .
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In 1988 was de dunne-mesttoediening opnieuw onregelmatig en was er tevens

structuurschade door het uitrlJden. De bodembedekking l«ram gemiddeld ge-

nomen 1n de buurt van BD, hetzelfde geldt voor de loofmassa-ontwikkellng'

Begin augustus l1ep de loofmassa snel terug; 1-7 augustus werd het loof ge-

dood, vroeger dan in enlg ander Jaar uit de onderzoeksperlode 1984-l-988-

Mogelijk was er sprake van noodrijplng. De produktle was ln vergelijking

met BD dutdelljk hoger en dlt ondersÈeunt de constatering ult het onderzoek

1984-1986 dat Santé een ras ls dat met relaËief welnÍg bovengrondse massa

goede produktles kan leveren. AnderzlJds ls de duldeltJke terugval ln

produktie ren opzichte van 1987 waarschijnllJk te wtJten aan nlet-optlmale

N-levering als gevolg van de structuurschade in comblnatie met droogte ln

de voorJaarsmaanden.

In belde Jaren is blJ de groeicurve van de knolopbrengst geen afvlakking

waarneembaar.

c) Het ganebaar geteelde gewas

Met name ln 1988 ls dit gewas gekarakterlseerd door een zeet zwate loofont-

wlkkeling met veel legerlng, afsterving en nleuwvoruring van blad. De groei-

curve van de knolopbrengst toont tn l-987 een duldellJke afvlakklng; in 1988

ls deze nlet waarneembaar.

4.4. Kwallteit van het produkt

Achtereenvolgens zullen aan de orde komen ulterl{ke kwaliteit, houdbaar-

held, kooklcr,yallteit, verwerkingskwallteit, gehalte aan nutriënten, voor-

komen van van nature aanwezige schadellJke stoffen.

4.4. L. UlterlUk (blj lage 7)

ILaatsorteríng
Evenals ln 1984-1986 is de maatsorterlng van BD ln beide jaren fijner dan

dÍe van geintegreerd en gangbaar. Zoals reeds is uiteengezet in par. 4.3.a,

kan dit verschll ten dele verklaard worden uit het verschil Ín potermaat,

ten dele uIÈ de voortijdige oogst. Dat geintegreerd ln 1988 een fijnere
maatsorterlng dan gangbaar laat zien, kan verband houden met zowel de voor-

tijdige oogst (zie par. 4.3.b.), al-s het blJ gangbaar vermoedelijk ruimer

uttgevallen plantverband dan was voorgenomen (zie bijlage 5, noot 5).
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Blauwindex

Evenals in Lgg4-1986 heefr BD ninder blauw dan geintegreerd en gangbaar.

Geintegreerd scoort in 1988 zeer ongunstig. Een mogelljke verklarlng kan

llggen in het hoge droge-stofgehalte, biJ stikstof en kallum zlJn er name-

lljk geen verschillen met gangbaar (biJlage 10).

Ziekten en gebreken

In l-987 zijn geen verschlllen waargenomen. In 1988 zlJn geen waarnemingen

verricht; alleen viel blJ BD het hoge percenEage knollen uet groeischeuren

op. Het is mogelljk dat dit laatste verband houdt met hergroei na

beregening.

4.4.2. Houdbaarheid

Er heeft geen bepaling van het gewichtsverlles gedurende de bewaring

plaatsgevonden. Houdbaarheid kan ook afgelezen worden aan de verandering

van het vitamine C-gehalte. Er blijken hierbij geen verschlllen tussen de

drie teeltsystemen te bestaan (biJlage 10).

4.4.3. Kookkwallteit (blJlage 8)

SchiTverlies
Bij dit crlteriurn zijn geen duideliJke verschillen tussen de drie teelt-
systemen waargenomen.

Kleur
BD scoort iets beter door in geen van belde Jaren de van Santé bekende

grauwkleuring te vertonen.

Geur

BiJ dlt crÍterium ziJn geen verschlllen waargenomen.

Smaak

BD scoort het laagst door de zeet zoete smaak, gangbaar het hoogst. Ook in

1984 en L985 scoorde BD laag door de zoete smaak. De zeer zoete smaak van

BD en, in 1988, van geintegreerd houdt verband met de voortljdige oogst.

Voor afzet als consumptie-aardappel zou verademing van (een deel van) de

sulkers hebben moeten plaatsvinden door opslag gedurende enkele weken bij
schuurtemperatuur.

Textuur

Bij dit criteritm zijn geen verschillen r{aargenomeR.
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Afkookcijfer
Bij dit criterium zlJn geen verschillen araargenomen.

4.4.4. Verwerkingskwaliteit (bijlage 9)

Ondenratergewi.cht

De onderwatergewichten van de knollen voor verwerklng (7oC) liggen in het

normale traject, met uí.tzondering van de knollen van geintegreerd 1988 die

op de bovengrens zltten. BIJ een onderwatergewicht van meer dan 440 kan men

harde, melige frites kriJgen (wat in het onderhavige onderzoek overigens

niet is gebeurd).

Reducerende suikers en kleur van chips en frites
De gehalten aan reducerende suÍkers zlJn veel te hoog voor verwerking, meE

uitzonderlng van gangbaar L988. Oorzaak ls veelal de voorEljdige oogst,

waardoor hoge gehalten aan saccharose voorlqíamen en ln de eersÈe weken van

de gekoelde bewarlng een snelLe enzymatlsehe vorming van glucose en

fructose hleruit, en mogellJk ook ult zetmeel, plaatsvond. Voor frltes
geldt een maxlmum van 0,5t, voor chips 0,2t. Er heeft voorafgaand aan de

verwerklng géén recondltlonerlng van de knollen plaatsgevonden, waarblj een

deel- van de sulkers wordt verademd.

De kleur van de chips ls conform verwachting onvoldoende. Dankzij de

blancheerstap ls de kleur van de frites goed.

Snaak van frítes
Mede dankzlJ de blancheerstap ls de snaak ln het algemeen redeliJk tot
goed. De verschlLlen tussen de drle teeltsystemen zijn kleln, gangbaar

scoort iets beter.
Overige criteria
HlerbiJ zlJn er geen eenduidige verschillen waargenomen.

4.4. 5 . Nurrlënten (bij lage l-0)

Suikers

De suikers zljn reeds in voorgaande paragrafen behandeld in relatie tot de

kook- en verwerklngskwalÍteit.
Ruw- eiuritgehaTte

Evenals In 1984-1986 heeft BD een lager gehalte dan geintegreerd en gang-

baar (die onderllng weinig uiteenlopen). Dit lagere gehalte is terug te
voeren op de krappere stikstofvoorzÍenÍng.
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VÍtamine C

Hier valt het lagere gehalte van BD L988 op. In 1984-1986 werden er tussen

de drle teelÈsystemen geen verschlllen waargenomen.

KaLíum

Her gehalte aan kaliun in de knol Ilgt ln L988 biJna tweemaal zo hoog als

in 1987. In 1984-1986 ríaren de verschlllen tussen de onderzoeksjaren veel

geringer. Evenals in 1984-1986 heeft BD wat hogere (1-0t) gehalten dan

geintegreerd en gangbaar.

Fosfor
BD heeft de hoogste en geintegreerd de laagste gehalten. Gelet op de lage

fosfaattoestand van de boden moeten, zoals eerder (Par. 4.2.) is geconclu-

deerd, de mycorrhÍ.za's een belangriJke ro1 hebben gespeeld.

4.4.6. Van nature aanwezlee schad (biJlage 11)

Nitraat
Evenals 1n 1984-1986 heeft BD de laagste en gangbaar de hoogste gehalten.

Totaal glyco- aTkaToi.den

Her gehalte aan TGA bij vier van de viJf partlJen nam gedurende de bewaring

duidellJk toe. Ulr buitenlands onderzoek ls bekend dat veel rassen een

dergelljke toename laten zLen. Momenteel wordt onderzoek verrlcht (ATO)

naar de factoren die hlerbiJ ln het spel ziJn.

iíat de verschiLlen tussen de systemen betreft, met ultzondering van 1987-tl-

liggen de gehalten blj BD duldellJk lager dan biJ geÍntegreerd en gangbaar.

Dlt stent overeen met de waarnemlngen ln 1984-1986. Verklarlngen werden

toen gezocht in de krappere stikstofvoorziening en de fÍJnere maaÈsor-

tering.
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5. NABESCHOUTíINC, CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

5.1. Opzet van het onderzoek

Om de in 1986 (een optimaal teeltsselzoen) bereikte keokk\daliteit van BD te

behouden en de kook- en verwerkÍngskrualltelc van geintegreerd te verbete-

ren, zouden maatregelen worden geÈroffen zowel bij de teelt als bij de ver-

werklng.

- Bij de teelt glng het on het we1 versus niet voorkiemen van het pootgoed

en heÈ wel versus niet bijmesten voor het poten (BD) en de knolzetting
(geÍntegreerd). In belde Jaren zlJn de varianten niet-voorkiemen en

niet-bijmesten komen te vervallen. Omgekeerd kan gezegd worden: de wel

uitgevoerde varianten hebben bljgedragen Lot vervroeging van de begin-

ontwikkellng en dit was ook de bedoellng. Verlenging van de teeltduur

beoogde, met narne blJ BD, zowel het produktieniveau als de rijpheids-
graad van de knollen op het moment van de oogst te verhogen.

- Er heefU voorafgaande aan de verwerklng tot frltes en chips geen recon-

ditionerlng van de knollen plaatsgevonden om een deel van de (redu-

cerende) suikers, die in te hoge gehalten aanwezig waren, te verademen.

Bij de verwerking tot frites heeft de blancheerstap problemen meÈ

donkerkleurÍng en bittere smaak als gevolg van de Maillardreactie (b12.

6) voorkomen. Blj verwerking tot chips ls blancheren niet mogelÍjk.

5.2. De onderzoeksjaren

ïen opzlchte van het langJarlg gemlddelde weken de onderzoeksjaren klimato-

loglsch gezien eerder ln ongunstige zln af dan in gunstige zin (zoals in
L986). BiJ BD moest ln 1988 reeds op 1- augustus tot loofdoding worden over-

ge8aan.

5. 3. KaraktertserlnB teeltsystenen
Hleronder worden de belangrlJkste bevlndingen

teeltsysÈeem Ln vergeliJking tot het gangbare

LuLeerd.

blJ het BD en geintegreerde

(referentie) systeem gereeapi -

5. 3.1. Het biologlsch-dJmamische teeltsysteem

De onÈwikkeling van het BD-ger.ras weerspiegelt de schralere stiksËofvoeding:

geringere bodenbedekking door het gewas, geringere loofmassa en lichtere
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kleur ervan. In 1987 vond natuurlljke afsterving van het loof plaats (ver-

geling) die te bestempelen valt als noodrlJping onder lnvloed van de krappe

stikstofvoorziening. Ondanks maatregelen oP het gebied van teeltvervroeglng

heeft het gewas in belde jaren de potenties uit 1986 niet opnieuw getoond'

De laoTopbrengst is achtergebleven, de aaatsorËering ls (nede) door de

voortijdige oogst fijner en de knolkwalitelt is door de hoge gehalten aan

suikers met name in de kookl<wa7iËeÍÈ matig.

Met betrekking tot de overlge aspecten van de knolkwallteit scoort BD beter

dan gangbaar door minder blauw, een wat hoger kaLium- en fosforgehalre, een

lager nitraatgehalte en op drie van de vler analysetiJdstippen een lager

gehalte aan totaaT-glyco-alkaToïden. Het ruur-eiwiÈgehalte van BD is lager.

Voor het overige zijn er geen duideliJke verschlllen.

5.3.2. Het geintegreerde teeltsysteen
Het geintegreerde teelEsysteem heeft ln belde onderzoeksJaren opnieuw te

maken gehad met storingen ln de bedrijfsvoering. De akkerbouw-sleepslangen-

machine voor het uitrijden van dunne mest kort voor het poten ls pas in
1989 ter beschlkklng gekomen. Het uitriJden meÈ de traditlonele vacurimtank

met ketsplaat heeft in beide Jaren tot een onregelmatlge verspreiding van

de mest geleld (zichtbaar als lichter- en donkergroene banen in het gewas)

en ln 1988 tevens toE structuurschade aan de bodem. In laatstgenoemd Jaar
Is de laoTopbrengst vaarschijnliJk sterk teruggevallen door een

niet-optimale N-levering als gevolg van sÈructuurschade ln comblnatie met

droogte in de voorjaarsmaanden.

Door het hoge suikergehalte ls de kooklcwaTiÈeÍË ln 1988 matig, evenals de

f ríteslsraliteít.
Op het criterium blauw scoorL gelntegreerd ln 1988 zeer ongunstig (mogelijk

als gevolg van het hoge droge-stofgehalte, zíe bLz. 16). Gelntegreerd heeft
de laagste gehalten aan fosfor. Voor het overige zijn er geen duidelijke
verschillen of neemt geintegreerd een posititle in tussen BD en gangbaar,

bijvoorbeeld biJ nitraat

5.4. Conclusies

- De doelstelling van het onderzoek - het behouden van de ln 1986 bereikte
kookkwaliteit van BD en het verbeteren van de kook- en verr.irerkingskwalÍ-

Èeic van geintegreerd - door maatregelen op het gebied van teeltver-
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vroeglng en na-oogst behandellng - zljn nlet respectievelUk ten dele

verwezenl{kt. De hoofdootzaak is het hoge gehalte aan suikers van de

knollen als gevolg van voortijdige oogst (lngrijPen tegen Phytophthora

biJ BD of noodrijptng) ln comblnatle met het geteelde ras en door het

nÍet toepassen van recondit.ionerlng. BiJ de verwerking tot frltes is de

blancheerstap ln de meeste gevallen een goede correctlemaatregel

gebleken.

Iíat de overige kruallteitsaspecten betreft, heeft het BD-produkt opnieuw

op een aantal crlterla beter gescoord dan gangbaar en geintegreerd (zie

par. 5. 3 .1. ) .

BiJ het BD-systeern heeft verlenglng van de teeltduur door versnelling

van de beglnontwlkkellng nlddels voorklemen en bijnesten, onvoldoende

resultaat opgeleverd. Er is ln belde onderzoeksJaren voortiJdig geoogst.

Met name ln l-987 ls gebleken dat bU BD de stlkstof uit de ninerali-
serende organlsche stof 1n de bodem voor het gewas te laat beschikbaar

kan komen.

Geintegreerd heeft in 1988 sterk te llJden gehad van de welnig optlmale

toedlenlng van dunne mest ln het voorJaar (onregelrnatlg, structuur-
schade) .

5.5. Aanbevellngen

- Met nane blJ BD dlent het stlkstofaanbod beter te worden afgestend op de

behoefte van het gewas. Vervroegen van het minerallsatieproces of bij-
mesten met genakkelÍJk beschlkbare stikstof uit dunne mest vormen hier-
bij punten van aandacht.

- De techniek van het biJnesten ln het voorjaar dient te worden ver-

beterdS).
- Om het groeiseizoen opÈimaal te kunnen benutten, ls het voor BD gewenst

om onderzoek ult te voeren near mogellJkheden tot bestriJdÍng van

Phytophthora, die passen blnnen de teeltrichtllJnen van de biologische

landbouw. Te denken valt aan compostextracten, peroxyden, etherische

o1lën.

5)D"r" aanbevellng kon reeds Ín 1989 worden geïmplementeerd.
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BUlage 1. SamensÈelling lJerkgroep Kwallteitsonderzoek aan Aardappelen van

het ProefbedrlJf 0BS
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- Ing. J.F. LabrlJn (RIKILT) (vanaf medlo L987)

- Tr. P.A.l{. oude ophuls (LU-VakgroeP Marktkunde en Marktonderzoek)

- Ir. R. Top (!Ílnisterle van Landbouw, Natuurbeheer en vlsserlJ; Dlrectie

M1l1eu, KwalÍtelt en VoedÍng)(tot medlo 1990)

- Drs. N. van der Veen (RIKILT) (tot medlo 1987't,
- Dr. P. VerelJken (PAGV/ProefbedrlJf oBs) (tot oktober 1987)

- Ir. F. lítJnands (PAGY/PxoetuedrlJf oBs) (vanaf oktober 1987)
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Blilase 2. Teeltmaatregelen ln de aardappelen

GeÍnÈèsreerdTeeltmaatrege
L987 1988 198 7 1988 1987 1988

VoorvruchÈ en groenbe[ester

Organr.sche mesÈ:
- koesÈalmest

. kg Ntr/ha
- koedrlJfnest

. kg Nt/ha
- kl.ppemest

. soort

. kB Nt/ha

Kunstmest
- kg Nt/ha
- overlg

Pootgoedbehande 1 lng

VoorkÍemen

PocermaaÈ (nn), en
plantverband (cm ln riJ)

CrondonÈsmetting (na de oogst)

OnkruldbestrU ding:
- mechanÍsch
- thermlsch
- chemisch

Fungiclden

Insectic lden

Bcregenen

Loofdodlng:
- klappen
- branden
- chemlsch

aver -kunstrre lde
(drleJ ar18)

van elgen bedriJf
okr. 1986 nov. 1987

gras/klaver gele tlosterd

aangekocht geko

aug,sept 1986 sePt. 1987
vasÈ vasÈ
390 260

feb,apr, aug. aprll, neÍ
104, 52, 40 156, 52
K K,P

Solacol

netzakken buiten

45/55 33/50
40 30

++

1x i*

l.5x

2x

+

;

Èarwe

tras

aan

Ear$e
gras

cht

t20
aprl.I
20à25

130
ePrl1
25à30

aprll
dun
155

J unl
52
K

45/60
40

sept.1987
130
april
dun
155

ue{

?,

35/55
32

+

1x

plekken

6x

lrarntestoot, poterbakJes
bulten

s5/60 s5/65
40 40

netzekken bulten

13x

1x

7x

1x
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Blilage 3. Veldwaarnemlngen en analyses

Onderzoekslnstelllng AnalYses Analyse-
tiJ dstippen

r1 x2

r.)

OBS + RIKILT bodem- en bemestingsParameters
- bodemanalyse NPK ln voorJaar
- bodenanaLyse N na de oogst
- NPK-analyse geoogste knollen

INTEGRA gerrasont!Ílkkel lng en kÍlogranopbrengs t
sorterlng +

ATO sortering
ow-gewicht
blauwgevoellgheid
kookkwalitelt:
- aantastlng wegschlllen
- koken
- deskundlgenpanel
verwerklngsl«ralltelt ( frÍtes )
- deskundigenpanel
- kleur, smaak, textuur, rendement
verwerklngskwalltelt ( chlPs )
- kleur
toÈaal glyco-alkaloide

+
+
+
+ +

+

RIKILT droge sÈof
glucose, fructose, saccharose
ruw elwlt
vitanlne C

kalium
fosfor
nltraat/n1Èrlet

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

L) tl - 1 maand na de oogst
t2 - 5 à 6 maand na de oogsÈ (1987) respectlevellJk 4 maand na de oogst

(1e88)
Bewaartemperatuur naterlaal^voor onderzoek kookkwalitelE, _nutriënten
en schadeli3;;-;;rE;;--i-ioc, idem verwerklngsl«aliteit 7-8oc
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Blllace 4a. Nutrlèntenvoorzienlng van het gewaa (stlkstof)

1987 rgAA 1987 1988 1987 1988

Boden:
- N-voorraad (kg7ha) Ín proflel

. Januarl (0-90 cn)

. februarl/uaart (0-60 cr)

. oktober (0-60 cm)

BemesÈlng (kg N werkzaan/ha)
- organlsch
- mineraal
- totaal

BruÈo-veldopbrengst knollèn (ton/ha)
op basla proefrooilpg ondcrzoek
Netto-vèldopbrengsc'/ ( tonTÏa)
op basis OBS-netlngen

StiksÈof ln knollen
(veldopbrengst van proefroollng)
-tNlnvers
- kg N/ha

2l

53

120

u31)

39,4

31,3

0, 20
79

2;
30

12s

1431)

x7 ,t+

30,4

0,18
67

50,4

58 ,9

0,30
151

1;
34

1332)
52

185

42,2

46,8

o,29
L22

47

64

403)
194
234

55, 1

0,32
176

5;
5'l

403)
208
2t8

59 ,6

0, 33
L97

35

49

103
52

155

1)

2)

3)

4)

Er ls gerekend Dèt een Nn van 80 kg,/ha voor de ondergeploegde grasklaverLrmst§elde, een N-verklng van 20t bll
uttrtJàen van de potstalD.st in de-íerfgt, een Nr vai ír. i1l tlt bll toepae"lng runderdrlJfnesÈ ln aprll en de

ln veigellJking ràt de ovrrlg6 bedrlJfseystenen ca. 15 kS NA! hogere ulnerallsatle'
BIJ ulirlJàen ian a. runaciàitjfrect-l. ír"t r,"1""r ovor àe g€le Dosterd groenbatresÈer wordÈ Serekend Dèt een Ne

van 30 kg/ha voor de aardapPelen,
BU heÈ iitrfla". ,.. d. v".t. klppcmeat ln het naJaar over dè grasgroenbenester vordÈ Serekend net een Nr vàn

40 kgrzha voor d6 aardappelen.
35 op





33

Bljlage 4b. NuÈrlënÈenvöorzl€nlng van het gef,es (fosfaÀr)

Crit€rlu! B[olo81rch-duranlech
1987 1988

G.tntegréerd
L9s7 1988

Ganrbsar
L987 t988

Boden:
- Pw-getal

. fabruarl/raart

. oktobèr

BenesÈlng (kg PrO./ha)
- organlsch
- nlneraal

Eruto-veldopbrengst knolleo ( tonfts)
op basls proefroolÍng\onderzoek
NetÈo-veldopbrengst "' (ton/ha)
op blsÍs 0B§-netlngen

Fosfaat In knollen
(veldopbrenget van proefroollng)
- i PrOq ln vers
- kg Pr0rAa

:ll ,:,: 1)r)

62
0

39,4

tl,3

0, 13
51

67
0

37 ,tt

30,4

0, 11
4l

150
p

50,4

58,9

0,09
45

25

139
0

42,2

46,8

0 ,08
34

55, 1 59 ,6

399
0

30

244
108

0, 12
66

0, 10
60

1) Niec bepaald.
2) UonsÈer u!Ègevallen.
3) 35 op
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Bí.Jlage .4c. §utrÍ.Èntsnvoorzlenlng van hat gerai (1a11)

t987 19A8 19t7 1988 i987 1988

Eoderi. t(-Se.Èal
, fe.bruarl/u*arÈ 15
, oktobGr

lenestlng (kg tq0fta)
- organiech ' 2r0
- nlnaraal 0

lruto-vcldopbtcnget knollan (ÈonAB)
op baslc proefrooilng,ondeÍzo.k 39,4
Netto-veldopbrenget "' (Èon/t!)
oP b.s13 o.!§.Dëitrr8-èn

Kall ln knolles
(veld!$bfcngsÈ van proef,rooÍlng)
- t KrO ln vare
- kg Rro,/ha

:;i 1l

,37 i4 50,4

3O,/. 58,9

0,s4 0,46
t52 2r2

-1) u
1l

t 2,2 t5,1

46,8

0,85 0,47
t39 259

1)'

15

215
3i60

853 420
0 600

304 7t
o 4r0

31,3

0,53
209

59,6

q, 86
t13

1) Nl€t bapaàld.
1 ) 1tonsqèt ulLgÈyallbn.
3) 35 op
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Btl lage 5. G.r""orcrikk"Ilogl)

1987 19SS Ls87 1988 1987 1988

Potermaat (m)

PlanÈverband
- afstand Ln de rlJ (cn)

PooÈdetw

55/60

40

24/4

55/65

40

t8/4

45/60

40

24/4

35/55

32

2l/4

45/55

40

24/4

3s/50

30?s)

26/4

Opkonst (t)
- 26 nel/28 nel
- 5 Junl/l1 Junl
- 20 Junl/25 Junl

Planten per ha (n)

HoofdsÈengels
- aantal per plant (n)
- gemlddelde lengte (cn)

. blJ loofdodlng BD

. bÍJ loofdodlng GI en GA

Zt.J stenEels
- blJ loofdodlng BD

. 10-20 cn

. )20 cm
- blJ loofdodlng GI en GA

. 10-20 cn

. >20 cm

Bladkleur

Datum loofdodlng

BruÈo -veldopbrengst
knollen (Èon/ha), op

Maatsorterlng AT0 (t)
. <35m
. 35-55 m
. >55m

basls proefrooltng op{erzoek 39,4
Netto-veldopbrengsÈ "/
(tonAa) op basls OES-netlngen 31,3

_2)
100
100

32 .850

5,0

43,5
n,v. È,

0,6
0

n. v. È.
n.v,È.

llchttroen

18/8

3,6
62,2
34,2

88, 5

93
100

34. 600

6,4

i603)
n,v.t.

0,5
0,4

n,v.t.
n. v. E.

groen

r/8

37 ,4

30,4

L,4
70 ,0
28,6

91
100
100

31 .900

5,8

75
72,3

0,6
2,6

0,4
2,4

llchter/ Àr
donkergroen''

L6/9

50 ,4

58,9

1,4
42,t
56 ,5

100
100
100

40. 500

4,9

t6oll
t6o,

to.5:l
tr,o"

iï : ill
lÍchÈ€r/ ,,,1
donkergroen ''

t7 /s

42,2

45,8

1,6
39, 3
59,1

95
100
100

32.950

6,5

69, 5

72,5

0,6
2,0

1,0
2,3

donkergroen

7/e

55 ,1

L,7
36, 1
62,2

99,5
100
100

34.800

4,8

t9o3 )

108

11,21i
!3,9"

1,2
4,2

donkergroen

8/e

59,6

1,5
22,7
75,8

1) H6È verloop in bodenbedekking 6n ln onÈylkkollng van loofmsga en knolopbrengsÈ ls Sraflsch weer8e8even

1n btJlage 6.
2) Geen celllng nogcliJk, ondaÈ de ruggen kor! Èsvorèn varen gefreesd en aangeaard, raatdoor het Jon8e gewas deels net

grond was bedekt,
3) ítsselvalltte ulÈslag van d. E€llnEen en/of gcen vaarnenlngen op of 1n de buurt van SenoeEde daÈa.

ai ltctrte en dànkere baien alg gevolg ven onregeloatlge vorrprcldlnt van de organlache negt. - -
si cezlen hat aantal plenten pci tta (la.goo; cn ac grovc nartsorÈerlng ls er anlge tvtJfel of de opgegeven

planÈafstand Julat ls.
6) 35 op
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Bij:Iaqe 6r Verloop In beilekkirigsgraad ea ln ontwiktreling van loof, en knsllen.

Bodembedetking
(t) Looftrla§sA

íton tel quel/ha)
Ktrolopbrengst

(ton tel quel/ha)
to

is

s

I

to

ql

s

.0

lo

t0

l[

r987

1988

tlr tÍt rStr 3tË 7r9taÍt

ztl, tË-gt

{o

to

.+_- GA

.*.qi

."o,.BD

ts
Ít
e
'n

t0

l0

§
rp

!0

I i,F.nFní{-rn'm'iln
2c§ rlfi etl W @O 11,Èll lgl aP
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Fi:llsxe 7. UitetlÍJk!)

Uaat3ortettng (*)
<35 ![
3§-55 u
>55 ![
Bl.auwlnioox?)

2tekttrrlgcbreken (t)

v16
62,2
'34,2

2ro

6'4

1rÀ
,0'0
e8,6

0,8r

3)

114
42,L
56, §

3r7

6'1

1'6
39i3
5.9,1

18,8

tn.7
36, r.

62,2

2,5

4,t

1,5
22t7
75 ,8

2,2

1) 0p ééu neènd Íre èogÉtdètllt!,
2) §ohaal 0.50. < 4 - ntet'toe t elnlt blaurgovoelÍgr

bleq§gevoallg, > lE - etétk bldutl.8!!,.§-o118,
3) BU §D vÍ61 hst toga pereentagg, groerl§eheurcn oP,:

4.10 - lre,lDlE girt uaE1g blautgov.oellE, 10.18 - !!Ëi8 tot s§rr.k

22,13 van freeit& > 55 I en t,6tlr,ao frastle 35-55 u,
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Bltlage 8. KookkwallÈ3lc

S:chllve111c§
'È1
'b2
KleuË.

'rl-t,z

Ceut
'È1
-El

§0stk
-È1
-eg

taxtuutl)
-tl
-È2

rfkqo&c--iJ f€,*')
- rl.
- È2:

13,3
12, 5

8.e1
gÉaf

Esed
gord

!natlg
J (zr. coet)

scevlE
6,tei!rlt

L-2
2

gè.1
glql

Scad
toad

tEsÈ19
J(zr, zet)

i.t6Ylg
,§Èe-v.l.g

12,6
\1,3.

gèa1
g§olllëts BEeu§

SsEd
SPsd

] rsdelÍJh
J (1ét8 zoeÈ)

3t6'trt*
étltÍlJ

lsts EràÍfl
ibÈ8 ErdrI

tPEd
80gd

railg (.!Í,toèt)
aa:tlg (aoët)

§rèïlt
Ètsvlg

u,1
L2,4

Eeel
gs€l

goèd
g.rèd

'l red€lllk
J {t"t" io.t1

§tstrlg
stëLig

1-"2
L-2

16ts greuF
3)

Ftr

{Íll Eoad'_n

"Bor5)

t"?
'2

1,)
2)
3)

Dè irxirtuur ve"lèèrÈ v§! lÈevÍg ÈoÈ b'109[xg. §öéd AÍt ertt§§€n ttti
§shre1 1-5. 1 -.rÍet afg*konk!, 3 - toElra1 gedq§làÈè8E.erd.
tloÍEtef ultgevallan.
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BÍ'l Iasc 9, Verrrerklngakrrallteit

Getntegrecrd
L987 1988

Gancbaar
t987 1988

o
Ondcretergertcht 4 C

-11
-rD
ot[r.t"rg"rtcht fc
-11
-12

foteal roducerènds
sulkcre (t)
-11
-t2

Ghipe: ,,
- Kleur"

.rl
,t2

- Rendenenc (t)
.r1
.x2

- olIe (t)
.11
.t2

Frltes: o\- Kleur (USOe1'r
.11
.x2

- Soaak
.11
.12

- TexÈuur
.11
.t2

- Rend.EqnÈ (t)
.11

redellJk (iets zoet)
goed

goed
goed

62,3
62,9

8r5
8,9

2,47-

3,5
3

.

L-2
2

l redeIUk/natig
J(tets zoec)

goed
iet6 net/good

390
406

393
402

417
btl
1142

466

398
420

407
4t4

375
370

379

405
404

405
386

L,62
2,29

3
3,5

31,8
32,8

37 ,4
41,1

1
1

redellJk
goed

lets herd
lèÈs nat

64,8
64,0

8,7
8,1

1,31
2,Ls

3
3,5

30,2
30, 9

38,1
40,5

1
1

redellJk
goed

goed
lète nat

64,3
63,9

8,7
8,4

ooll

184
-3)

o,t:

,,1r

.

t'3r

reaeltf

t""51

:

:

2,60
2,37

3
4

33,3
32,4

43,9
42,8

2,32

2
2

oatlg (bitter)
rèd./Dattg (1.zoet)

goed

toad

4
3

1
1

.t2
- Vet voorgeb. pr. (f)

.11

.t2

t.) Ghlpskleur echaal 1-9. t - donkerbruln tot zvarÈ' 9 - bleckteel. Goed 1g > 5.

ií iiii.srr."r USDA schaal ooo-4. ooo - zeer llcht, 4 - z.€r donker. Gocd le < 3.

3) Ilonstèr uitgevallen.
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Btílare 10. Nutrl!Írtsn

CrtÈerlun E Íolortrch- dvÍÍrrirch
19E7 1988

GanEbaar
1987 1988'

Droge atof (t)
-11
-t2
Glucose (t)
.11
-t2

Fructoí€ (t)
-11
-È2

§accharoee (t)
-Èl
-t,2

Totaal aulkers (l)
-11
- í:2

&xr elclt (t)
-tl
-ic2

vltarlnè C (nE/1.00 g)
.11
.t2
Kaltuq (t)
-11
.12

Foefor (rg,/100 ,g)
-11
-t2

20,9
21,7

1, t6
L,29

L,zti
1,08

0, 51
0 ,33

3,1r,,
2,70

1,25
1,23

22,6
8,6.

0,44
0,41

56
60

,,, :

,,r:

a,r:

o,r:

,rt:

,r r1

,0,:

o, ,:

49

2L,3
2t,4

0, 85
L,22

0,77
I ,07

Q'42
0,33

2,O4
2162

1, 89
L,77

2l ,4
8r9

0,38
0, 37

4t
42

,t,:

,,,:

1,09

2,75-

,,t1

,r ,:

0,71

,:

20,4
20,8

0,68
1,15

0, 63
1,00

0,39
0, 37

1, 70
2,52

1, 98
2,42

21 ,4
8,4

0,39
0, 38

50
51

,,,:

o, ,1

0,24-

o'11

o,r:

,,ol

,,,:

u,r:

43

0,43
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llÍlage 11. van naturB aanwezige schadelÍJke stoffen

Crtterlu Bioloqlrch-dyunlech Getntssfeerd Gangbaar ,

rr8, 1988 1987 1988 1987 1988

li:ïsat 
(PPo) 

zz LL so 1a 76 44

-r2 15 - 37 ' 63

Nltrr.et (ppn)

Totaal glyco-alkalolden
(ug,/100 S)
- ir 0,57 0,26 0,28 0,78 0,28 1,10 1y

- E2 a,26 0,76 0,33 4,13 0,44

l) l{onster ultgevallen.


