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Hier oogst je kennis
Beste lezer,
In dit jaarverslag kan je het overzicht van de werking van Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant van
2020 terugvinden. Sinds 1 januari 2020 bundelen de Nationale Proeftuin voor Witloof en Proefcentrum
Herent de krachten in één provinciaal extern verzelfstandigd agentschap, het Praktijkpunt Landbouw
Vlaams-Brabant. Deze nieuwe organisatie staat in voor praktijkgericht landbouwonderzoek met focus
op witloof dat inzet op ‘innovatie binnen de traditie’. De focus van het onderzoek ligt al sinds 1973 op
witloof. Daarnaast is er aandacht voor bredere thema’s zoals duurzaamheid, innovatie en bodem- en
waterkwaliteit. Twee andere speerpunten van het onderzoek zijn innovatieve teelten en typisch VlaamsBrabantse teelten zoals granen, hop en tafel- en wijndruiven.
De coronapandemie heeft ieders leven overhoop gehaald. De onvoorspelbaarheid van de pandemie
maakte het een zeer uitdagend jaar voor onze land- en tuinbouwers. Dankzij hun innovatieve
oplossingen en flexibele ingesteldheid is onze voedselproductie gelukkig kunnen blijven verder draaien.
Ook op Praktijkpunt Landbouw hebben we onze werking moeten omgooien. Met behulp van
rondleidingen in kleine groepjes, heel wat webinars en digitale vergaderingen hebben we onze
resultaten toch succesvol bij de land- en tuinbouwers weten te krijgen.
Oplossingen zoeken voor de witloofmineervlieg blijft een hoofdpunt in het witloofonderzoek. Daarnaast
kijken we onder meer naar (mechanische) onkruidbeheersing, optimaal watergebruik door middel van
irrigatie en hergebruik en ondersteunen we witlooftelers in het verduurzamen van hun
gewasbescherming.
We bouwden de expertise rond granen, koolzaad en hop als typisch Vlaams-Brabantse teelten verder
uit en zetten het onderzoek naar de mogelijkheden van goudsbloem en quinoa als economisch
rendabele teelten in Vlaanderen verder. De teelt van soja werd opgeschaald naar praktijkschaal en via
het doorontwikkelen van de EVA-app, wordt vereenvoudigde administratie voor alle landbouwers
haalbaar. De KU Leuven ontwikkelde een automatische sensor die we mee witloofmineervlieg leren
detecteren. Ook het onderzoek naar een autonome elektrische robot voor mechanische
onkruidbeheersing loopt volop. Aan onderzoeksmogelijkheden voor de toekomst dus zeker geen
gebrek.
Wie meer wil lezen kan terecht op onze website www.vlaamsbrabant.be/praktijkpuntlandbouw voor de
uitgebreide verslagen, achtergrondinfo en overzichtsartikels. Je kan je er abonneren op onze
nieuwsbrieven en ook in Herent ben je steeds van harte welkom. Kom zeker kennis opdoen tijdens onze
openvelddagen in juni en september. Wie weet oogst je hier ook nieuwe contacten of kom je oude
bekenden tegen.

Tom Dehaene
Voorzitter
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Witloofonderzoek
Rassenproeven 2019-2020
In onderstaande tekst vind je een korte samenvatting van de rassenproeven van het seizoen 20192020. De resultaten van deze rassenproeven worden samengevat in een rassenlijst witloofhybriden die
elk jaar gepubliceerd wordt op onze website www.vlaamsbrabant.be/praktijkpuntlandbouw. Een verslag
van deze rassenproeven is ook terug te vinden in Proeftuinnieuws.
Internationale rassenproef 2019-2020
De internationale rassenproef wordt uitgevoerd in een samenwerking van drie onderzoeksstations. De
deelnemende stations zijn Inagro te Rumbeke-Beitem, APEF te Arras in Frankrijk en Praktijkpunt
Landbouw Vlaams-Brabant te Herent. Voor elke trekbeurt werden referentierassen gekozen. Voor de
vroege forcerie (november) zijn Bingo (B) en Ecrine (F) de referentierassen, voor de winterforcerie
(januari-februari) Fakir (B) en Hermès (F), voor de late forcerie (mei) en de zeer late forcerie (augustusseptember) Vintor (B) en Flexine (F). De variëteiten in deze proef worden vergeleken ten opzichte van
deze referentierassen. Naast de rassen in de uitwisseling (de referentierassen en proefrassen), worden
ook gevestigde rassen getest. Deze laatste rassen worden niet uitgewisseld.
•
•
•
•

•
•

Zaaidatum: 16 mei 2019
De afstand tussen de ruggen: 75 cm
Dubbele rij per rug, tussen de rij een afstand van 8 cm
Zaaiafstand: afhankelijk van het ras
o 320.000 zaden/ha: Adagio, Beguine, Darling, Festive, Céralie, Manoline, Mont Blanc,
Princesse, Ecrine, Hermès, Takine, Topmodel, Absolue, Vintor, Fakir, Sweet Lady, First
Lady
o 336.000 zaden/ha: Daufine, Flexine,
o 352.000 zaden/ha: Topscore, Bingo, Amazone, Laurine
Rooidatum vroege rassen: 10 oktober 2019
Rooidatum winter-, late en zeer late rassen: 21 november 2019

Wortelteeltseizoen 2019
Voor het derde jaar op rij kregen we te maken met een uitzonderlijk veldseizoen. Terwijl we in 2017
geconfronteerd werden met een heel droge start, was er in 2019 –net als in 2018– een langdurige
droogte tijdens de zomer waardoor de groei van het witloof in vele gevallen stilviel. Op veel percelen
werd dan ook beslist om te beregenen. In tegenstelling tot in 2018 begon het in 2019 wel vroeger te
regenen. Hierdoor kon er op vele percelen vroeger worden gerooid. Op sommige percelen moest de
rooi echter ook worden uitgesteld door een te vochtige bodem. Ondanks de lange droge periode tijdens
de zomer werden op het Praktijkpunt mooie wortelopbrengsten behaald. Dit vertaalde zich in de forcerie
in een vrij goede opbrengst en sortering.
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1.1

Rassenproef vroeg
▪
▪
▪

Referentierassen Bingo (Referentieras België, Hoquet) en Ecrine (RR Frankrijk, Hoquet)
Proefrassen Beguine (H4036, Vilmorin) en Darling (Hoquet)
Eigen rassen Adagio (Hoquet), Manoline (Vilmorin), Princesse (Hoquet), Topscore (Vilmorin),
Festive (roodlof, KWS Momont) en Céralie (roodlof, HR138, Hoquet/Apef/Ctifl)

Tabel 1: Zaai- en rooidatum van de rassen van de vroege rassenproef.
Frankrijk

Zaaidatum
Rooidatum
Aantal
velddagen

België

Arras

Graincourt

Beitem

Herent

15/05/2019

13/05/2019

13/05/2019

16/05/2019

07/10/2019

09/10/2019

07/10/2019

10/10/2019

145

149

147

147

Forceriecondities
De rassenproef werd ingetafeld op 5 en 6 november 2019 en geoogst op 26 en 27 november 2019. In
vergelijking met vorig seizoen waren de beginconditiets in de forcerie ongeveer 1 °C warmer, maar de
temperatuur werd in de laatste week wel sterk verlaagd. Gedurende de eerste twee weken van de
forcerie werd een water- en trekceltemperatuur aangehouden van 19,9 °C en 18,7 °C met een EC van
1,6 en pH van 7. In week 3 werd de temperatuur van zowel water en lucht afgezakt tot 17 °C.
Resultaten
De opbrengst van de vroege rassen lag lager dan vorig jaar. De wortels afkomstig van het perceel in
Graincourt leverden in vergelijking met de andere herkomsten een lagere opbrengst en nettorendement.
Het perceel in Graincourt kreeg beduidend minder neerslag op het einde van het veldseizoen, waardoor
de wortels waarschijnlijk niet voldoende afgerijpt waren.
De inwendige pitkwaliteit was dit seizoen zeer goed, en ook de pitlengte bleef beperkt. Roodverkleuring
kwam slechts in zeer beperkte mate voor.
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Figuur 1: Opbrengst en kwaliteitssortering van de uitgewisselde rassen van de vroege rassenproef.
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Figuur 2: Opbrengst en kwaliteitssortering van de niet-uitgewisselde rassen van de vroege rassenproef.
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Ecrine behaalde in deze proef de hoogste opbrengst met een gemiddelde van 13,5 kg per 100 wortels.
Het ras kenmerkt zich door een goede opbrengst te combineren met een mooie sortering. Ecrine kan
gevoelig zijn voor roodverkleuring maar bij dalende forceertemperaturen blijft dit beperkt.
Bingo is een vroeg ras dat een sterke opbrengst en goede sortering heeft en bevestigt in deze proef
zijn status als Belgisch referentieras voor de vroege forcerie.
Adagio is de CMS-versie van Bingo, maar deed het wat minder goed op het vlak van opbrengst. De
inwendige kwaliteit en gevoeligheid voor roodverkleuring zijn te vergelijken met die van Bingo.
Manoline haalde een gemiddelde opbrengst. Het is een puntig ras met een iets forsere maar vaste
krop. De inwendige kwaliteit van Manoline was goed.
Princesse is de CMS-versie van Darling (zie verder). De aanbevolen forceerperiode loopt van
december tot januari, waardoor dit ras net te jong is voor de vroege forcerie. In deze proef lag de
opbrengst lager dan gemiddeld, de sortering zat al goed.
Topscore is een productief ras dat ook in deze proef een hoge opbrengst haalde. Topscore wordt het
beste geteeld op een fijnere wortel.
Festive is een roodlofras met de optimale forceerperiode rond de feestdagen. Voor de vroege forcerie
was het ras nog te jong.
Céralie is een roodlofras voor het vroege en wintersegment. Céralie toonde in deze proef een mooie
opbrengst, gecombineerd met een goede sortering. De uitwendige kwaliteit was goed, met een mooie
dieprode kleur. Céralie was minder gevoelig voor roodverkleuring en pitverkleuringen. In vergelijking
met het andere roodlofras, Festive, mag Céralie wat minder dik worden ingezaaid, omdat de wortels
van Céralie wat fijner blijven.
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1.2

Rassenproef winter
▪
▪
▪

Referentierassen Fakir (Referentieras België, Hoquet) en Hermès (RR Frankrijk, Hoquet)
Proefrassen Laurine (H3235, Vilmorin) en Darling (Hoquet)
Eigen rassen Daufine (Vilmorin), First Lady (Hoquet), Flexine (Vilmorin), Princesse (Hoquet),
Sweet Lady (Hoquet), Takine (Vilmorin), Topscore (Vilmorin), Festive (roodlof, KWS Momont)
en Céralie (roodlof, HR138, Hoquet/Apef/Ctifl-

Tabel 2: Zaai- en rooidatum van de rassen van de winterrassenproef.
Frankrijk

Zaaidatum
Rooidatum
Aantal
velddagen

België

Arras

Graincourt

Beitem

Herent

15/05/2019

13/05/2019

13/05/2019

16/05/2019

15/11/2019

30/10/2019

29/10/2019

21/11/2019

183

169

169

189

Forceriecondities
De rassenproef werd ingetafeld op 13, 14 en 15 januari 2020 en geoogst op 3, 4 en 5 februari 2020. In
vergelijking met vorig jaar werd de forcerie ongeveer 1 °C warmer opgestart. Bij de start van de forcerie
werd een water- en trekceltemperatuur aangehouden van 18,2 °C en 16,7 °C gedurende de eerste twee
weken. In de laatste week werden deze temperaturen afgezakt naar 17,3 °C en 15,8 °C. De EC en pH
werden constant gehouden op respectievelijk 1,8 en 7.
Resultaten
Ondanks de hogere starttemperaturen werden er ook slechts gemiddelde opbrengsten en rendementen
gehaald. Ook het aandeel Flandria dik-witloof en EBI-witloof lag relatief hoog in deze proef. De wortels
van het perceel in Herent werden wat later gerooid en hadden daarom een kortere rustperiode, met een
lage opbrengst tot gevolg. Ook de wortels afkomstig van het perceel in Graincourt hadden net zoals in
de vroege rassenproef een mindere opbrengst, door de aanhoudende droogte op dat perceel.
Over het algemeen was de inwendige kwaliteit goed in deze proef: pitafwijkingen en roodverkleuringen
werden amper vastgesteld.
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Figuur 3: Opbrengst en kwaliteitssortering van de uitgewisselde rassen van de winterrassenproef.
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Figuur 4: Opbrengst en kwaliteitssortering van de niet-uitgewisselde rassen van de winterrassenproef.

Jaarverslag 2020

Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant vzw

9

Fakir is sinds dit seizoen het Belgische referentieras voor de winterforcerie. Dit ras wordt gekenmerkt
door een zeer goede productiviteit, sortering en uitwendige kwaliteit. Ook in deze proef haalde Fakir,
vooral op de Belgische wortels, een heel mooie sortering.
Het Franse referentieras Hermès heeft doorgaans een gemiddelde productiviteit, maar dit jaar was de
opbrengst laag. Ook de kwaliteitssortering was ook dit seizoen niet goed.
Daufine is een productief, safaritolerant ras. Daufine is gevoelig voor roodverkleuring die zich uit onder
de vorm van rode ingevallen vlekjes.
First Lady had in deze proef een gemiddelde opbrengst, maar wel een heel goede sortering. Dit ras
heeft een goede houdbaarheid en is weinig gevoelig voor pitafwijkingen. Om een goede kwaliteit te
behalen zijn fijnere wortels gewenst.
Flexine is doorgaans een productief ras met een goede kwaliteit. De meest geschikte forceerperiode
forceert zich in het voorjaar tot de zomer. De opbrengst is nu slechts gematigd.
Princesse haalde in deze rassenproef een lange opbrengst en slechte sortering.
Sweet Lady wordt best geforceerd op een iets dikkere wortel en geeft dan doorgaans een goede
opbrengst en sortering. In deze proef was het ras nog net iets te jong.
Takine gaf een gemiddelde opbrengst met een goede sortering. Dit ras gaf het meeste bruine pit.
Andere pitafwijkingen en roodverkleuring bleven beperkt.
Topscore is een productief ras, wat wordt bevestigd in deze forcerie. Forceer Topscore op een fijnere
wortel voor een goede kwaliteit.
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1.3

Rassenproef laat
▪
▪
▪

Referentierassen Vintor (Referentieras België, Hoquet), Flexine (RR Frankrijk, Hoquet)
Proefrassen Laurine (H3235, Vilmorin), Sweet Lady (OK398, Hoquet) en Absolue (OK462,
Hoquet)
Eigen rassen Daufine (Vilmorin), First Lady (Hoquet) en Topmodel (Hoquet)

Tabel 3: Zaai- en rooidatum van de rassen van de late rassenproef.
Frankrijk

Zaaidatum
Rooidatum
Aantal
velddagen

België

Arras

Graincourt

Beitem

Herent

15/05/2019

13/05/2019

13/05/2019

16/05/2019

15/11/2019

30/10/2019

29/10/2019

21/11/2019

183

169

169

189

Forceriecondities
De late rassenproef werd ingetafeld op 20, 21 en 22 april 2020 en geoogst op 11, 12 en 13 mei 2020.
Voor de late rassenproef werd er gewerkt met een gematigde forcerie, maar die in vergelijking met vorig
jaar iets warmer was. Gedurende de eerste week werd de watertemperatuur ingesteld op 16,3 °C en in
de tweede en derde week te zakken naar 16,0 °C en 15,3 °C. De luchttemperatuur werd tijdens de
eerste twee weken constant gehouden op 15,5 °C en werd in de laatste week verlaagd naar 14 °C. De
EC werd ingesteld op 1,8 bij een pH van 6,8.
Resultaten
Over de rassen van de internationale rassenproef heen laf het gemiddelde nettorendement met 67%
een stuk lager dan dat in 2019 (81%). Algemeen werd er ook een minder hoge opbrengst gehaald in
vergelijking met vorig jaar: 11,8 kg per 100 wortels in vergelijking met 14,1 kg. De kwaliteitssortering zat
wel heel goed. Ook pitgebreken werden amper vastgesteld. De wortels leken nog wat te onrijp om een
goede opbrengst te geven. Er was dus zeker nog wat ruimte om de forceertemperaturen te verhogen,
om zo tot een hogere opbrengst te komen.
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Figuur 5: Opbrengst en kwaliteitssortering van de uitgewisselde rassen van de late rassenproef.
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Figuur 6: Opbrengst en kwaliteitssortering van de niet-uitgewisselde rassen van de late rassenproef.
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Vintor kan geforceerd worden van maart tot eind oktober. De productiviteit en sortering tijdens deze
late forcerie waren goed. Vintor was in vorige proeven gevoelig voor bruine en rode pit, maar in deze
proef komt alleen bruine pit slechts in beperkte mate voor.
Flexine kent in deze periode een zeer goede productiviteit en heeft ook in de late rassenproef een
heel mooie sortering. Flexine heeft een goede inwendige kwaliteit: pitafwijkingen en roodverkleuring
komen weinig voor.
Daufine is een productief ras, maar vraagt een beperkt aantal velddagen en een gematigde forcerie
voor een goede sortering. Appelpit en holle pit kwamen slechts in heel beperkte mate voor. Daufine is
gevoelig voor roodverkleuring. Ook dit jaar kwam roodverkleuring bij 60% van de kroppen voor.
First Lady heeft in de late forcerie een gemiddelde tot goede opbrengst en sortering. Dit jaar
behoorde First Lady tot de best scorende rassen op het vlak van opbrengst, en ook sortering. First
Lady vraagt een fijnere wortel en gematigde forceertemperaturen. Door de compacte groei is er risico
op gescheurde blaadjes in de krop. Het ras heeft een goede inwendige kwaliteit en weinig of geen
roodverkleuring.
Topmodel is een productief ras met een goede uitwendige kwaliteit. Er komen relatief weinig
pitafwijkingen voor bij Topmodel. De optimale forceerperiode van Topmodel start in de zomer, en loopt
tot het einde van het seizoen, waardoor het optimum nu nog niet werd bereikt.
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1.4

Rassenproef zeer laat
▪
▪
▪

Referentierassen Vintor (Referentieras België, Hoquet), Flexine (RR Frankrijk, Hoquet)
Proefrassen Sweet Lady (OK398, Hoquet) en Absolue (OK462, Hoquet)
Eigen rassen First Lady (Hoquet), Laurine (Vilmorin) en Topmodel (Hoquet)

Tabel 4: Zaai- en rooidatum van de rassen van de zeer late rassenproef.
Frankrijk

België

Arras

Graincourt

Beitem

Herent

Zaaidatum

15/05/2019

13/05/2019

13/05/2019

16/05/2019

Rooidatum
Aantal
velddagen

15/11/2019

30/10/2019

29/10/2019

21/11/2019

183

169

169

189

Forceriecondities
De forcerie liep van 18 en 19 augustus tot 8 en 9 september 2020. Verschillende defecte aan de
forceerinstallatie gaven een ongunstig forceerregime. De temperatuur van de voedingsoplossing startte
op 15 °C, de luchttemperatuur startte op 14,5 °C. Beide waren voorzien om in de laatste week te dalen,
maar door een defect aan de koeling stegen zowel de water- als luchttemperatuur naar het einde van
de forcerie. De pH lag met een gemiddelde van 8,4 tijdens de eerste twee weken ver boven de
ingestelde waarde van 6,8. Dat werd veroorzaakt door een defect aan de voeler van de pH-meter.
Resultaten
Over het algemeen vallen de iets lagere opbrengsten geforceerd op wortels uit Arras op. De wortels
afkomstig van dit perceel hadden een hele hoge Sclerotinia-druk. Er waren weinig kwaliteitsvolle wortels
met de juiste diameter om in te tafelen doordat de zieke wortels werden uitgesorteerd.
De resultaten van deze zeer late rassenproef waren niet goed door het foutief aangestuurde
forceerregime. Zowel de gemiddelde opbrengst als het rendement liggen veel lager dan vorig jaar, met
respectievelijk 5 kg minder opbrengst en 25% minder rendement. Het aandeel klasse II-witloof was
groot. Deze slechte kwaliteitssortering werd vooral veroorzaakt door een groot aandeel open kroppen.
Waarschijnlijk was een te hoge pH van de voedingsoplossing de oorzaak van deze open groei. De
inwendige kwaliteit van het witloof was wel zeer goed in deze proef.
Vintor heeft zowel bij de late als zeer late forcerie een goede productiviteit en kwaliteit. In deze proef
werden goede opbrengsten gehaald, maar viel de sortering wat tegen door de problemen met de
forcerie. Wanneer je met Vintor streeft naar hoge opbrengsten neemt de kans op kwaliteitsafwijkingen
(bruine en rode pit) en een te lange pit toe.
Flexine heeft zijn meest geschikte forceerperiode van maart tot de zomer. Daarna stijgt de kans op een
te lange pit, zeker bij hoge productiviteit. Dit zagen we niet terug in deze proef. Flexine is weinig gevoelig
aan pitafwijkingen en roodverkleuring.
First Lady scoorde zeer goed op opbrengst én kwaliteitssortering. Ook de pitlengte zat met 42% ver
onder de gevarenzone. Algemeen kent First Lady weinig problemen met roodverkleuring. Pitafwijkingen
waren ook in deze proef zo goed als afwezig.
Topmodel is een productief ras met een goede uitwendige kwaliteit. In vorige jaren bleek Topmodel
gevoelig voor roodverkleuring maar in deze proef was dat te verwaarlozen.
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Figuur 7: Opbrengst en kwaliteitssortering van de uitgewisselde rassen van de zeer late rassenproef.
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Figuur 8: Opbrengst en kwaliteitssortering van de niet-uitgewisselde rassen van de zeer late
rassenproef.
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1.5

Rassenproef grond vroeg
▪

Eigen rassen Beguine (Vilmorin), Bingo (Hoquet), Darling (Hoquet), Ecrine (Vilmorin), Manoline
(Vilmorin), Mont Blanc (Hoquet) en Princesse (Hoquet)

Tabel 5: Zaai- en rooidatum van de rassen van de vroege rassenproef.
Herent
Zaaidatum

16/05/2019

Rooidatum

10/10/2019

Aantal velddagen

147

Forcerieomstandigheden
De rassen werden ingetafeld op 13 november 2019 en geoogst op 26 december 2019 op het bedrijf van
Van Haesendock (teelt zonder dekgrond). De forcerie kende 43 trekdagen of net iets meer dan zes
weken.
Resultaten
De resultaten van de vroege rassen werden vooral bepaald door het zomerweer. In 2019 hadden we te
maken met een droge zomer met een nat einde, waardoor de vroege rassen toch nog wat konden
aandikken. In 2018 bleef het te lang droog, waardoor dit bij de vroege rassen resulteerde in dunne
wortels die vocht en warmte nodig hadden om te kunnen groeien.
Deze verschillen in veldseizoen, zien we ook terug in de resultaten van de grondforcerie. In vergelijk
met 2018 haalde sommige rassen een beduidend hoge rendement. De regen op het einde van het
veldseizoen zorgde voor groeikrachtige wortels, wat we terugzien in de pitlengte van sommige rassen.
Over het algemeen was de inwendige kwaliteit zeer goed.
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Figuur 9: Opbrengst en kwaliteitssortering van de vroege rassenproef grond.
Bingo behaalde een mooie opbrengst in deze rassenproef. De inwendige kwaliteit was goed, al was te
pitlengte net iets te lang. De optimale forceerperiode loopt van begin november tot half december. In de
tweede helft van december valt de kwaliteit terug doordat de pitlengte dan snel toeneemt.
Ecrine kenmerkt zich door een goede opbrengst. De kwaliteitssortering was in deze forcerie minder
goed in vergelijking met de andere rassen. Ecrine had een mooie inwendige pitkwaliteit maar was wel
gevoelig voor roodverkleuring.
Manoline haalde een gemiddelde opbrengst en combineerde dit met een goede sortering. Manoline
geeft een puntige, iets forsere krop met een goede vastheid en inwendige kwaliteit.
Mont Blanc had een goede opbrengst en mooie sortering. Ook de pitlengte bleef mooi onder controle.
Mont Blanc is een ras dat zeer goed presteert in de grondteelt en behaalt in die teelt ook een zeer goede
inwendige kwaliteit.
Princesse was nog wat jong voor de vroege grondforcerie, waardoor de opbrengst lager lag dan
gemiddeld.
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1.6

Rassenproef grond winter
▪

Eigen rassen Amazone (Hoquet), Daufine (Vilmorin), Fakir (Hoquet), First Lady (Hoquet),
Flexine (Vilmorin), Laurine (Vilmorin), Princesse (Hoquet) en Sweet Lady (Hoquet)

Tabel 6: Zaai- en rooidatum van de rassen van de winterrassenproef
Herent
Zaaidatum

16/05/2019

Rooidatum
Aantal
velddagen

21/11/2019
189

Forcerieomstandigheden
De rassen werden ingetafeld op 14 januari 2020 en geoogst op 20 februari 2020 op het bedrijf van Van
Haesendock (teelt zonder dekgrond). De forcerie kende 37 trekdagen of net iets meer dan vijf weken.
Resultaten
De winterforcerie grond duurde dit jaar slechts vijf weken, zo’n twee weken minder dan vorig jaar. In
2020 begon de buitentemperatuur plots op de lopen, waardoor we beslisten om vroeger te rooien om
geen kwaliteitsverlies te lijden. Dit had een invloed op de opbrengst van sommige rassen. De
kwaliteitssortering zat over het algemeen goed. Maar ook in de grond is het opletten met dikkere en
rijpere wortels, omdat dit problemen kan geven met holle pit.
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Figuur 10: Opbrengst en kwaliteitssortering van de winterrassenproef grond.
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Daufine is een productief en safaritolerant ras. Daufine behoorde bij de best presterende rassen qua
opbrengst. Ook de kwaliteitssortering is goed. Een opmerkelijke eigenschap is dat Daufine in de
grondteelt, in tegenstelling tot bij de hydroteelt, bijna geen roodverkleuring vertoont
Fakir haalde een lagere opbrengst, maar een goede sortering. De pitlengte en inwendige kwaliteit zijn
zeer goed.
First Lady behaalde een zeer mooie opbrengst. Dit ras is weinig gevoelig voor pitafwijkingen en heeft
een goede houdbaarheid.
Flexine is doorgaans een productief ras met witloof van een goede kwaliteit. Het ras gaf slechts een
gematigde opbrengst, omdat de wortel nog wat te jong was. De ideale forceerperiode voor Flexine
situeert zich dan ook van het voorjaar tot de zomer.
Princesse had in deze winterforcerie een hoge opbrengst, maar toonde zich gevoelig voor holle pit.
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1.7

Nieuwe rassen

Beguine (H4036) en Laurine (H3235) van Vilmorin kenden met het seizoen 2019-2020 hun derde
onderzoeksjaar in de internationale rassenproef. Beide rassen worden commercieel aangeboden.
Sweet Lady (OK398), Darling en Absolue (OK642) van Hoquet werden voor de tweede keer
aangeboden voor de uitwisseling en zijn ook commercieel verkrijgbaar.
Beguine (hydroteelt rassenproef vroeg, grondteelt rassenproef vroeg)
Beguine heeft bij de hydroteelt een optimale forceerperiode van oktober tot december (vergelijkbaar
met Ecrine), al kan men afhankelijk van de rijpheid nog langer doorgaan met forceren. In de
grondforcerie kan men met Beguine doorgaan tot januari. Beguine kende de eerste twee jaar een betere
opbrengst dan de referentierassen. Afgelopen jaar lag de gemiddelde opbrengst wat lager, maar dat
was vooral te wijten aan de tegenvallende resultaten van de wortels afkomstig uit Graincourt.
Ook de sortering zit zeer goed. Roodverkleuring komt bij Beguine minder dan gemiddeld voor. Voor een
goede kwaliteit verkiest het ras een beperkt aantal velddagen. Een te rijpe wortel zal anders meer kans
op holle pit geven.
Darling (hydroteelt rassenproeven vroeg en winter, grondteelt rassenproeven vroeg en winter)
Het safaritolerante ras Darling werd in 2019 voor het eerst aangeboden in de internationale rassenproef,
maar is al goed gekend in de sector. De optimale forceerperiode ligt rond de feestdagen: de maanden
december en januari. Darling vraagt een iets warmere forcerie voor een goede opbrengst. Dit ras is
weinig gevoelig aan pitafwijkingen en roodverkleuring.
Laurine (hydroteelt rassenproeven winter, laat en zeer laat, grondteelt rassenproef winter)
Laurine is een safaritolerant ras dat geforceerd kan worden in de periode van halverwege januari tot
oktober. Het is een ras dat zich kenmerkt door een combinatie van een goede sortering met een hoge
productiviteit. Sterke punten zijn de uitwendige kwaliteit, met mooi gesloten kroppen. Om een goede
kwaliteit te verkrijgen vraagt Laurine een gematigde forcerie. Op het vlak van roodverkleuring scoort
Laurine scoort goed tot gemiddeld. Pitafwijkingen komen vooral voor bij dikke wortels. Bij de veldfase
wordt daarom best aangestuurd op een fijne wortelmaat om in de forcerie een mooie kwaliteit te kunnen
behalen.
Sweet Lady (hydroteelt rassenproeven laat en zeer laat, grondteelt rassenproef winter)
Sweet Lady kent een lange geadviseerde forceerperiode van maart tot het einde van het seizoen en
kan op dat vlak vergeleken worden met de referentierassen Vintor en Flexine. Sweet Lady mag
geforceerd worden op een dikkere wortel. Het ras kenmerkt zich door een puntige, buikige en kortere
krop met een goede sortering en gemiddelde opbrengst. De inwendige kwaliteit van Sweet Lady is zeer
goed, met een beperkte pit in de zeer late forcerie. Roodverkleuring en pitafwijkingen komen nauwelijks
voor.
Absolue (hydroteelt rassenproef laat en zeer laat)
Het safaritolerante Absolue is geschikt voor de forcerie vanaf mei tot eind oktober/november. De
opbrengst is onze proeven was lager dan gemiddeld. Algemeen vragen rassen van Hoquet een iets
warmere temperatuur in de forcerie. De forceercondities afstemmen op het ras is dus zeer belangrijk.
Iets wat in een rassenproef met verschillende rassen niet altijd mogelijk is. Absolue heeft een iets
langere kropvorm dan Sweet Lady. Absolue is licht gevoelig voor roodverkleuring en pitafwijkingen.
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Niet alle witloofrassen zijn even gevoelig aan Sclerotinia
Het Praktijkpunt Landbouw is in 2016 gestart met een rassenvergelijking op Sclerotinia-gevoeligheid.
Op deze manier kan de rasgevoeligheid aan deze schimmel mee worden opgenomen in de rassenlijst.
In de rassenlijst van 2018 werd voor het eerst de vroege rassen gescoord. In de rassenlijst 2019 werden
alle rassen (m.u.v. oudere rassen) gescoord. Elk jaar worden deze scores aangepast met nieuwe
resultaten. Deze kennis kunnen telers en voorlichters gebruiken bij de rassenkeuze. Deze kennis past
binnen een van de pijlers van IPM, namelijk preventie. De kennis over ziektegevoeligheid van een ras
kan een teler gebruiken bij de keuze van zijn rassen. Op risicovolle percelen, bijvoorbeeld door
teeltrotatie, wordt het aangeraden om met minder gevoelige rassen te werken.
De besmetting met Sclerotinia start op het veld
Het schimmelgeslacht Sclerotinia heeft een breed gamma van waardplanten en kan zo’n 400 teelten
infecteren. Hieronder vallen zeer belangrijke cultuurgewassen zoals: bonen, koolzaad, kolen,
peulvruchten, zonnebloem, aardappel en zelfs sommige granen. De soort S. sclerotiorum zelf heeft als
waardplanten ook een ruime groep plantensoorten, waaronder cichorei en witloof.

Figuur 11: De infectie met Sclerotinia start reeds op het veld.
De infectie van Sclerotinia sclerotiorum ontstaat bij witloof in het veld. De schimmel tast de wortels aan
vanuit de grond. Meestal ontstaat de eerste schade op de plant, ter hoogte van de scheiding tussen
vochtige en droge grond. Hier ontstaan lichtbruine vlekken op de wortelhals. Pas in een later stadium
wordt er wit schimmelpluis gevormd. Pas in de eindfase van de ontwikkeling vormt Sclerotinia
sclerotiorum zwarte scleroten van 5 tot 15 mm diameter die lijken op konijnenkeutels. Deze
overlevingsstructuur kan 5 tot 8 jaar lang in de grond overleven en kiemt wanneer de temperatuur langer
dan 10 dagen boven de 5 °C blijft (10 °C – 20 °C is optimaal) en het vochtig is. Dit maakt het moeilijk
om een besmet veld vrij te maken van infecties. Dit wordt bijkomend bemoeilijkt door het hoge aantal
waardplanten in de teeltrotatie.
Bij een vroege infectie op het veld (eind augustus – begin september) zijn de geïnfecteerde wortels
dikwijls helemaal weggerot tegen de rooi en worden ze dus niet mee gerooid. Tijdens een groeiseizoen
met een lange droge zomer verhoogt de kans op infectie pas in het najaar (september – oktober). Bij
de rooi zijn de geïnfecteerde wortelen nog intact en komen dus samen met de gezonde wortelen in de
koelcel terecht en later in de forcerie. Koele, vochtige omstandigheden bevorderen de infectie, net zoals
mechanische beschadiging, bevriezing of uitdroging van de wortelen.

Jaarverslag 2020

Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant vzw

21

Infectie wordt niet gestopt door een koudebewaring
De groei van deze schimmel is mogelijk tussen O en 25 °C. Ook tijdens de bewaring in de koelcel kan
Sclerotinia zich dus verder ontwikkelen. Na bewaring kan je besmette wortels herkennen aan het witte
schimmelpluis, lichte bruine zachte vlekken in de wortels en vaak ook zwarte scleroten op de wortelen.

Figuur 12: De infectie wordt niet gestopt tijdens de bewaring.
Zieke wortels in forcerie vermijden
Wanneer aangetaste wortels toch worden ingetafeld, kan deze ziekte zich zeer snel ontwikkelen en
verspreiden in de forcerie. Dor de warme temperaturen stijgt versnelt de ontwikkeling. De schimmel zal
tijden sde forcerie eerst de wortel aantasten. Er ontstaan lichtbruine zachte, rotte plekken op de wortel.
Boven het waterniveau kunnen ook scleroten op de wortels ontstaan. Bij een sterke ontwikkeling van
de schimmel wordt ook de krop aangetast. Eerst valt te kropgroei stil, vervolgens begint deze ook te
rotten. Zo kan de schimmel grote opbrengstverliezen veroorzaken. De schimmelsporen kunnen zich niet
verplaatsen door het water. Hierdoor blijft de infectie beperk tot de aangetaste wortel en de wortels die
rechtstreeks in contact staan met deze wortel.
Sclerotinia in de forcerie kan vermeden worden door zieke wortels zoveel mogelijk te vermijden. Een
wortelbehandeling voor bewaring of een behandeling van de kragen voor forcerie is een goed
hulpmiddel. In de grondforcerie vormt Sclerotinia een groter probleem, doordat de zieke wortels de
grond kunnen besmetten met scleroten. De verdere ontwikkeling van deze schimmel kan dan worden
afgeremd door het schimmelpreparaat Contans.
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Figuur 13: Sclerotinia kan tot grote opbrengstverliezen leiden in de forcerie.
Vergelijking rasgevoeligheid door artificiële besmetting
Er is weinig kennis over de gevoeligheid van verschillende witloofrassen. Daarom is het Praktijkpunt in
2016 gestart met een rassenvergelijking. Daarvoor wordt elk ras uit de rassenproef op het veld artificieel
besmet met Sclerotinia via geïnoculeerde graankorrels. Deze korrels worden in de nazomer op de
planten gestrooid. Hierna wordt het gewas voor enkele weken afgedekt met een noppenplastic, zodat
het blad vochtig blijft, zodat de planten zeker geïnfecteerd raken.
De rassen worden op drie verschillende momenten beoordeeld op infectiedruk: na rooi, na bewaring en
na forcerie. De rassen worden ingedeeld in een vroege of winterforcerie.

Figuur 14: Voor de proeven rasgevoeligheid Sclerotinia worden de verschillende rassen artificieel
besmet op het veld.
De resultaten van dit jaar bevestigden de ervaringen van de voorbije jaren. De kennis die we de voorbije
jaren verzameld hebben rond Sclerotinia-gevoeligheid wordt ook gebruikt om de rassenlijsten aan te
vullen.
Zware infectie na rooi voor vroege rassen
De artificiële infectie gaat via het blad naar de wortel. Daarom wordt er een evaluatie gedaan van zowel
het blad als de wortel. Bij de beoordeling van het blad wordt een score gebruikt van 0 tot en met 1: 1 is
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‘geen infectie’, 2 is ‘blad geïnfecteerd’ en 3 is ‘groeipunt aangetast’. De wortel krijgt een score van 0 tot
5 afhankelijk van de oppervlakte die uitwendig geïnfecteerd is.
Door de droge zomer leek het alsof de infectie op het veld niet goed ging lukken. Bij lange droogte
worden de sapstromen in de plant sterk geremd, waardoor de infectie moeilijk van het blad naar de
wortel kan. Om er zeker van te zijn dat de infectie goed zou lukken, werden de planten extra lang bedekt
met de noppenplastic. De plotse vochtige weersomstandigheden op het einde van veldseizoen zorgden
voor een groeikrachtig einde en een verhoging in infectiedruk. Bij de beoordeling na rooi is gebleken
dat de artificiële besmetting bij de vroege rassen hierdoor te goed heeft gewerkt, waardoor een groot
percentage van de groeipunten reeds was aangetast. Er werd besloten om deze rassen niet meer te
forceren.

Vroege rassen - aantasting blad na rooi
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Figuur 15: Resultaten van de beoordeling na rooi van de vroege rassen. Bij de vroege rassen waren de
groeipunten na rooi reeds stevig aangetast.
Ook bij de latere rassen was de infectie na rooi reeds duidelijk zichtbaar, maar hier bleven voldoende
geschikte wortels over voor de bewaring en latere forcerie.
Winterrassen en latere rassen met elkaar vergeleken na forcerie
Ook na forcerie worden de wortels en kroppen opnieuw beoordeeld. De wortel krijgt weer een score van
0 tot 5, afhankelijk van hoeveel worteloppervlakte er is aangetast. Ook de krop krijgt een score van 0
tot 2, waarbij score 0 betekent dat er geen aantasting te zien is en bij score 2 is de krop voor meer dan
50% aangetast door Sclerotinia.
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Winterrassen - aantasting krop na forcerie
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Figuur 16: Aantasting van de kroppen van de winterrassen na forcerie. Score krop van 0 tot 2, waarbij
0: 0% aantasting, 1: krop is voor minder dan 50% aangetast en 2: krop is voor meer dan 50% aangetast.
Resultaat van Tukey HSD test voor de score op kropaantasting. Rassen met een zelfde letter zijn
significant niet verschillend van elkaar. Score A is het meest gevoelig, F het minst.

% met bepaalde score

Winterrassen - aantasting wortel na forcerie
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Figuur 17: Aantasting van de wortels van de winterrassen na forcerie. Score wortel van 0 tot 5, waarbij
0: 0% aantasting, 1: 1-10%, 2: 11 tot 25%, 3: 26 tot 50%, 4: >50% en 5: volledig rot. Resultaat van
Tukey HSD test voor de score op wortelaantasting. Rassen met een zelfde letter zijn significant niet
verschillend van elkaar. Score A is het meest gevoelig, C het minst.
Wanneer we kijken naar kropaantasting zijn er enkele rassen die het minder goed lijken te doen: Flexine,
Laurine, Sweet Lady en Topmodel. Het is nog maar de tweede keer dat Laurine en Sweet Lady in de
rassenproef zitten, dus uitspraken over gevoeligheid aan Sclerotinia zijn zeker nog niet definitief. Zo
was Laurine vorig jaar bij één van de minder gevoelige rassen wanneer we kijken naar kropaantasting.
Sweet Lady scoorde vorig jaar dan weer wat minder goed, wat toch wel aangeeft dat dit ras wat
gevoeliger is aan Sclerotinia.
De resultaten van Flexine van dit jaar zijn opmerkelijk. De voorbije jaren kwam dit ras telkens naar voor
als één van de rassen met een verlaagde gevoeligheid aan Sclerotinia.
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Topmodel bleek in de voorbije jaren dan weer steeds wat gevoeliger te zijn aan Sclerotinia, iets wat we
ook in deze rassenproef terugzien.
Overzicht aan Sclerotinia-gevoeligheid in de rassenlijst
Op basis van de rassenproeven Sclerotinia werden de rassen opgedeeld in drie categorieën:
-

Weinig gevoelig (score 9)
Gemiddeld gevoelig (score 7)
Heel gevoelig (score 5)

Enkel rassen die twee jaar zijn getest worden gescoord in de rassenlijst waardoor de scores dus steeds
gebaseerd zijn op verschillende jaren onderzoek. De resultaten van verschillende jaren bevestigen dat
er een verschil is in ziektegevoeligheid tussen rassen. Rassen die genetisch dicht bij elkaar liggen,
bijvoorbeeld Adagio als CMS-versie van Bingo, leunen qua resultaten ook dicht bij elkaar aan.
Doelstelling van het Praktijkpunt Landbouw is om de proeven ieder jaar te herhalen, zodat er een
databank kan worden aangelegd met rasgevoeligheid. Elk jaar is daarin een herhaling, waardoor ook
de invloed van standdichtheid en verschillende weercondities worden meegenomen.
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Geïntegreerde bestrijding in de witloofteelt
In het demonstratieproject witloof en IPM 2.0 is de hoofddoelstelling het langdurig versterken van de
goede agrarische praktijk van de geïntegreerde behandeling en bewaring van witloofwortels. Het traject
is daarom opgebouwd rond de drie hoofdprincipes van IPM: preventie, monitoring en beheersing.
Ziektepreventie bij de teelt en bewaring van witloofwortels
Om na te gaan wat het effect was van verschillende teeltomstandigheden, werd een demonstratieproef
aangelegd in het veld. Verschillende teeltomstandigheden werden nagebootst in een velddemo
infectierisico. Er werd een demonstratie gegeven van wat er gebeurd als je overbemest (80 kg N/ha)
waar 3 keer de aanbevolen hoeveelheid stikstofbemesting wordt toegediend. Wat gebeurd er met de
kwaliteit van de wortels en kroppen in extreme droogte? Er was een droge conditie, waarbij de bodem
en planten worden afgeschermd van de regen door een plastic zeil of afdak. Ook het effect van het
irrigatieadvies van de Bodemkundige Dienst werd nagegaan door het toedienen van vocht met
druppelslangen. Een volgend object waarbij dubbel zoveel water wordt gegeven als aangeraden met
behulp van druppelslangen geeft dan weer aan wat er gebeurd met wortels in extreem natte jaren.
Daarnaast was er een conditie die het effect van uitval demonstreert waarin 1 op de 2 planten werd
verwijderd. Tenslotte war er een conditie met dichtgeslagen grond door op zeer korte tijd extreem veel
water te geven waardoor een harde korst op de rug ontstond.

Figuur 18: Effect teeltomstandigheden op de opbrengst 2020.
Deze demo lag aan op het witloofperceel in Herent in de zomers van 2019 en 2020. In 2019 had het
uitdunnen wel degelijk effect op het wortelgewicht en de worteldiameter. In deze teeltconditie lag het
wortelgewicht ongeveer 50% hoger dan het gemiddelde. Ook de diameter was zo’n 22% groter dan het
gemiddelde. De droge conditie zorgde voor lichtere (-23%) en fijnere (-9%) wortels. Ook in 2020 waren
er verschillen te zien tussen de verschillende condities. Bij droog 40% lichter en 27% dunner dan
gemiddeld. Bij bemest 46% zwaarder en 15% dikker. Bij de overbemesting was de opkomst ook lager.
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De invloed van teeltcondities op Sclerotinia-infectie
Om het effect van de verschillende teeltomstandigheden op ziektegevoeligheid na te gaan, werden er
per conditie 100 planten op het veld geïnfecteerd met Sclerotinia. Bij rooi werden deze planten
vervolgens beoordeeld op infectiedruk op wortels en blad
Overbemesten en een te lage opkomst of plantendichtheid hebben een negatief effect op
ziektegevoeligheid. De wortels afkomstig van deze omstandigheden hadden een significant hogere
score op Sclerotinia -aantasting. Het is dus belangrijk om het bemestingsadvies goed op te volgen, te
veel bemesting heeft een slecht effect op de ziektegevoeligheid van de planten. Irrigatie had in 2019
een positief effect op de weerbaarheid maar in 2020 een negatief effect. Ook te nat en uitgedunde
wortels waren gevoeliger voor een Sclerotinia-aantasting.

Figuur 19: Effect teeltomstandigheden op de infectiedruk 2020.
Om het verschil in ziektegevoeligheid tussen de verschillende variëteiten te onderzoeken, werd binnen
de rassenproef op Praktijkpunt telkens een deel van de planten geïnoculeerd met Sclerotinia voor deze
rassendemo. Binnen deze proef worden verschillende rassen met elkaar vergeleken. Zo kunnen we
aantonen wat het effect is tussen de verschillende variëteiten op gevoeligheid voor Sclerotinia.
Binnen dit werkpakket willen we ook kijken naar het effect van ozon tijdens de bewaring op
ziektegevoeligheid van de wortels. De toxiciteit van ozon op de witloof wortel is nagegaan. We hebben
kunnen aantonen dat we makkelijk tot 1.000 ppb kunnen gaan gedurende 4 dagen zonder de
witloofwortels te beschadigen. In een lopende proef zijn we in Praktijkpunt aan het controleren wat het
effect is van ozon op met Sclerotinia geïnfecteerde wortels.
Kwaliteit lijd onder droogte
De verschillende condities had ook invloed op de kwaliteit van het witloof. Bij de droge en dichtgeslagen
grond was de kropopbrengst lager. Bij de te natte conditie en daar waar de wortels uitgedund waren,
waren er meer kroppen van slechtere kwaliteit. Dit zijn voorlopig enkel de resultaten van 2019, de
wortels van 2020 moeten nog geforceerd worden.
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Figuur 20: Kwaliteit van de kroppen geoogst op wortels van demo proef 2019 van links boven naar
rechts onder: controle, bemesting; droog, te net, irrigatie en uitgedund.
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Figuur 21: Invloed van verschillende teeltcondities op de verdeling klasse 1 en klassen 2 witloof van de
wortels van 2019.
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Tips en tricks voor een goede behandeling in de witloofschuur
In het laatste werkpakket wordt er gewerkt rond de derde IPM-pijler: beheersing of behandeling van
ziektes. Om een overzicht te geven van alle toegelaten middelen is er een gewasbeschermingsrooster
opgesteld. Dit zijn poster die de teler omhoog kan hangen in het fytolokaal met een overzicht van welke
middelen in welke dosissen voor welke toepassing bruikbaar zijn. De teler kan deze terugvinden op de
website van Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant en Inagro.
Binnen dit werkpakket wordt ook gefocust op de machinale kant van de behandelingen. Hiervoor
voerden we bedrijfsbezoeken uit bij verschillende telers, waarna de teler individuele feedback krijgt over
zijn installatie. Er werd gekeken naar de wortelbehandelingsinstallaties voor het inschuren en de
kraagbehandelingsinstallaties voor de forcerie. In het project hebben we 11 bedrijven bezocht en een
14 installaties gecontroleerd. Dit zijn 6 wortelbehandelingen en 8 kraagbehandelingen. De teler kan
onderstaande terugvinden in het individueel verslag:
•
Beschrijving spuitinstallatie
•
Aantal doppen, doptype, dopmaat
•
Tussendopafstand, afstand tot doel, etc.
•
Spuitdruk
•
Dopdebiet
•
Voortbewegingssnelheid, vulsnelheid, etc.
Een overzicht van een aandachtpunten en best practices voor spuitinstallaties vanuit de praktijk wordt
verspreid in een brochure. Een aantal van deze punten zijn: de aanwezigheid van een keuringsbewijs,
een afscherming, een afzuigingsysteem, een opvang voor de restvloeistof, een goed werkende
manometer, de kwaliteit en de afstelling van de spuitdoppen. Dit zijn dingen die gelden voor zowel de
kraagbehandeling als de wortelbehandeling.
In onderstaande figuren worden een aantal ‘optimale’ spuitboomconfiguraties weergegeven voor
respectievelijk wortelbehandelingen (Figuur 22) en kraagbehandelingen (Figuur 23).

Figuur 22: Voorbeeld van een spuitboomconfiguratie voor een wortelbehandeling boven een
rollenbaan of transportband.
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Figuur 23: Spuitboomconfiguratie voor een kraagbehandeling.
Het algemene advies voor de wortelbehandeling is om stationaire bespuiting te vermijden door
bijvoorbeeld gebruik te maken van een rollenbaan. Voor de kraagbehandeling is vooral de afstelling van
het start-stop mechanisme een werkpunt. In het algemeen kan er nog gekeken worden of de huidig
gebruikte hoge spuitvolumes nodig zijn. De manometer staat best dicht bij doppen, het bereik liefst
tussen de 0 en 10 bar met een nauwkeurigheid van 0,1 of 0,2 bar. Controleer het dopdebiet en
spuitbeeld en vervang tijdig de doppen, liefst met een uniforme doppenset. Installeer een anti-drup
systeem. Laat je toestel keuren. Voor de veiligheid is het ook nuttig om een afscherming te plaatsen en
de restvloeistof op te vangen. Voor een uniforme spuitverdeling: let op de dophoogte, het aantal doppen
en plaats best kantdoppen.

Dit onderzoek werd uitgevoerd in het kader van het demonstratieproject: ‘Witloof en IPM 2.0’, met steun
van het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid en het Europees Landbouwfonds
voor Plattelandsontwikkeling. www.vlaanderen.be/pdpo
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Middelen voor de behandeling van Phytophthora in de
voedingsoplossing
Revus (mandipropamid) is een goede aanwinst in de bestrijding van phytopthora in de forcerie. Dit
middel werkt even goed als Previcur Energy (propamocarb en fosetyl). Indien je 100% zeker wil zijn dat
de bestrijding goed gebeurd is, kan je altijd Paraat (Dimethomorf) toevoegen. Een combinatie van
Paraat en Previcur of Revus en previcur garandeert het onder controle houden van Phytophthora.
Phytophthora cryptogea is één van de grootste boosdoeners in de teelt van witloof. Revus is een
nieuwkomer in het fungicidegamma, daarom wilden we deze graag testen. In opdracht van Bayer zijn
we de werking van de nieuwe formule van Previcur Energy nagegaan al dan niet in combinatie met een
ander fungicide zo als Paraat of Revus.
Phytophthora, een waterminnende schimelinfectie
Phytophthora veroorzaakt wortelrot waarbij de aantasting meestal ontstaat aan de wortelbasis en
omhoog kruipt. Infectie gebeurt op het veld maar symptomen meestal pas zichtbaar tijdens forcerie. Het
rot is stevig en donkerbruin en geeft een sterke pulpreuk af. De vezelwortelvorming wordt geremd en er
kan schuim op de voedingsoplossing staan of verslijming optreden. Bij een erge aantasting kan de
temperatuur tussen de wortelen zeer sterk oplopen door de warmteproductie van de schimmel bij de
vertering van de wortelen. Bij dit fenomeen zal een groot gedeelte van het witloof verloren gaan.
De voedingsoplossing bij hydrocultuur is ideaal voor de verspreiding van de zoösporen. Dit zijn de
voortplantingsorganen van deze schimmel De ziekte treedt vooral op bij vroeg witloof, wanneer de
wortelen niet snel verwerkt worden Door de activiteit van de wortelen, warmt een hoop witloofwortelen
snel op waardoor er ideale omstandigheden ontstaan voor een snelle ontwikkeling van Phytophthora.

Figuur 24: Links Previcur Energy, midden Revus, rechts Previcur Energy + Revus
Revus even goed als Previcur Energy
In beide proeven hebben we 2 met Phytopthora geïnfecteerde witloofwortels samen met 50 gezonden
wortels geforceerd. In de eerste proef hebben we enkel Revus of Previcur energy toegevoegd. Het doel
was de werking van deze twee producten te vergelijken ten opzichte van een onbehandelde controle.
Het was duidelijk dat het toevoegen van deze fungiciden in de voedingsoplossing een positief effect
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had. De wortrels waren duidelijk minder aangetast en het kropgewicht en de kropkwaliteit van de partijen
met fungiciden waren significant beter.

Kroppen te klein voor verkoop
A
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Figuur 25: De kroppen gevormd op de wortels die Previcur energy of Revus in hun voedingsoplossing
hadden zijn significant beter dan deze van de controle. gevolgd door eenzelfde letter zijn niet significant
verschillend.

gemiddeld gewicht (g)

Verbeterde werking door combinatie van fungiciden in de voedingsoplossing
In een tweede proef was de proefopzet het zelfde, maar hier waren er meer combinaties van fungiciden
die toegevoegd werden aan de voedingsoplossing. Naast gewoon Previcur Eenergy is et ook een keer
Paraat toegevoegd of Revus. Uit de resultaten van deze proef bleek dat een combinatie van .Previcure
Energy en paraat het beste resultaat gaf. Hierbij waren de mooiste kroppen gevormd met het grootste
kropgewicht. Revus, en Previcur Energy alleen deden het in deze tweede proef minder goed en waren
kwa aantasting gelijk met de controle.
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Figuur 26: Gemiddeld krop- of wortelgewicht in gram per behandeling. Behandeling met verschillende
letter zijn significant verschillend.

Dit onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met Bayer Crop Science.
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Witloogruggen onkruidvrij dankzij Treffler wiedeg
De wiedeg is al ingeburgerd in de bio-landbouw, maar ook in de gangbare landbouw zou deze
niet misstaan. Het is mogelijk om de Treffler wiedeg op ruggen te gebruiken en zo de
witloofruggen onkruidvrij te houden in combinatie met schoffelen, zonder in te boeten in de
witloofwortelopbrengst en -kwaliteit.
Chemische en mechanische onkruidbeheersing zijn perfect te combineren. Het inwerken van Bonalan
voor het trekken van de ruggen is iets wat nodig is in witloof. Maar alles proper houden nadien kan
perfect mechanisch. Ook het onkruidvrijhouden op de rug kan dankzij de Treffler wiedeg. Op het
Praktijkpunt is er ervaring op welke manier je de wiedeg best afstelt en aan welke snelheid best gereden
kan worden. Er is vier keer met de wiedeg door het veld gereden en twee keer met de schoffel. Dit alles
werd vergeleken met een standaard herbicidebehandeling.
Wat is een Treffler wiedeg?
Verschillende machinebouwers hebben wiedeggen in hun gamma. De bouw en de werking zijn meestal
vrij gelijkaardig: een groot aantal verende tanden worden ondiep door de grond getrokken en trekken
kiemend onkruid los waarna het breekt of opdroogt. In deze proef wilden we aantonen dat de wiedeg
ook in naopkomst inzetbaar is. Hoewel het mogelijk is om de tanden boven de gewasrijen op te trekken,
wordt er in principe vollevelds gewerkt. Hierdoor is er ook een werking in de rij. Door de slepende en
trillende werking van de wiedegtanden worden kiemende onkruiden losgetrokken. Tegelijk is het
uiteraard de bedoeling dat geplante of gezaaide gewassen blijven staan. De wiedeg werkt op een
verschil in beworteling (stevigheid en diepte) tussen het onkruid en het gewas. In witloofruggen levert
de machine zowel op als tussen de ruggen gelijk werk en ook tijdens de opkomst was er minimale
schade aan het gewas.

Figuur 27: De zachte en gelijkmatige werking maakt dat ook in jonge gewassen eerder kan gereden
worden met de Treffler wiedeg.
Voorzichtig rijden op lichte stand
Om de opzet van de proef beter te begrijpen is het essentieel om te weten dat de verschillende tanden
van de weideg scharnierend aan een frame bevestigd zijn (zie Figuur 27). Een veer zorgt voor de
verende werking. Een tand kan noch links, noch rechts bewegen. Hierdoor wordt volledige oppervlakte
gelijk bewerkt. Voor een nog meer gelijkmatige en zachte werking is in de grote veer een microveer
ingebouwd. De veerdruk wordt ingesteld door de kabels meer of minder aan te trekken. Ongeacht de
positie van de tand, blijft de veerdruk steeds gelijk. De instelling van de veerdruk gebeurt centraal met
behulp van een hydraulische cilinder die via kabels in verbinding staat met de centrale as vooraan. Een
tiendelige schaal geeft de ingestelde spanning aan. Zoals te zien in Tabel 7 is er op 15/6, 30/6, 6/7 en
13/7 met de wiedeg door het perceel gereden. Afhankelijk van de behandeling werd telkens een andere
sterkte gekozen.
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Tabel 7: Gebruikte behandelingen in onkruidproef.
Behandeling 15/jun
30/jun
6/jul
13/jul
0

Standaard herbicide schema

1

1

2

3

3

2

1

2

2

3

3

2

2

2

2

4

1

2

3

4

Er is geen statistisch verschil waarneembaar tussen het gebruik van de verschillende standen. Zolang
je zacht begint met stand 1 en geleidelijk aan overschakelt naar een iets hardere stand van zodra dat
de witloofplant meer dan 3 bladeren heeft, is er niet veel verschil tussen het gebruik van stand 2 of 3.
Het bleek ook mogelijk om in een later stadium waarbij het witloof 6 -7 blaadjes heeft met een stand 4
over de ruggen te gaan. Figuur 28 toont aan dat er geen statistisch verschil te zien tussen de snelheden
4km/u en 5 km/u. Het is dus perfect mogelijk om met een snelheid van 5 km/u over het veld te gaan.

Figuur 28: Gemiddeld aantal witloofplanten per m² waarbij Herbicide de standaard herbicidebehandeling
is in witloof en de schema’s verschillende combinaties zijn van afstelling van de wiedeg.
Best bijzaaien om te compenseren voor uitval
Bij een hardere stand en wat sneller rijden worden de ruggen wel platter gedrukt (zie Figuur 29). Zeker
bij droog weer kan het hard stuiven. Uit deze proef bleek wel dat het mogelijk was om de rug terug een
mooiere vorm te laten krijgen. Dit gebeurt door 1-2 keer met een schoffel door de ruggen te gaan en via
de rijringen aan te harden.
In deze proef lijkt het dat er gemiddeld gezien 7,6% uitval is, maar toch blijkt er geen significant verschil
te zijn tussen het aantal geoogste wortels per m² bij de rooi. Op basis van ervaring bij andere teelten en
teruggevonden literatuur raden wij aan om 5-10% meer te zaaien om te compenseren voor het mogelijk
uittrekken van plantjes.
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Figuur 29: Wiedeggen zorgt voor het afvlakken van de rug.
Niet selectief naar onkruiden
De wiedeg was even effectief in het aantal onkruiden te drukken als de verschillende behandelingen
met een standaard herbicideschema met Bonalan, Kerb, Safari, Boa en Frontier elite. Werken op klein
onkruid is essentieel voor een geslaagde mechanische onkruidbestrijding De goede werking, het
bedieningsgemak en de capaciteit van de machine nodigen uit om eerder en frequenter door het gewas
te rijden.
De herbicidebehandeling had significant meer knopkruid op de ruggen dan de behandelingen met de
wiedeg. Bij de wiedeg was er statistisch meer hanepoot tussen de ruggen.

Gemiddelde
worteldiameter (mm)

Weinig verschil met herbicidebehandeling
De wortels die niet behandeld zijn met herbicide zijn iets dikker (zie Figuur 30). Of dit veroorzaakt is
door onderdrukking van de planten door het herbicide of door de uitval van plantjes bij het wiedeggen,
is onduidelijk. In deze proef is het ras Vintor gebruikt. Bij Vintor zijn wortels die groter zijn dan 3,5 cm
zeker goed. Dus ondanks het verschil in worteldiameter zijn de wortels perfect forceerbaar.
Op andere parameters zoals wortelgewicht, vertakking of andere beschadigingen van de plant het
toonde het wiedeggen helemaal geen verschil met onze standaard herbicidebehandeling. In tegendeel,
gedurende het seizoen stonden de platen waar geen herbiciden op gespoten waren er mooier en groter
bij. De groeiachterstand die een herbicide veroorzaakt, is wel ingehaald tijdens de verdere afrijping,
waardoor dus de wortelopbrengst en -kwaliteit gelijkaardig was.
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Figuur 30: Gemiddelde witloofworteldiameter per behandeling waarbij 0 de standaard
herbicidebehandeling is en de andere getallen combinaties van verschillende wiedegsterkte per
wiedegbeurt. Gemiddelden gevolgd door eenzelfde letter zijn niet significant verschillend.
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Technieken voor een effectieve gewasbescherming
Een correcte toepassing van gewasbeschermingsmiddelen is een belangrijk onderdeel van een
duurzame plantaardige productie. Gewasbescherming is specialistenwerk zodat land- en
tuinbouwers zich voortdurend bijscholen. Ook de technologie voor het toedienen van de
middelen staat niet stil. Fabrikanten van spuittechniek komen met innovatieve oplossingen die
zowel de milieu-efficiëntie als de effectiviteit van een behandeling verhogen.
Sommige innovatieve spuittechnieken reduceren drift van gewasbeschermingsmiddelen naar de
omgeving, andere vergroten de precisie of verkleinen het vereiste volume spuitvloeistof. Allen dragen
ze bij aan een duurzame en milieubewuste gewasbescherming.
Er zijn technische fiches opgemaakt van de diverse technieken die tijdens demonstraties en proeven
aan bod kwamen. De fiches zijn geïnspireerd op de voorgestelde innovaties binnen het project Innoseta
(http://www.innoseta.eu/nl/). Op het vlak van driftreductie en precisiespuittechnologie zijn er systemen
op de markt die door landbouwers niet altijd gekend zijn. Bedrijfsleiders die de investering in een nieuwe
spuitmachine overwegen, vinden houvast voor hun aankoopbeslissing in onderstaande technische
fiches. Sommige van de beschreven technieken zijn merkonafhankelijk. Andere technieken zijn
gebonden aan één merk van spuitmachines. Vaak zijn er dan alternatieven op de markt van
concurrerende fabrikanten. Deze technische fiches met meer uitgebreide informatie zijn te downloaden
via www.praktijkpuntlandbouw.be.
Tabel 8 Summier overzicht van de voordelen van verschillende spuittechnieken.
Verminderen
drift

Verminderen
spuitvloeistof

Verhogen
precisie

Afgeschermde spuitboom

•

•

•

Bandbespuiting

•

•

•

Driftreducerende spuitdoppen

•
•

•

Spuittechniek

GPS en automatische sectiecontrole
Luchtondersteuning

•

•

•

Onderbladbespuiting met droplegs

•

•

•

•

•

•

•

Pulserende spuitdoppen
Single Shot Injection

•

Spuitboomhoogtecontrole

•

•
•

Tweewaaier spuitdoppen

•
•

Verlichting op spuitboom

Brede samenwerking rond spuittechniek
Aan het eind van beide projecten sloegen acht onderzoeksinstellingen de handen in elkaar voor een
gezamenlijk slotevenement. Vanwege het succes (550 deelnemers in totaal) werd de
videovergadering gesplitst over twee avonden. Alle presentaties van de sprekers worden
heruitgezonden, inclusief de live antwoorden op de vragen van deelnemers tijdens de webinar.
Het webinar herbekijken kan via https://youtu.be/2sh-VOGAwHc.
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Enkele hoogtepunten uit de twee uur durende webinar:
- Met een realtime poll in de Teams-videovergadering geven de deelnemers – veelal
landbouwers – hun ongezouten mening.
- Luchtondersteuning en band- of rijbespuiting genieten de grootste belangstelling bij de
deelnemers.
- “Met band- of rijbespuiting is een grote besparing te realiseren op het gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen omdat de behandelde oppervlakte verkleint”, verduidelijkt
Klaartje Bunkens (Praktijkpunt Landbouw).
- “Het grote voordeel van luchtondersteuning is een goede indringing in het gewas, meer
beschikbare spuituren en een grote driftreductie”, licht Nathalie Cap (PCG) toe.
- “Ook een afgeschermde spuitboom combineert meerdere voordelen”, weet Onno Bes
(PSKW), “van driftreductie, een goede bedekking tot het lichtjes opentrekken van het gewas
tijdens het spuiten met de Dubex- of Wingssprayer-platen.”
- De praktijkfiches ‘Bufferzones in akkerbouw’ vind je op de websites van Inagro, PCA, KBIVB,
Proefhoeve Bottelare en Hooibeekhoeve
- Jan Vanwijnsberghe (Inagro): “Aan de hand van onze fiches kan je de bufferzones in
akkerbouwteelten checken. Minimaal geldt een buffer van één meter langs oppervlaktewater,
maar voor heel wat middelen moet je drift sterker reduceren of meer afstand bewaren om nietdoelwitorganismen te sparen.”
- “Wie vandaag niet voor de investering in een nieuw spuittoestel staat, kan later nog altijd de
technische fiches raadplegen die hightech spuittechnieken beschrijven”, tipt Wim Fobelets
(Praktijkpunt Landbouw). “We delen de gebruikerservaringen van landbouwers en
loonwerkers met eerder zeldzame technieken zoals droplegs en pulserende spuitdoppen.”
- Elias Vandevijver (Proefhoeve Bottelare) en Kurt Cornelissen (PCA) gaven aan: “In maïs en
aardappelen spuit je even efficiënt met 90% driftreducerende doppen als met een standaard
spleetdop.”
- “In bieten is er in schrale weersomstandigheden een iets mindere werking van de
contactmiddelen met grove spuitdruppels, maar dit verschil wordt altijd ingehaald doorheen
het seizoen. Dus ook hier weinig grote verschillen”, lichtte Sanne Torfs (KBIVB) toe.
- Jan Vanwijnsberghe (Inagro) concludeert dat de verschillen tussen de doppen eigenlijk niet zo
groot zijn, maar dat het verschil in resultaat vooral te wijten is aan suboptimale spuitvolumes
en spuitdrukken. Dit effect was in granen heel goed zichtbaar.
- Marleen Mertens (Departement Landbouw en Visserij) verschaft inzicht in de
investeringssteun voor innovatieve spuittoestellen.
- Als afsluiter van het project getuigen enkele landbouwers over hun ervaringen met
driftreducerende spuitdoppen

_________________________________________________________________________________
Dit onderzoek werd uitgevoerd in het kader van het demonstratieproject: ‘Innovatieve spuittechnieken
in de groenteteelt: Driftreductie en precisiebespuitingen’, met steun van het Departement Landbouw
en Visserij van de Vlaamse overheid en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.
www.vlaanderen.be/pdpo
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Stikstofbehoefte van witloof en stikstoftoediening via
bladvoeding
Bemestingsproef 2019-2020
Gedurende 2020 vond de forcerie plaats van de witloofwortels (Flexine en Sweet Lady) die in 2019 hun
veldfase binnen de bemestingsproef doormaakten. Zes verschillende stikstoftoepassingen (verschillen
in dosis en toedieningswijze) werden toen uitgevoerd. Stikstofanalyses bij de rooi van 2019 wezen op
duidelijke verschillen in nitraatgehaltes van de wortels tussen de verschillende behandelingen, er waren
echter geen opvallende verschillen in wortelopbrengst of wortelkarakteristieken.
Gedurende 4 periodes in 2020 werden per proefplot telkens 50 van deze wortels geforceerd. Via enkele
parameters als 50-wortelgewicht, 50-kropgewicht, rendement en ziekte-aantasting gebeurde een
vergelijking van de bekomen witloofkroppen. Figuren 1.6.1 en 1.6.2 tonen bijvoorbeeld het rendement
voor respectievelijk Sweet Lady en Flexine. Het rendement kan hier gezien worden als een beeld van
de massa kroppen gevormd per massa wortels. Op de x-as staan de vier verschillende forceerperiodes
uitgezet, het rendement staat op de y-as en de verschillende kleuren visualiseren de verschillende
behandelingen. Met uitzondering van behandeling 6 bij de derde forceerbeurt van variëteit Flexine,
liggen de rendementen dicht bij elkaar. Volgens dezelfde werkwijze werden geen duidelijke verschillen
waargenomen wat kropopbrengst, gemiddeld kropgewicht en aantal of type kropafwijkingen betreft, ten
gevolge van een bepaalde stikstofbemestingsbehandeling op het veld.

Figuur 31: Rendement (%) na forcerie per behandeling en forceerperiode. Variëteit Sweet Lady.
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Figuur 32: Rendement (%) na forcerie per behandeling en forceerperiode. Variëteit Flexine.
Hoewel de verschillende stikstoftoepassingen tijdens de veldfase van de witloofwortelen in 2019 leidden
tot verschillen in nitraat- en stikstofgehalte van de wortels bij rooi, waren er na de forcerie geen duidelijke
verschillen in termen van kropopbrengst of kropkwaliteit.

Bemestingsproef 2020-2021
Om de verschillen tussen stikstoftoediening via bodem- en bladbemesting verder te bestuderen, werd
in 2020 op het Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant opnieuw een stikstofbemestingsproef
aangelegd.
Vier verschillende stikstofbehandelingen werden getest deze keer bij witloofvariëteit ‘Laurine’. De
behandelingen verschillen in dosis toegediende stikstof en/of type van toediening (kunstmest
(ammonium- of kalknitraat) vs ureum-bladbemesting). Tabel 7.1: Overzicht van de verschillende
behandelingen. toont een overzicht van de verschillende behandelingen.
Tabel 7.1: Overzicht van de verschillende behandelingen.
Behandeling
Bemestingsdosis
Type mest (met stikstofinhoud)
(werkzame stikstof)
1
0 kg N/ha
/
2
100 kg N/ha
Kunstmest (27%)
3
85 kg N/ha
30 Kunstmest (27%) + 55 Bladbemesting ureum (46%)
4
55 kg N/ha
Bladbemesting ureum (46%)
Er werd gewerkt volgens een blokkenproef in een opstelling met 5 herhalingen met proefplots van 30m².
Het witloof werd gezaaid op ruggen op 05/06/2020 aan 352.000 zaden per ha. De kunstmesttoediening
gebeurde in fracties op 14/07/2020, 12/08/2020, 27/08/2020 en 22/09/2020. De bespuitingen met
bladvoeding vonden plaats gedurende augustus, september en begin oktober aan een dosis van 5 of
7,5 kg stikstof per ha per bespuiting.
Bij de rooi (12 november) werden per behandeling enkele wortels ontleed op stikstofinhoud. Er bleken
opnieuw duidelijke verschillen te zijn in nitraatgehalte tussen de behandelingen. Een hogere
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stikstofbemesting leidt tot hogere nitraatgehaltes in de witloofwortels. Bemesting via bladvoeding lijkt,
hoewel de lagere totale dosering, tot evenwaardige stikstofgehaltes te leiden als de bemesting met
korrelkunstmeststof.
Tabel 7.2: Gemiddelde stikstofinhoud gerooide wortels per behandeling.
Droge
Object
Stikstof Nitraat Fosfor Kalium Magnesium
Stof
% op
% op
% op
(%)
mg/kg
% op DS
DS
DS
DS
Behandeling1
22,9
1,16
290
0.203
1,88
0,091

Calcium

Natrium

% op DS

% op DS

0,196

0.102

Behandeling2

22,2

1,38

530

0.216

1.98

0.092

0.192

0,093

Behandeling3

22

1,45

430

0.212

2

0.093

0.169

0,101

Behandeling4

22,3

1,38

370

0,207

1,89

0,091

0,174

0,101

Gemiddelde

22,35

1,34

405

0,210

1,94

0,09

0,183

0,0099

Bij de rooi werd eveneens een inschatting gemaakt van de wortelopbrengst per behandeling zoals
weergegeven in figuur 26. Definiëren we ruwweg de voor de forcerie ideale wortels als diegene met
diameter tussen 3 en 5,5 cm dan toont de rood-groenopdeling op deze figuur de verdeling in bruikbare
en niet-bruikbare wortels. Binnen elke behandelingen werd een groot aantal wortels gevonden met
diameter kleiner dan 3 cm, dus veel (te) dunne wortels. Omwille van de droogte kon het effect van de
meststoffen vermoedelijk niet tot uiting komen. De opbrengst was laag, in elk van de objecten. Over alle
wortels bekeken is het verschil tussen de behandelingen klein. Specifiek gericht op bruikbare wortels,
scoort behandeling 2 iets beter. Behandeling 1, als nulobject, moet echter niet onderdoen voor
behandelingen 3 en 4 waar wel stikstof werd toegediend.

Figuur 33: Gemiddeld wortelgewicht (in gram)(y-as) voor de bruikbare wortels (groene delen van de
balken) en voor de niet-bruikbare wortels (rode delen van de balken) van rooi over 1m² oppervlakte.
Wat het gemiddeld individueel wortelgewicht betreft, zijn er geen significante verschillen tussen de
verschillende behandelingen.
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Figuur 34: Gemiddeld wortelgewicht (in mm)(y-as) voor alle wortels (oranje balken) en voor de bruikbare
wortels (groene balken).
Gekeken naar de bladmassa, zijn de verschillen iets groter. De bladmassa bij behandeling 2 ligt hoger
dan de andere behandelingen. De grotere stikstoftoediening resulteerde in meer bladmassa. Eenzelfde
effect werd verwacht bij de proefplots met stikstofdiening via bladvoeding, maar vergelijken we
behandelingen 3 en 4 met nulbehandeling 1, dan komt dit verschil er niet uit.

Figuur 35: Gemiddelde bladmassa (in gram)(y-as) voor alle wortels (oranje balken) en voor de
bruikbare wortels (groene balken).
Bij de rooi werden de wortels in twee groepen opgedeeld in functie van het bekomen van twee
verschillende bewaringsregimes.
Het grootste deel van de proef loopt in 2021 waarbij de wortels gedurende drie verschillende periodes
geforceerd zullen worden en de bekomen witloofkroppen beoordeeld zullen worden. Hier wordt
nagegaan of de verschillende stikstofbehandelingen in combinatie met de verschillende bewaarregimes
leiden tot een verschillende opbrengst, verschillende kropeigenschappen of een verschil in kropkwaliteit.
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Waarnemingen en waarschuwingen bevestigen nood aan
alternatieve bestrijding van mineervlieg
Er wordt nu al enkele jaren geworsteld met een goede beheersing van de witloofmineervlieg in de
veldfase. Sinds het wegvallen van middelen op basis van dimethoaat in 2017 is de beheersing uit
controle geraakt. Gelukkig zijn er middelen zo als Benevia die regelmatig een 120-dagenregeling
krijgen. Maar de laatste twee jaar is zelfs dit product niet voldoende gebleken om de steeds vaker
opkomende groeipunt schade te voorkomen.
Dilmethoaat was essentieel in de bestrijding van witloofmineervlieg. Er zijn nu al enkele jaren proeven
lopende om nieuwe producten te vinden die kunnen helpen bij de beheersing zonder veel succes. Er
komen nu eenmaal niet veel nieuwe middelen op de markt. De noodzaak om te kijken naar middelen
die al bestaan dringt aan.
Het wegvallen van dimethoaat is zichtbaar in de waarnemingen
Voor de beheersing van de witloofmineervlieg wordt een waarnemings- en waarschuwingsmodel
gehanteerd. Vroeger was dit in de meeste gevallen voldoende om de plaag onder controle te houden.
De plaagdruk neemt echter jaar na jaar toe. Overschrijdingen van de drempelwaarde aan
mineervliegaantallen treden steeds vroeger in het seizoen op, waarbij aantasting van de wortels meer
en meer voorkomt. In Figuur 36 is te zien dat de stijging van het aantal teruggevonden mineervliegen in
de bakken gecorreleerd is met dimethoaat. In 2014 is de toepasbare dosis verlaagd geweest, met een
stijging van het aantal vliegen als gevolg. In 2017 is het product gewoon helemaal afgeschaft zonder
een goed alternatie. Vanaf dan zien we een explosieve stijging in het aantal teruggevonden vliegen in
de bakken.

Gemiddeld aantal waargenomen
witloofmineervliegen per perceel
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Figuur 36: Gemiddeld aantal waargenomen witloofmineervliegen sinds 1999 tot en met 2020 op de 20
referentie percelen verspreid over België.
Steeds vaker schade aan het groeipunt
De laatste jaren is de schade toegenomen. Vroeger was vooral de derde generatie/vlucht problematisch
doordat deze mineervlieg bij de rooi met de geoogste witloofwortels kan meekomen op het bedrijf. Daar
veroorzaakt ze schade aan de buitenste bladeren van de witloofkrop. De laatste jaren tast de
witloofmineervlieg ook steeds meer het groeipunt van de witloofwortels aan op het veld. Dit wil zeggen
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dat niet alleen de derde generatie vliegen schade doet, maar ook de eerste en de tweede generatie kort
na zaai en in de zomer nog ergere schade gaat veroorzaken. Bij een vroege aantasting kunnen de
plantjes sterven of achter blijven in groei (Figuur 37). Wortels die later aangetast worden, zien er vaak
normaal uit, maar kunnen geen of enkel een misvormde witloofkrop vormen. Dit leidt vanzelfsprekend
tot significante opbrengstverliezen. Uit voorlopige resultaten van staalnames op de referentiepercelen
van de waarnemingen en waarschuwingen en de voorlichting blijkt dat in ongeveer 35% van de wortels
dit jaar mineergangen van de witloofmineervlieg aanwezig waren. Bij 8% van de wortels was het
groeipunt ernstig aangetast, ondanks het gebruik van insecticiden op verschillende percelen. Op
sommige percelen loopt de schade aan het groeipunt op tot één derde van de wortels. Hierbij is de uitval
van plantjes door een vroege aantasting niet meegerekend (Figuur 37).

% Aantal wortels aangetast
door witloofmineervlieg

Gemiddelde 2020
40
35
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25
20
15
10
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35%

15%
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% pop of larve

% gangen

% schade groeipunt

Figuur 37: Gemiddeld aantal aangetaste witloofwortels op de w&w-percelen in regio Vlaams-Brabant.

Figuur 38: Planten in zeer jong stadium aangetast door de witloofmineervlieg blijven achter in groei.
Waarnemingen in bakken niet aan te tonen in proeven
Als we de waarnemingen in de percelen bij de telers bekijken zien we een duidelijke daling van de
witloofmineervliegen indien een teler pyrethroïden inzet ter behandeling van bijvoorbeeld bladluizen of
rupsen. Wij hadden gehoopt om deze daling ook waar te nemen in een reductie van de schade verricht
door de witloofmineervlieg. Maar door de te lage infectie druk komen deze verschillen er niet significant
uit. In deze proeven wouden we ook aantonen dat het mogelijk zou zijn om de standaard dubbele
behandeling van het standaard referentie product tijdens de laatste vlucht te splitsen in een behandeling
tijdens de eerste vlucht en een behandeling bij de derde vlucht. Door het uitblijven van de derde vlucht
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hebben we de laatste behadelingen niet kunnen uitvoeren waardoor we het antwoord op deze vraag
voorlopig nog schuldig blijven. Figuur 39 toont aan dat er zijn geen significante verschillen zijn in
kropgewicht tussen de geteste behandelingen waarbij we kunnen bespuiten dat de verschillende
producten veilig zijn in gebruik voor het gewas en geen invloed uitoefenen op de opbrengst.
Tabel 3: Behandelingsschema met behandelingsmomenten A= start van eerste vlucht (15
witloofmineervliegen in de vangbakken), B= 7 dagen na A, C= 14-20 dagen na A, D= start tweede
vlucht , E= 14 – 20 dagen na D, F= start derde vlucht, G= 7 dagen na F, H= 14 – 20 dagen na F. De
proefproducten zijn B = standaard referentie product, D = pyrethroïde 1, K = pyretroïde 2, F =
proefproduct, A = uitvloeier. De hoeveelheden zijn in l/ha.
A
B
C
D
E
F
G
H
1

Controle
B 1e en 3e
vlucht
B 2X 3e
vlucht
B 2X 3e
vlucht + A

2
3
4

0,75 B

0,75 B
0,75 B
0,75 B

5

D+K

0,5 D

0,075 K

0,5 D

6

D+K+B

0,5 D

0,075 K

0,5 D

8

F

5F

9

D

0,5 D

5 F

0,075 K

5F

2A

0,75 B

0,5 D

0,075 K

0,75 B

0,75 B

5F
0,5 D

0,75 B

5F

5F

2A

5F

0,5 D

Gemiddeld kropgewicht (g)

10 K
0,075 K
0,075 K
Belangrijke opmerking!: Er was geen derde vlucht dus de behandelingen FGH zijn niet uitgevoerd!
Waardoor behandelingen 3 en 4 niet hebben plaatsgevonden.
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Figuur 39: Kropobrengst gemeten in kropgewicht voor de proef P-001-2020-001 . Met behandeling 1
als controle, twee keer het standaard referentie product gespoten tijdens de eerste vlucht, 5 drie
behandelingen van pyrethroïden verspreid over de eerste en tweede vlucht, 6 de volle vier bespuiting
van pyrethroïden tijdens de eerste en de tweede vlucht, 8 een proefmiddel, 9 twee behandeling met
pyretroïden en 10 één enkele behandeling tijdens de eerste vlucht.
Om de totale werkzaamheid van de middelen te bestuderen zijn de wortels na rooi geforceerd en de
kroppen onderworpen aan een grondige beoordeling van schade veroorzaakt door de
witloofmineervlieg. Ook hier zijn er geen significante verschillen terug te vinden. Het lijkt dat de middelen
5, 6 en 9 een positief effect hebben, zeker ten opzichte van behandeling 8. Als er dan naar de controle,
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gemiddeld %

nummer 1 gekeken wordt is dit verschil dan weer minder uitgesproken. Bij behandeling 5 en 6 zijn er
meerde behandelingen geweest met verschillende pyrethroïden, zowel tijdens de 1e als de tweede
vlucht van de witloofmineervlieg. Behandeling 9 is twee keer pyrethroïde 1, zowel bij eerste vlucht als
bij de tweede en behandeling 10 één keer pyrethroïde 2 bij de eerste vlucht. Er is een nieuw
proefproduct getest bij behandeling 8. Dit product is drie keer gespoten tijdens de eerste vlucht, maar
zonder succes. Deze resultaten zijn terug te vinden in Figuur 40.
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gemiddeld % schade wmv

Gemiddeld % blaadjes met gangen

gemiddeld % poppen

Figuur 40: Beoordeling van de schade veroorzaakt door de witloofmineervlieg op witloofkroppen. Met
behandeling 1 als controle, twee keer standaard referentie product gespoten tijdens de eerste vlucht,
5 drie behandelingen van pyrethroïden verspreid over de eerste en tweede vlucht, 6 de volle vier
bespuiting van pyrethroïden tijdens de eerste en de tweede vlucht, 8 een proefmiddel, 9 twee
behandeling met pyretroïden en 10 één enkele behandeling van pyrethroïden tijdens de eerste vlucht.
Zijn pyrethroïden dan toch geen wondermiddel?
We kunnen besluiten dat de gebruikte insecticiden in deze proef veilig zijn voor het gewas. Op
effectiviteit van het middel kunnen we gebaseerd of deze resultaten concluderen dat er geen significant
verschil is ten opzichte van de controle door het uitblijven van het plaagorganisme. De gebruikte
pyrethroïden lijken een positieve invloed uit te oefenen en geven een vermindering van de
waargenomen hoeveelheid schade, maar deze vermindering in schade is er niet statistisch uit te halen.
Er is ook geen verschil te zien in het aantal behandelingen dat nodig zou zijn om de witloofmineervlieg
te onderdrukken. Voorlopig is het ook nog onduidelijk of het mogelijk is om deze plaag effectief te
onderdrukken met een gespreide behandeling van het standaard referentie product in plaats van de
standaard dubbele behandeling tijdens de derde vlucht.

Financiering: Lava en Vlaamse Overheid, Departement Landbouw en Visserij
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Automatisch waarneming insecten gebeurt best met een
combinatie van beeldherkenning en vleugelslagsensor
77% van de witloofmineervliegen wordt juist waargenomen door de beeldherkenning. Hoe meer beelden
van vangplaten we verzamelen, hoe beter het computerprogramma zal werken. Voor de vangplaten kan
vervolgens een nieuwe drempelwaarde worden vastgelegd. Naast plaaginsecten kunnen we met dit
systeem ook de populatie natuurlijke vijanden makkelijk opvolgen.
Waarnemingen zijn essentieel binnen IPM maar zijn zeer arbeidsintensief en vereisen een bepaalde
expertise. Via automatische monitoring en beeldherkenning werken we sinds 2017 in een project aan
een update van het huidige waarnemingssysteem om insecten op het veld automatisch te identificeren.
De herkenning van de plaaginsecten in witloof gaat ondertussen goed vooruit.
Software leert insecten herkennen op afbeeldingen
Bij beeldherkenning gaat de computer insecten identificeren op basis van afbeeldingen. Je moet de
software op de computer daarvoor wel trainen. Allereerst hebben we foto’s ingeladen voor elke
insectencategorie waarop wordt geclassificeerd. Die foto’s worden tegelijkertijd ook handmatig
beoordeeld. Zo kunnen er verbanden worden gelegd tussen wat bijvoorbeeld goed of fout is. Een nieuwe
foto doet de software dan zoeken naar de verbanden die hij eerder heeft gezien om zo tot een score te
komen. Wanneer de herkenningssoftware op de juiste manier wordt bijgestuurd, dan gebeurt dat proces
steeds beter en nauwkeuriger.
Om de software te kunnen trainen, moesten we eerst heel veel beelden van insecten verzamelen.
Hiervoor hebben wij vangplaten geplaatst sinds de start van het project zijn er elke zomer vangplaten
verzameld. In 2019 zijn er onder andere op vier van de twintig percelen die in België worden opgevolgd
voor de waarneming- en waarschuwingsberichten naast de standaard gele vangbakken, ook vangplaten
geplaatst. De huidige waarnemingen gebeuren met gele vangbakken waarbij de insecten in een
wateroplossing worden gevangen. Bij de vangplaten, vliegen de insecten tegen een lijmplaat waarop ze
blijven kleven. Voor het waarnemingssysteem werken we met drie vangbakken per perceel. Op de
percelen van Braine l'Alleud, Beauvechain, Kampenhout en Herent hebben we ter hoogte van deze drie
vangbakken bijkomend drie vangplaten geplaatst voor dit onderzoek. Deze platen werden in de zomer
van 2019 wekelijks opgehaald en vervangen. Van deze vangplaten werden foto’s gemaakt om de
herkenningssoftware te trainen. Ook deze zomer worden er vangplaten opgehaald en gedetermineerd
om deze software verder op punt te stellen.
77% van witloofmineervliegen correct herkend
Als we kijken naar de accuraatheid van de beeldherkenning kunnen we voorlopig stellen dat de
beeldherkenning software met een accuraatheid van 76% alle verschillende ordes van insecten
identificeert. Als we naar de twee specifieke witloof plaaginsecten kijken kunnen we zelfs met 77%
succes de witloofmineervlieg herkennen op de platen. De grootste vergissingen worden gemaakt met
andere mineervliegen die geen witloofmineervlieg zijn. Voor we wollige slawortelluizen hebben we
voorlopig nog te weinig beelden verzameld om de software goed te laten draaien. Er moet nog
gesleuteld worden aan de herkenning. Soms bestempelt de computer ook vuil of zand als een insect,
en dat moeten we zeker nog wegwerken. Vliegen en bladluizen zijn moeilijk voor beeldherkenning. Deze
insecten komen zeer veel voor in verschillende soorten zijn die erg op elkaar lijken.
Drempelwaarde voor vangplaten te bepalen
Bij de huidige w&w worden adviezen voor behandeling gegeven van zodra er een, op voorhand bepaald,
aantal plaaginsecten in de bakken teruggevonden wordt. Deze hoeveelheid is dan de drempelwaarde.
De drempelwaarde voor de bakken is niet dezelfde dan voor de platen. Dankzij deze proeven kunnen
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we ook de nieuwe drempelwaarde bepalen, De drempelwaarde van het aantal mineervliegen ligt hoger
in de bakken dan op de platen. Zoals te zien is in Figuur 41 worden er systematisch minder
mineervliegen geteld op de platen dan in de bakken. Dit was ook het geval met de tellingen van vorig
jaar. Als we de data van de twee vorige jaren met de data van deze zomen zullen samenvoegen kunnen
we deze nieuwe drempelwaarde bepalen.
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Figuur 41: Vergelijking van het gemiddeld aantal witloofmineervliegen in de gele bakken en de
vangplaten van de vier opgevolgde percelen in 2019.
Ook populatie nuttigen opvolgen via beeldherkenning
Daarnaast maakt de beeldherkenning met vangplaten het mogelijk om op een makkelijke manier ook
de natuurlijke vijanden mee in kaart te brengen. In Figuur 42 kan je zien dat de hoeveelheid sluipwespen,
waaronder de natuurlijke vijand van de witloofmineervliegen, ook stijgt als de hoeveelheid mineervliegen
stijgt. Ook grasvliegen, waarvan de larven wolligeslawortelluizen eten, en andere nuttige insecten,
kunnen makkelijk mee opgevolgd worden dankzij de beeldherkenning.
Het lokken van wollige slawortelluizen.
Ook zijn er testen uitgevoerd met als doel een lokstof voor de witloofmineervlieg te identificeren, maar
er werd nog geen goede lokstof gevonden. Cis-3-Hexynil-acetaat bleek wel aantrekkelijk voor de
gevleugelde wollige slawortelluizen. Maar de geteste concentratie en/of het valmodel bleken niet
effectief in een veldproef. Bij de witloofmineervliegen was er minder succes. Mogelijks maken zij geen
geur-gebaseerd keuzeproces
Gegevens van 2020 nog in verwerkingsfase
Ook wat betreft de beeldanalyse van witloofmineervliegen op lijmplaten werd vooruitgang geboekt
(fotomateriaal/data aangeleverd door Praktijkpunt Landbouw en Inagro). De waargenomen vliegen
komen vrij goed overeen met de voorspellingen door het deep learning model, al is er nog verbetering
noodzakelijk om de accuraatheid nog te verhogen. Bv vroeg in het seizen, wanneer er veel vuil/zand op
de lijmplaten hangt, is de foutenmarge groot. Tevens werd kort stilgestaan bij de ontwikkeling van de
“Photobox”, die gebruikt kan worden om de geautomatiseerde beeldherkenning van insecten op
lijmplaten op een goedkopere en gestandaardiseerde wijze te laten verlopen. Dit "Photobox-model" zal
worden getraind als we alle gegevens (foto’s met labels) voor het jaar 2020 hebben. De locatie van de
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vangplaat op veld bleek geen invloed op de vangsten te hebben, maar er werden wel meer vliegen in
de vangbakken dan op de lijmplaten gevangen.

aantal insecten van 4 lokaties
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Figuur 42: Totaal aantal witloofmineervlieg, sluipwespen, wollige slawortelluis en grasvliegen van de
vier verschillende locaties tezamen per week teruggevonden op de platen in Braine l'Alleud,
Beauvechain, Kampenhout en Herent.

Dit onderzoek werd uitgevoerd in het kader van het LA-traject ‘Innovatie én praktijkimplementatie van
waarnemings- en waarschuwingssystemen voor insectenplagen ter verduurzaming en
internationalisering van de Vlaamse fruit- en groenteteelt’ (HBC.2016.0795) met steun van het
Agentschap Innoveren & Ondernemen.
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Enerpedia is de agrarische energie-encyclopedie
Enerpedia is sinds 2007 een samenwerking van verschillende instellingen in Vlaanderen, waarbij hun
kennis, activiteiten en nieuws met betrekking tot energie in de land- en tuinbouwsector gebundeld
worden op één website (www.enerpedia.be). Kortom, Enerpedia sensibiliseert en adviseert
landbouwbedrijven om efficiënt met energie om te gaan.
Enerpedia 3.0 zet voornamelijk verder in op advies en begeleiding van de Vlaamse land- en
tuinbouwers. Witlooftelers kunnen bij ons gratis terecht met al hun vragen over energie. Ze kunnen ook
een individueel begeleidingstraject bij ons aanvragen, waar we eerst een energieanalyse uitvoeren van
het bedrijf. Hierna kunnen we overgaan tot een actieplan met nazorg om een energiebesparing te
realiseren.
In 2020 rondden we de begeleidingen die we in 2019 opstartten af. Na een grondige analyse van elk
bedrijfsprofiel werden er samen met de landbouwer enkele actiepunten voor energiebesparing
doorsproken. Op basis van dit gesprek werden enkele haalbare maatregelen op maat van het bedrijf
overeengekomen. Elke maatregel resulteerde in een verminderd energieverbruik en CO2-besparing.

Figuur 43: Er zijn op verschillende plaatsen mogelijkheden om energie te besparen op een witloofbedrijf.

Financiering: Het Vlaams Klimaatfonds van de Vlaamse overheid in het kader van de uitvoering van het
Vlaams Klimaatplan 2013-2020.
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Hoogwaardige toepassingen gezocht voor waardevolle
reststromen
In de transitie naar een meer bio-gebaseerde economie en het streven naar een duurzame agrovoedingsketen, is het beter benutten van restromen van gewassen een belangrijke piste. Het gebruik
van die stromen voor nieuwe, hoogwaardige toepassingen via innovatieve technieken draagt bij tot het
sluiten van de kringlopen en op termijn tot een betere rendabiliteit van de betrokken bedrijven. In het
CichOpt-project gaan we na hoe reststromen van het Cichorium—geslacht in de toekomst beter benut
kunnen worden.
Reststromen nog onderbenut
De witloofteelt in België, Nederland, Frankrijk en Duitsland brengt grote hoeveelheden reststromen met
zich mee. In België alleen al worden naar schatting jaarlijks meer dan 50.000 ton geforceerde
witloofwortels geproduceerd. Een groot deel hiervan komt gratis of tegen een kleine vergoeding in de
veevoeding terecht of wordt gebruikt als grondstof voor vergistingsinstallaties. Blaadjes die overblijven
na het opschonen van de witloofkrop en onverkoopbare witloofkroppen worden zelden of nooit voor
verdere doeleinden gebruikt. Hetzelfde geldt voor reststromen van de andere Cichorium-soorten, zoals
de snijresten van radicchio en andijvie die nu dikwijls naar de biogascentrale of compostering gaan. Bij
de industriële extractie van inuline uit cichorei, ontstaat er eveneens een grote hoeveelheid pulp die
vooral als diervoerder wordt gevaloriseerd.
Meten is weten
Voor je kunt nadenken over valorisatiemogelijkheden moet je natuurlijk de structuur, concentratie en
activiteiten van de waardevolle componenten in de reststromen kennen. Meer specifiek is er interesse
in voedingsvezels, suikerketens zoals inuline, de bitterstoffen en polyfenolen. In een eerste fase van het
project werden de bladeren, wortels en haarwortels van een groot aantal commercieel relevante rassen
van elk van de cichoriumgewassen gescreend op de aanwezigheid van deze componenten. Uit deze
analyse blijkt dat andijvie, Friseline en radicchio rosso heel verschillende hoeveelheden van deze stoffen
bevatten, ook al zijn de gewassen nauw verwant aan elkaar en witloof. De witloofkrop heeft geen
uitgesproken hoge gehaltes aan polyfenolen of bitterstoffen in vergelijking met de andere gewassen,
maar de geforceerde witloofwortels wél.
Deze informatie is niet alleen nuttig voor het zoeken naar nieuwe toepassingen, maar opent ook
mogelijkheden voor een meer gerichte selectie en veredeling.
Diverse toepassingen in voeding en dranken
Om de mogelijkheden van bitterstoffen of polyfenolen uit tuinbouwreststromen interessant te maken,
moet het verwerkingsproces laagdrempelig zijn. In het CichOpt-project legt ILVO zich hierop toe. De
onderzoekers kijken naar opzuivering en stabilisatie van voedingsvezels en suikers, maar ook naar de
mogelijkheden van bitterstoffen en polyfenolen. Ze ontdekten dat de vezels van witloofwortels een goed
waterbindend vermogen hebben. Dit is een interessante eigenschap, die van pas kan komen bij de
productie van bijvoorbeeld vegetarische burgers.
Bitterstoffen en polyfenolen zijn dankzij hun typische bittere smaak ook componenten die gewenst zijn
in dranken, zoals bier en gin. Bovendien hebben deze antioxidanten ook een potentieel effect op de
gezondheid.
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Figuur 44: Binnen het CichOpt-project wordt gezocht naar nieuwe toepassingen voor biomassastromen
uit onder andere de witloofteelt.
Binnenkort ook witloof verpakt in bioplastic uit witloofresten?
De suikerketens die aanwezig zijn in de reststromen zijn bouwstenen voor hydromethylfurfural (HMF),
een bouwsteen voor bijvoorbeeld bioplastic. De onderzoekers van de universiteit van Hohenheim
ontdekten dat kortere suikerketens belangrijk zijn om tot een efficiënte opzuivering te komen. De
concentratie van deze korte suikerketens wordt beïnvloed door veel factoren: de veldfase, de bewaring
én de forcerie. De onderzoekers gaan nu na in hoeverre de concentratie verschilt tussen de
verschillende witloofrassen.
Nuttige eigenschappen voor gebruik in cosmetica en farmacie
De bitterstoffen en polyfenolen hebben ook een antimicrobiële en anti-ontstekingswerking. Hierdoor zijn
ze natuurlijk ook interessant voor toepassingen in cosmetische en farmaceutische producten. De Finse
onderzoekspartner VTT bekijkt de cosmetische toepassingen. Mogelijks is het ook interessant om uit
de haarwortels van witloof deze bioactieve componenten te extraheren.
Ook aan het gebruik van de polyfenolen en bitterstoffen in biopesticides en biostimulantia wordt gedacht.
Nieuwe toepassingen worden getoetst aan hun technische en economische haalbaarheid
Zo’n nieuwe toepassingen zijn natuurlijk alleen interessant als ze ook economisch rendabel zijn en ook
effectief een duurzame meerwaarde creëren voor de landbouwer. De kosten voor het eventuele
transport en opslag van de reststromen, het bioraffinageproces en verdere verwerkingen zijn zaken die
heel belangrijk zijn voor de uiteindelijke haalbaarheid. Om hier een goed beeld van te krijgen voeren de
partners een technisch-economische haalbaarheidsstudie uit. Op deze manier worden alle kosten en
baten zo volledig mogelijk in kaart gebracht.
Dit onderzoek werd uitgevoerd in het kader van het ERA-NET FACCE SURPLUS ‘CichOpt’-project.
FACCE SURPLUS ontving fondsen van het HORIZON 2020 onderzoek- en innovatieprogramma van
de Europese Unie (project 652615). Op Vlaams niveau wordt het CichOpt-project gefinancierd door het
Agentschap Innoveren & Ondernemen.
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Eindelijk Vereenvoudigde Administratie (EVA)
Papierwerk is voor landbouwers een noodzakelijk kwaad. Het is niet daarom dat ze voor de boerenstiel
kozen, maar het hoort er nu eenmaal bij. Administratieve vereenvoudiging is een weerkerende belofte
die wordt gedwarsboomd door de controledrang van afnemers en kwaliteitsstandaarden, alsook door
nieuwe verplichtingen van overheidswege. Gelukkig kan digitalisering helpen om de administratie op
een landbouwbedrijf doenbaar te houden. In de toekomst gaan we zeker niet minder registreren, maar
wel anders en vooral meer efficiënt.
Oorspronkelijk voor fruittelers
Vijf jaar geleden ging het Proefcentrum Fruitteelt op zoek naar een geschikt softwareprogramma ter
vervanging van de handgeschreven teelt- of perceelfiches. Geen enkel commercieel beschikbaar
programma voldeed aan de verwachtingen van fruittelers. Daarom werd in 2016 EVA gelanceerd, een
applicatie voor én door de fruitsector. Vandaag zijn er 180 tevreden gebruikers die hun
gewasbescherming in fruitplantages registreren via smartphone en pc in plaats van met pen en papier.
Ook voor witlooftelers en akkerbouwers
Dit succes ligt aan de oorsprong van het idee om het programma te herschrijven op maat van andere
land- en tuinbouwers. Tijdsnood is immers de vaakst voorkomende kwaal in hun bedrijfsvoering. Het
Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant is één van de praktijkcentra die zijn schouders zet onder het
demonstratieproject ‘Cross-sectorale uitrol van EVA in de plantaardige sector’. In 2019 werd de
applicatie uitgetest op de teeltplanning van het Praktijkpunt. Achter de schermen gaan IT’ers aan de
slag met alle opmerkingen om EVA op maat van witlooftelers en bij uitbreiding akkerbouwers te maken.
Meer dan tijdswinst
EVA helpt land- en tuinbouwbedrijven overschakelen van handgeschreven registraties – die tijdrovend
zijn en achteraf vaak onpraktisch in gebruik – naar een professionele administratie. Binnen het
demonstratieproject is een jaar extra tijd ‘gekocht’ om de software in 2020 door te ontwikkelen naar een
3.0 versie. De praktijktest door landbouwers is daarom een jaar opgeschoven en gaat voorjaar 2021
van start. Onder begeleiding van het Praktijkpunt Landbouw zullen drie witlooftelers hun
teeltadministratie voor het eerst digitaliseren aan de hand van de EVA-app. Naast de registraties van
gewasbescherming wordt aan EVA ook een bemestingsplanner gekoppeld. De nood daaraan is groter
dan ooit door de verplichte registratie van aankoop en gebruik van kunstmest in het kader van MAP6.

Dit onderzoek werd uitgevoerd in het kader van het demonstratieproject: ‘Cross-sectorale uitrol van EVA
in de plantaardige sector’, met steun van het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse
overheid en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. www.vlaanderen.be/pdpo
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Eersteklas witloof dankzij geïntegreerde ketenaanpak
Het Belgisch witloof is internationaal gekend voor zijn hoge kwaliteit. Die goede Belgische
witloofkropkwaliteit wordt echter bepaald door het hele productieproces. Zowel de opkomst, de
rooidatum als de bewaring en zeker de forcerie hebben een heel sterke invloed op de eindkwaliteit. De
laatste jaren zijn er echter geen grote innovaties meer geboekt in de teelttechniek van witloof. Met het
ChiQon-project willen we daarom inzetten op een kwaliteitsverbetering van het witloof door alle punten
in de productieketen gelijktijdig aan te pakken. Door nieuwe (meet-)technieken en
beslissingsondersteunende modellen te introduceren kunnen teelttechnische beslissingen nog meer
onderbouwd worden.
Een goede kropkwaliteit begint op het veld
De witloofteelt is complex en bestaat uit drie grote delen: de veldfase, de wortelbewaring en de forcerie.
Een uitstekende kropkwaliteit start met uniforme en kwaliteitsvolle wortels. Een goede en gelijkmatige
opkomst van de plantjes is hiervoor de allereerste voorwaarde. De droge lente en zomer van 2020
toonden nog maar eens aan dat het ideale zaaitijdstip kiezen niet eenvoudig is.
Met bodemsensoren die de bodemtemperatuur en waterbeschikbaarheid gemeten, wil
onderzoekspartner Inagro dit ideale zaaitijdstip beter kunnen bepalen. Deze sensoren kunnen later in
de teelt ook aangewend worden om de irrigatienoden van het gewas in kaart te brengen.
Na de zaai is het belangrijk de opkomst op het volledige perceel eenvoudig te kunnen opvolgen.
Mogelijks zijn er zones met een voldoende standdichtheid en andere zones die wel beter heringezaaid
Met drone- en cameratechnologieën kan de opkomst op het volledige veld in beeld gebracht worden.
Door de hoge resolutie kan deze opkomst in een vroeg stadium gedetecteerd worden, wanneer opnieuw
inzaaien nog verantwoord is.
Wortelrijpheid is een belangrijke parameter voor kropkwaliteit
Op het einde van het veldseizoen worden de witloofwortels gerooid. De rooigeschiktheid of rijpheid van
de wortel correct kunnen bepalen is van groot belang. Een onrijpe of overrijpe wortel slaat meteen op
de kropkwaliteit. Vandaag de dag bepaalt de teler op basis van zijn buikgevoel de rooigeschiktheid,
soms met ondersteuning van een droge stofbepaling. Bovendien hebben ook bodemparameters en het
ras een grote invloed op de afrijping van de wortel. Een juiste en snelle inschatting van de rijpheid is
mogelijk op basis van een multispectrale meter voor de planten op het veld. Deze spectrale metingen
vertellen ons hoeveel licht er per golflengte geabsorbeerd wordt door de bladeren. Bij planten die
beginnen af te rijpen, worden er veel inhoudsstoffen verplaatst van de bladeren naar de wortel. Deze
veranderingen kunnen gekoppeld worden aan veranderingen in spectrale kenmerken van het blad.
In 2020 werden de eerste metingen uitgevoerd. Hiervoor werden 5 verschillende rassen opgevolgd.
Vanaf midden augustus tot begin december werden de wortels wekelijks gerooid en werden er met een
Vis/NIR spectrofotometer metingen uitgevoerd op de bladeren van de plant. Op diezelfde wortels
werden ook wekelijks analyses uitgevoerd om de veranderingen van inhoudsstoffen te kunnen
opvolgen. Omdat de wortelrijpheid ook een grote rol speelt in de uiteindelijke kropkwaliteit, werden de
wortels ook geforceerd.
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Figuur 45: Van augustus tot december werden wekelijks spectrale metingen uitgevoerd om deze te
kunnen relateren aan de wortelrijpheid.
Op deze manier capteren we een heel bereik aan wortelrijpheid: van zeer onrijp in begin augustus, tot
overrijp in eind december, en proberen we deze veranderingen in wortelrijpheid te relateren aan
veranderingen in de spectrale bladkenmerken en kunnen deze metingen rechtstreeks gerelateerd
worden aan de kropkwaliteit. De resultaten die in 2020 werden verzameld, zullen in 2021 worden
verwerkt en de basis vormen voor de nieuwe proefopzet.

Figuur 46: De gerooide wortels werden na een bewaarperiode van drie weken ingetafeld om zo de
spectrale metingen ook de uiteindelijke kropkwaliteit te kunnen relateren.
Van het veld naar de frigo
De witloofteelt wordt vaak al snel ingedeeld in de teelt van wortels en de forcerie van de krop. Toch zit
daartussen een minstens even belangrijke fase: de bewaring van de wortel. Een gelijkmatige bewaring
van alle wortels in de verschillende kisten in de frigo is heel belangrijk zodat alle wortels identiek zijn en
gelijkmatig kunnen starten in de forcerie.
Door soms relatief grote verschillen in temperatuur in de frigo tussen de warmste en koudste zone
krijgen we op langere termijn grote verschillen naar bijvoorbeeld rijpheid. Een suboptimale verdeling
van temperatuur en luchtvochtigheid in de koelcellen kan dus voor heel wat kwaliteitsverlies zorgen.
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Dankzij nieuwe meettechnieken en computersimulaties kan onderzoekspartner VCBT het hele
koelproces opvolgen en gericht advies geven aan de telers.
Kwaliteitsafwijkingen vermeden door middel van groeimodel en pitsensoren
Tijdens de laatste productiefase, het forceren, kan het groeiproces van de krop enkel uitwendig worden
opgevolgd. De inwendige ontwikkeling blijft onzichtbaar, waardoor kwaliteitscontrole wordt uitgesteld tot
na de oogst. Toch treden tijdens de forcerie ongewenste kwaliteitsverschillen op, zoals bijvoorbeeld
pitafwijkingen of roodverkleuring. De precieze oorzaken hiervan zijn nog niet goed gekend. Binnen het
ChiQon-project zal onderzoekspartner KU Leuven enerzijds dieper ingaan op de processen die aan de
basis liggen van deze afwijkingen aan de hand van fysiologische en moleculaire studies.
Anderzijds is bewaken van deze inwendige kropgroei en –kwaliteit tot nu toe een fundamentele
tekortkoming in het huidige teelproces. Vandaag krijgt de teler weinig tot geen info over welke invloed
het aanpassen van forceerparameters hebben op de kropgroei en –kwaliteit. Het opvolgen van de
pittemperatuur door middel van sensoren kan daarop een antwoord zijn. Op basis van een groeimodel
zullen de temperatuuurvariaties tijdens de kropontwikkeling kunnen gelinkt worden aan deze afwijkingen
en kunnen specifieke teeltrichtlijnen worden opgesteld. Door de temperatuur te linken aan de
groeisnelheid wordt een accuratere en dynamischere klimaatsturing tijdens de forcerie mogelijk.
Zo kan de perfecte kwaliteit worden gegarandeerd tijdens het hele productieproces.

Dit onderzoek werd uitgevoerd in het kader van het LA-traject ‘Kwaliteitsverbetering van witloof
doorheen de hele productieketen: ChiQon’’ (HBC.2018.2212) met steun van het Agentschap Innoveren
& Ondernemen.
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Maximaal hergebruik van forceriewater bij witloof
Water is een belangrijke factor bij de hydroteelt van witloof. Hydrocultuur vond zijn in gang in de
witloofsector in 1973. Dit maakt de witloofsector één van de pioniers in de hydroteelt. Bij de hydroteelt
van witloof worden de witloofwortels eerst in open lucht geteeld, waarna ze in een tweede fase in
trekbakken geplaatst worden. Waar de eerste fase in de grond plaatsvindt, maakt de tweede grondloze
fase gebruik van een voedingsoplossing die langsheen de wortels wordt gepompt. Zo krijgen de
witloofwortels de benodigde voedingsstoffen voor de verdere ontwikkeling of forcerie tot krop. Door de
voedingsoplossing te hergebruiken bespaar je kosten en verhoog je de duurzaamheid van de productie.
Uiteraard is de waterkwaliteit daarbij van groot belang.

Figuur 47: Tijdens de drie weken durende forcerie wordt de voedingsoplossing continu gerecirculeerd.
Analyses geven inzicht in samenstelling drainwater
Hergebruik van dit drainwater is niet zonder risico’s. Via de plantenwortels worden elementen uit de
oplossing opgenomen en als voedingsstof gebruikt. Hierdoor kan zich een tekort voordoen. Omgekeerd
kunnen bepaalde elementen accumuleren doordat ze slechts beperkt worden opgenomen. Ook residu’s
van gewasbeschermingsmiddelen kunnen opstapelen, waardoor de MRL kan worden overschreden.
Voedingswater fungeert ook als een mogelijke vector voor plantenziekten, waardoor waterhergebruik
tot ziekteoverdracht kan leiden. Om het drainwater op een veilige manier te kunnen hergebruiken, is
behandeling dus aangewezen. Daarom zijn we binnen het project gestart met deze drianwaterstroom
zowel kwalitatief als kwantitatief in kaart te brengen. Dankzij verscheidene bedrijfsbezoeken bij een
groot aantal telers krijgen we een duidelijk beeld van de noden van de sector. Door dit aan te vullen met
proeven op het Praktijkpunt willen we zo de nodige data verzamelen, om later dan te kunnen bepalen
welke zuiveringsstappen en technologieën nuttig kunnen zijn.
Bestaande technologieën worden geëvalueerd
Op het vlak van waterhergebruik zijn er al verschillende systemen op de markt. Het specifieke
teeltsysteem van hydrowitloof vraagt aanpassingen van deze technologieën. Bestaande systemen
worden geëvalueerd op basis van hun capaciteit om nutriënten, gewasbeschermingsmiddelen en
pathogenen uit het water te verwijderen of te recupereren. In een volgende stap zullen we de meest
beloftevolle technologieën uittesten in de forcerie van het Praktijkpunt, om zo hun efficiëntie na te gaan.
Deze technologieën worden in een volgende stap ook getoetst via een kosten-batenanalyse.
Waterzuiveringstechnologieën kunnen een meerwaarde bieden voor de landbouwer, maar als de
kostprijs te hoog is, kan dit niet op een rendabele manier. In deze studie zullen we bekijken hoe de
effectiviteit zich verhoudt tot de kostprijs, waarin zowel de investeringskost, werkingskost als
arbeidsuren worden meegenomen.
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Landbouwers maken kennis met waterzuiveringstechnieken via demonstraties en infosessies
Dankzij praktijkproeven bij de onderzoekspartners kan de witloofsector kennis maken met de
verschillende technologieën. Om deze waterhergebruiktechnologieën zowel op korte als lange termijn
ingang te doen vinden, zullen er verschillende communicatiemiddelen en -activiteiten gebruikt worden.
We zullen infosessies organiseren op de praktijkcentra om de telers zo goed mogelijk te informeren over
de bestaande technologieën en het nut en de effectiviteit ervan voor de witloofsector.
De demonstraties op de praktijkbedrijven geven de landbouwers de mogelijkheid om de verschillende
technieken met eigen ogen in werking te zien. Op het einde van het project wordt alle informatie op een
toegankelijke manier verzameld in een overzichtsfiche- of brochure. Daarnaast zal alle verzamelde
kennis ook verspreid worden via de vaste communicatiekanalen van de partners.
Via deze infosessies en demonstraties willen we witlooftelers laten kennismaken met de technologieën
rond waterhergebruik en de meerwaarde ervan. Zo zetten we stappen naar een volledig gesloten
watersysteem en veel minder (beladen) drainwater.

Dit onderzoek werd uitgevoerd in het kader van het demonstratieproject: ‘Circulair forceren: maximaal
hergebruik van drainwater bij witloof, met steun van het Departement Landbouw en Visserij van de
Vlaamse
overheid
en
het
Europees
Landbouwfonds
voor
Plattelandsontwikkeling.
www.vlaanderen.be/pdpo
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Druppelirrigatie in witloof zorgt voor een betere opkomst en
wortelopbrengst
In april 2020 ging het LA-traject DRIP “Datagedreven regeling van druppelirrigatie voor een duurzame
productie in de tuinbouw” van start. Het project speelt in op de toenemende droogte en vochtvraag. Er
is nood aan een hogere irrigatie-efficiëntie en dat proberen we te bereiken met enerzijds druppelirrigatie
en anderzijds een betere irrigatiesturing. We zetten daarvoor in op het oplossen van knelpunten die nog
ervaren worden bij het gebruik van druppelirrigatie. Voor de irrigatiesturing zullen bodemvochtsensoren
gekoppeld worden aan een bodemwaterbalansmodel om een real-time datagedreven irrigatieadvies te
bekomen. Het systeem zal ook getest worden in de praktijk bij deelnemende landbouwbedrijven vanaf
teeltseizoen 2021.
Druppelirrigatie in witloof
De opkomst is een cruciale fase in de witloofteelt. Een te lage standdichtheid zorgt voor een slechte
wortelopbrengst en wortelkwaliteit. Met behulp van druppelirrigatie kan een meer gelijkmatige opkomst
bekomen worden en kan herzaai vermeden worden. In 2020 werd het effect bepaald van
druppelirrigatie op de opkomst, wortelopbrengst en wortelkwaliteit van witloof. Er werd onderzocht wat
de optimale plaatsing (diepte in de rug: 3 cm versus 25 cm) is van de druppelslangen en frequentie van
de watergift: frequent kleine watergiften (dagelijks) of beter één grote watergift (wekelijks). Het moment
van aansturing van de irrigatie in witloof werd gebaseerd op de bodemwaterbalansberekeningen van
Bodemkundige Dienst. Tabel 4 vat de resultaten overzichtelijk weer kaderend rond bodemvocht,
productie en meteo die deels voortvloeien uit de modelberekeningen.
Tabel 4: Gegevens van het witloof-proefveld met druppelirrigatie te Herent
Jaar: 2020
Teelt: witloof
Periode: mei - oktober
Locatie: Herent
Bodemtextuur: Leem (Aba – Aca)
Irrigatie-object
Maximale ET (mm)

Nat
362

Droog
359

Reële ET (mm)

359

308

Irrigatie (mm)

201

0

Neerslag (mm)

273

273

Voldoening aan de vochtvraag (%)

99

86

Minimale bodemwaterpotentiaal (kPa)
Opbrengst (ton/ha)*

57

270

45,2

37,1

*Nat: druppelirrigatie ondergronds, op 3 cm. Droog: geen irrigatie.

Druppelirrigatie versus geen irrigatie
In witloof is de meeropbrengst van irrigatie tijdens het groeiseizoen van 2020 duidelijk aangetoond. De
meeropbrengst van druppelirrigatie bij witloof is vooral te wijten aan de significant betere opkomst (zie
Figuur 48). Bij druppelirrigatie op 3 cm diepte kwam gemiddeld 92% van de zaden uit ten opzichte van
77% bij de controle zonder irrigatie.
De totale wortelopbrengst (zie Figuur 49) werd voornamelijk beïnvloed door het aantal wortels en
minder door het gewicht per wortel. Bij een tussentijdse wortelbeoordeling begin september hadden de
wortels van de controle zonder irrigatie wel een lager gewicht en een kleinere diameter dan de wortels
met druppelirrigatie op 3 cm diepte. Maar dit verschil was niet meer zichtbaar bij de rooi midden
november. Er werden geen verschillen waargenomen in het percentage bruikbare wortels voor forcerie
en de ziekte- en plaagdruk bij de rooi. De wortels zullen nog geforceerd en geanalyseerd worden om te
kijken naar eventuele verschillen in kropopbrengst en aanwezige nutriënten.
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Figuur 48: Het gemiddelde opkomstpercentage op 3, 11 en 18 juni voor de controle zonder irrigatie en
de behandelingen met ondergrondse druppelirrigatie op 3 en 25 cm diepte. Balkjes met eenzelfde letter
zijn niet significant verschillend.
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Figuur 49: Gemiddelde wortelopbrengst in g/m² voor de controle zonder irrigatie en druppelirrigatie op
3 cm en 25 cm diepte voor een wekelijkse grote gift en een dagelijkse kleine gift. Balkjes met eenzelfde
letter zijn niet significant verschillend.
Diepte van de druppelirrigatie
Druppelirrigatie op 3 cm diepte zorgde voor een significante meeropbrengst van 22% ten opzichte
van de controle zonder irrigatie. In tegenstelling tot de druppelslangen op 3 cm, bleken de
druppelslangen op 25 cm te diep te liggen om de opkomst te beïnvloeden. De wortelopbrengst
was dan ook niet significant verschillend tussen de controle zonder irrigatie en deze diepe irrigatie.
Bijkomend verliep het verwijderen van de diepe druppelslangen zeer moeizaam door
bodemcompactie na doortocht van de wortelrooier. Anderzijds bleek 3 cm dan weer niet diep
genoeg om vogelschade te vermijden. Tijdens de veldfase hadden de planten last van witziekte.
Dit leek meer uitgesproken te zijn bij de ondiepe druppelslangen.
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Kleine versus grote gift en frequentie
Deze proef vergeleek een wekelijkse grote gift met een dagelijkse kleine gift (spreiding van de totale
geadviseerde gift over zeven dagen). Deze spreiding gebeurde pas vanaf een aantal weken na opkomst
van de witloofplanten. Er werden geen verschillen waargenomen in opbrengst en kwaliteit. Bij de
tussentijdse wortelbeoordeling in september gaf alleen de wekelijkse gift op 3 cm diepte significant
minder vertakking van de wortels dan de controle zonder irrigatie, maar dit werd niet bevestigd bij de
rooi in november.

Dit onderzoek werd uitgevoerd in het kader van het LA-traject ‘Datagedreven regeling van
druppelirrigatie voor een duurzame productie in de tuinbouw, DRIP’ met steun van het Agentschap
Innoveren & Ondernemen.
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Multi-inzetbare robots in de landbouw (CIMAT)
Het antwoord op stijgende productiekosten in land- en tuinbouw is tot nu toe vaak schaalvergroting. Aan
het gebruik van steeds grotere en zwaardere machines zijn nadelen verbonden zoals de hoge
investeringskost en het toenemend risico op bodemverdichting. Het Interreg-project ‘Catalyst for
Innovative Mechatronics in Agricultural Technology’ of kortweg CIMAT mikt daarom op de ontwikkeling
van betaalbare robots die op kleine en middelgrote bedrijven breed inzetbaar zijn voor
veldwerkzaamheden die ze autonoom kunnen verrichten.
Vlaamse en Nederlandse onderzoekspartners gingen in 2019 onder leiding van KU Leuven aan de slag
met een bestaand semi-autonoom platform van het Leuvense R&D-bedrijf Octinion als basis. Dit
platform werd meer autonoom gemaakt en zou werktuigen krijgen die voor uiteenlopende taken
bruikbaar zijn. Om deze ontwikkeling zo goed mogelijk af te stemmen op de noden en wensen van de
telers worden zij per sector samengebracht in zogenaamde co-creatiesessies. Samen met
onderzoekers brainstormen zij over de mogelijkheden én de mogelijke obstakels voor de inzet van
robots.

Figuur 50: Nieuw ontwerp van de robot naar het model van een polyvalente werktuigendrager.

Het Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant peilde bij witlooftelers naar de verwachtingen. Zij zien
vooral meerwaarde in een agrorobot om de mechanische onkruidbestrijding te automatiseren. Door het
verdwijnen van gewasbeschermingsmiddelen staat de effectiviteit van een chemische onkruidbestrijding
immers onder druk. “Door het verdwijnen van herbiciden is overblijvend onkruid op de witloofruggen
vandaag reeds een probleem”, getuigt een witloofteler. “In de toekomst zal dat nog verergeren. Zelfs
met behulp van GPS kunnen we enkel schoffelen tussen de ruggen. Om rendabel te zijn, moet een
robot daarom het onkruid op de rug kunnen aanpakken. Zo wordt manueel wieden overbodig.”
Bij de ontwikkeling van de robot in 2020 stootten de experten uit het onderzoek en de bedrijfswereld op
de beperkingen van het bestaande Octinion-robotplatform dat ontwikkeld was om te functioneren op
proefvelden. Voor mechanische onkruidbestrijding bleek een krachtiger type robot nodig zodat de
CIMAT-robot opnieuw uitgetekend werd vertrekkend van een leeg blad papier. Dat resulteerde in een
nieuwe type robot naar het model van een werktuigendrager, uitgerust met vier elektrische wielmotoren,
een spoorbreedte die verstelbaar is van 1,2 tot 1,8 meter en maar liefst drie (!) hefinrichtingen. Dat zorgt
voor een ongeziene polyvalentie bij de mechanische onkruidbestrijding in een breed scala aan teelten.
Bedoeling is dat de robot ook aan het werk kan in ruggenteelten zoals witloof en (biologische) wortelen.
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De nood aan innovatie op het vlak van onkruidbestrijding is in deze teelten groot. Tegen de zomer van
2021 moet het prototype in staat zijn om onkruid te schoffelen op en tussen de witloofruggen van het
proefveld te Herent.

Dit onderzoek werd uitgevoerd in het kader van het Interreg-project CIMAT.
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Onderzoek innovatieve
teelten
Goudsbloem: Onkruidbeheersing en oogsttechniek blijven
uitdaging
Bij een dubbeldoelteelt van goudsbloem gaat een hogere bloemopbrengst ten koste van de
zaadopbrengst. Het blijft dus zoeken naar een goed evenwicht. Om het onkruid te beheersen is
er ook nog werk aan de winkel, zowel chemisch als mechanisch. Om de machinale bloemoogst
te optimaliseren worden nieuwe prototypes ontwikkeld. De afrijping van de zaden verliep dit jaar
zeer goed door een vroege zaai en droog en warm weer tijdens deze afrijping.
Het Praktijkpunt Landbouw onderzoekt samen met ILVO de mogelijkheden van goudsbloem als
een alternatief gewas voor de Vlaamse landbouw met een focus op de dubbeldoelteelt van
bloemen en zaden. In 2020 werden proeven uitgevoerd rond de teelttechniek van goudsbl oem,
met een focus op onkruidbeheersing, afrijping van de zaden en wisselwerking tussen de bloem en zaadproductie. De teelt werd voor het vierde jaar op rij bij een aantal landbouwers uitgetest in
de praktijk, zowel in een hoofdteelt als in een nateelt. O p deze praktijkpercelen ging de aandacht
vooral naar de oogst en na-oogsttechniek.
Nog geen chemische oplossing in onkruidbeheersing
Net zoals de voorbije jaren zetten we sterk in op onkruidbeheersing in de goudsbloemteelt.
Onkruidbeheersing is vooral van belang de eerste zes weken na de zaai totdat het gewas
voldoende dichtgegroeid is. Goudsbloem als dubbeldoelteelt is een nieuwe teelt en dus zijn er nog
geen gewasbeschermingsmiddelen toegelaten. Doordat goudsbloem onder de categorie ‘Eetbare
bloemen’ valt, zijn er voor de gewone teelt van de bloemen wel een aantal
gewasbeschermingsmiddelen toegelaten. Deze middelen mogen echter niet worden gebruikt bij
een zaadteelt of dubbeldoelteelt.
Dit jaar werd voor het eerst een verkennende herbicideproef aangelegd. Elf herbiciden werden
getest op werkzaamheid en gewasveiligheid. Hiervan werden vier middelen toegepast in voor opkomst , de overige in na-opkomst. Er leken weinig significante verschillen te zijn in opkomst en
totale opbrengst (gewasveiligheid) en werkzaamheid. Enkel één herbicide gaf significant minder
onkruiden dan de controle. Bij één herbicide ontstonden er misvormde bloemen en dat had een
lagere totale verse bloemopbrengst tot gevolg. Over het algemeen was de werkzaamheid van de
geteste herbiciden onvoldoende voor een goede onkruidbeheersing. Het droge jaar maakte de
beoordeling ook moeilijk. Bijkomende proeven zijn nodig om een sluitend beeld te krijgen van
welke herbiciden veilig en werkzaam zijn in de teelt van goudsbloem. De totale verse
bloemopbrengst in de herbicidenproef varieerde tussen de 7 en de 12 ton verse bloemen per ha
voor een wekelijkse handmatige bloempluk gedurende acht weken. Door de droogte en hitte deze
zomer was de daaropvolgende zaadopbrengst dit jaar veel lager dan vorig jaar: gemiddeld 0,26
ton per ha t.o.v. 1 ton per ha.
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Figuur 1: Onkruidbeheersing is nog een uitdaging voor de goudsbloemteelt. Een herbicideproef werd
aangelegd met 11 verschillende herbiciden.
Nieuwe prototypes voor machinale bloemoogst in ontwikkeling
Een bestaand prototype van een bloemoogstmachine werd de voorbije drie jaar ingezet om
proefvelden en praktijkpercelen bij landbouwers te oogsten. Op de praktijkpercelen werd reeds 1
ton verse bloemen per ha gehaald per oogstbeurt voor een machinale bloemo ogst om de 2 weken.
Drie tot vier machinale bloemoogsten zijn haalbaar. Het oogstresultaat is zeer sterk afhankelijk
van de toestand van het gewas (jong of houtig gewas, gewashoogte, positie van de bloemen,
aanwezigheid van onkruiden) en de plukhoogte. De geoogste massa bevatte in vele gevallen een
te hoog aandeel stengels, gesloten bloemknoppen en blaadjes. Maar deze fracties zijn niet
gewenst bij de verdere verwerking. Voor een goede kwaliteit mag de bloemsteel niet langer zijn
dan 1 cm. Daarom werd er verder ingezet op enerzijds betere plukprincipes, en anderzijds
naschoning.
Twee alternatieve plukprincipes werden ontwikkeld door ILVO, met de bedoeling op een zuivere
manier te kunnen plukken met zoveel mogelijk bloemen en zo weinig mogelijk andere fractie s. Het
eerste nieuwe prototype werd dit jaar in het veld getest. Algemeen zagen we bij deze machine
minder lange stengels, maar een groter aandeel bloemen met een stengel. Dat bleek moeilijker op
te schonen na de oogst. Het tweede prototype is nog onder constructie en zal in 2021 in het veld
worden getest. Eén landbouwer heeft zijn erwtenplukker omgebouwd tot een bloemoogstmachine
en is deze nu volop aan het testen. De eerste resultaten zien er goed uit.
Naast het verbeteren van de pluktechniek wordt ook ingezet op het opzuiveren van de geoogste
bloemen. Er werd een experimentele trommelzeef gebouwd. Hiermee blijkt het mogelijk om de
hoeveelheid lange stengels te halveren. Mits het voorzien van een sectie met fijnere maaswijdte
is het ook mogelijk om de nog gesloten bloemknoppen af te scheiden. Momenteel is dit een
stationaire unit, maar dergelijk principe kan (op termijn) worden geïntegreerd in een oogstmachine.
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Figuur 2: Nieuwe oogstprincipes worden ontwikkeld en getest in het veld om de machinale bloemoogst
op punt te stellen.
Op zoek naar technieken om zaadafrijping te uniformiseren
Bij een ongelijkmatige afrijping van de zaden is de zaadoogst van goudsbloem nog een probleem.
Als het gewas nog te groen is, zorgt dit voor verstopping van de dorser en onrijpe zaden geven na
persen een groene viskeuze olie, die niet bruikbaar is voor de beoogde toepassingen. Eén van de
oplossingen is loofdoding vlak voor de zaadoogst. Er werden dit jaar in een veldproef rond
loofdoding drie gewasbeschermingsmiddelen getest (twee loofdoders en één groeiremmer),
daarnaast werd de techniek van zwadmaaien uitgetest. Door een vroege zaai en droog en warm
weer tijdens de afrijping van de zaden was de afrijping dit jaar echter uitstekend in alle objecten.
Bij één van de loofdoders was het vochtgehalte van de bruto-zaadoogst wel wat lager dan in de
andere objecten. De zaadopbrengst (zonder voorafgaande bloempluk) schommelde rond de 1,3 à
1,4 ton per ha met uitzondering van het zwadmaaien dat significant minder opbracht met
0,8 ton/ha. Dat komt waarschijnlijk doordat de proefvelddorser niet voldoende in staat was om het
gemaaide gewas op te rapen van de grond. Bijkomend leidde dit ook tot significant meer
onzuiverheden in de zaadoogst.
Ook op de praktijkpercelen bij de landbouwers was de afrijping van het zaad, na twee
bloemoogstbeurten, dit jaar voldoende om zonder loofdoder te kunnen dorsen. Eén perceel werd
gedorsen met een graandorser, het ander werd eerst in zwad gemaaid en nadien g edorsen met
een graszaaddorser. In tegenstelling tot het zwadmaaien in de veldproef verliep het zwadmaaien
hier wel vlot met een relatief zuiver en droog product als resultaat. De zaadopbrengst ligt voorlopig
nog lager op de praktijkpercelen dan op de proefvelden door een aantal knelpunten zoals
onkruidbeheersing. Optimalisatie van de zaadproductie op grote schaal is nodig.
Kiezen voor meer bloemen of meer zaad
In 2016 werd aangetoond dat er een trade-off was tussen de bloem- en zaadproductie bij de
dubbeldoelteelt van goudsbloem. Daarmee bedoelen we dat hoe langer je bloemen oogst, hoe
hoger de bloemopbrengst, maar hoe lager de zaadopbrengst. Herhaling van deze proef was
noodzakelijk. De weersomstandigheden hebben immers een grote invloed op de bloemproduc tie.
De trade-off werd bevestigd in 2019 en 2020 op ILVO. In 2019 en 2020 werden vier rassen
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geselecteerd waarbij twee tot vier (in 2019) en drie tot vijf (in 2020) keer bloem werden geoogst
en daarna volgde een finale zaadoogst. De bloemoogst van deze pr oeven verliep machinaal in
2019 en 2020. In 2019 zakte de zaadoogst gemiddeld met 40% en 60% bij respectievelijk één of
twee extra plukbeurten ten opzichte van de zaadoogst bij de controle (twee bloemplukbeurten).
De bloemoogst steeg wel met 50% en 80% bij één of twee meer plukbeurten ten opzichte van de
controle. Ook in 2020 werd een reductie van 50 tot 80% waargenomen bij de zaadoogst na vier
en vijf bloemplukbeurten in vergelijking met de objecten met drie oogstbeurten. De
bloemopbrengst steeg wel met 60% bij het object met twee extra plukbeurten, maar in 2020 was
de kwaliteit van deze twee extra plukbeurten heel slecht. Door de droge, warme periode in
augustus was het gewas sterk verhout en was de bloemoogst sterk verontreinigd met stengel en
bladmateriaal.
Afzetkanalen zoeken in food en non-food
Goudsbloemolie wordt al lang gebruikt in allerlei cosmetische en farmaceutische producten. De
productie van Vlaamse, lokale bloemen is wel nieuw in dit verhaal. Het komende jaar zullen we
sterk inzetten op vermarkting van de bloemen in de richting van bedr ijven die bloemolie
verwerken. Voor de zaadolie werd er een marktstudie uitgevoerd door Karel de Grote Hogeschool
voor non-foodtoepassingen en door Flanders’Food voor de voedingstoepassingen. Non foodtoepassingen zijn voornamelijk verven en coatings. Er is veel interesse vanuit de markt (zes
bedrijven), in de eerste plaats als vervanger van tungolie. Mogelijke voedingstoepassingen zijn
margarine, dressings en voedingssupplementen maar door de Europese wetgeving in verband met
de toelating van nieuwe voedselingrediënten is dit minder evident. Deze bedrijven ontvangen een
staal zaadolie voor onderzoek en ontwikkeling.
Vooraleer de goudsbloemteelt kan uitgerold worden, moeten nog een aantal knelpunten aangepakt
worden zoals de beschikbaarheid van zaaizaad, onkruidbestrijding, naoogsttechnologie zaden
(beschikbaarheid en kostprijs) en ongelijke afrijping van de zaden.

Dit onderzoek werd uitgevoerd in het kader van het LA-traject ‘Goudsbloem, een gouden kans: GOGO’
met steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen.
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Innovatietuin: Uittesten van nieuwe teelten
Focus op olie- en eiwithoudende gewassen
Landbouwers zijn op zoek naar nieuwe teelten om redenen van rendabiliteit, diversiteit en teeltrotatie.
Ook vanuit de verwerkende industrie is er de wens om meer lokaal geteelde gewassen te gebruiken.
De innovatietuin kadert in deze zoektocht naar teeltverbreding. De focus ligt daarbij vooral op
oliehoudende en eiwithoudende gewassen maar ook innovatieve groenten komen aan bod.
Het doel van deze innovatietuin is om te bekijken welke interessante gewassen kunnen groeien in ons
klimaat. Daarnaast evalueren we ook hoe gemakkelijk een gewas te telen is: hoe verloopt de opkomst?
Zijn er plagen waar te nemen? Rijpen de zaden uniform af? Worden de zaden rijp binnen het
teeltseizoen?
Slechte opkomst in 2020
Tabel 5 geeft een overzicht van de teelten in de innovatietuin met de bijhorende resultaten. De
gewassen werden uitgetest op kleine schaal (17,5 m²), ingezaaid met een proefveldzaaimachine,
geoogst met een proefvelddorser en geschoond met een proefveldschoningsmachine. De opkomst viel
tegen in 2020. Veel gewassen kwamen niet of amper uit. Mogelijks is de kwaliteit van het zaaizaad de
oorzaak. Het zaad dat we aankopen is vaak tuinderszaad en niet voor landbouwdoeleinden. Anderzijds
kunnen ook ongunstige omstandigheden een mogelijke verklaring zijn. Er is immers nog veel te leren
over deze nieuwe teelten.
Saffloer, linzen, mengteelt deder/linzen, hennep en amarant kwamen wel goed uit. De zaadopbrengst
van saffloer was goed. De linzen rijpten in tegenstelling tot vorig jaar ongelijkmatig af en hadden last
van schimmel met een lage opbrengst tot gevolg. Ook de mengteelt deder/linzen was daardoor geen
succes. De zaden van deder waren al veel eerder rijp dan de linzen. Voor de oogst van hennep is een
aangepaste machine nodig vanwege de sterke vezels in de stengels. De zaden van hennep werden
daarom niet geoogst.

Figuur 3 Detail van de innovatietuin. Van links naar rechts: oliepompoen, mengteelt deder/linzen, linzen,
saffloer.
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Familie

Pedaliaceae

Papaveraceae

Brassicaceae

Asteraceae

Cannabaceae

Sesam

Blauwmaanzaad

Deder

Saffloer

Hennep
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Ranunculaceae

7
10
7
10

Crantz
Crantz
Crantz
Crantz

30
30

30
30
30

Monoica
KC
Zuzana
Secuieni
Jubileum
Futura 75
Felina 32
Fibror 79

30

30

Fibrol

30

10

Zuzana

/

7

15

15

20

Zaaidi
chthei
d
(kg/ha
)

Zuzana

/

/

/

Ras

5/06/2020 en
18/06/2020
5/06/2020 en
18/06/2021
5/06/2020 en
18/06/2022
5/06/2020 en
18/06/2023
5/06/2020 en
18/06/2024
5/06/2020 en
18/06/2025
5/06/2020 en
18/06/2026

29/05/2020 en
18/06/2020
5/06/2020 en
18/06/2027
5/06/2020 en
18/06/2028
5/06/2020 en
18/06/2029
5/06/2020 en
18/06/2030
27/08/2020
(nateelt)
28/08/2020
(nateelt)
29/05/2020

18/06/2020

29/05/2020

Datum zaai/plant
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Carthamus
tinctorius
Cannabis
sativa

Sesamum
indicum
Papaver
somniferum
Camelina
sativa

Nigella sativa

Wetenschappelijke
naam

Zwarte komijn

Oliehoudende zaden

Nederlandse
naam

9

20

16

14

11

16

14

7,6

59

geen
opkomst
geen
opkomst
geen
opkomst
geen
opkomst
geen
opkomst
geen
opkomst
geen
opkomst
50

Gem.
opkomst
(aantal
per m)
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ongelijkmatig

ongelijkmatig

ongelijkmatig

ongelijkmatig

ongelijkmatig

ongelijkmatig

ongelijkmatig

gelijkmatig

niet afgerijpt

niet afgerijpt

/

/

/

/

/

/

/

Afrijping
zaad

niet
geoogst
niet
geoogst
niet
geoogst
niet
geoogst
niet
geoogst
niet
geoogst
niet
geoogst

12/10/2020

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Datum
oogst
2020

/

/

/

/

/

/

/

136

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Teeltduur
2020 in
dagen

/

/

/

/

/

/

/

2,025

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Opbrengst
per veldje
17,5 m²
(kg)

/

/

/

/

/

/

/

1,16

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Omgerekende
opbrengst in
ton
per ha

Tabel 5 Overzicht van de gewassen in de innovatietuin. Sommige gewassen werden een tweede keer ingezaaid vanwege een slechte opkomst. De rijafstand
was voor alle gewassen 25 cm.
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Amarant (blad)

Amaranthac
eae

Fabaceae

Edamame

Innovatieve groenten

Fabaceae

20
20
20

White
leaf
Red rib
Zeya

Envy

Sultano

Italiaanse

Crantz

Italiaanse

100

100
5/06/2020

5/06/2020

29/05/2020

29/05/2020

29/05/2020

5/06/2020

5/06/2020

5/06/2020

100
(100%
ZD
peul)

3,5
(50%
ZD
graan)

100
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Amaranthus
tricolor

Glycine max

Cicer arietinum

Lens culinaris

Fabaceae

Kikkererwten

Camelina sativa

Brassicaceae

Deder-linzen

Lens culinaris

Fabaceae

Linzen

Eiwithoudende gewassen

/

/

/

/

/
/

/

niet
geoogst

niet
geoogst

/

/

/

18/09/2020

18/09/2020

niet
geoogst

ongelijkmatig

ongelijkmatig
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208

86

208

geen
opkomst

geen
opkomst

65

5

55

/

/

112

112

/

/

/

/

/

0,535

0,455

0,62

/

/

/

/

/

0,31

0,26

0,35

Deder en oliepompoen zijn veelbelovend
Deder en oliepompoen werden uit vorig onderzoek (interreg: “Growing a green future”) naar voren
geschoven als teelten met veel potentieel als hoogwaardige lokaal geproduceerde olie voornamelijk met
toepassingen in de voeding. Beide plantaardige oliën bleken bijzonder interessant qua
vetzuursamenstelling. Qua teelttechniek blijven er wel nog enkele vragen onbeantwoord, daarom
worden beide gewassen verder onderzocht binnen onze eigen werking.
Deder werd in 2020 ingezaaid aan verschillende zaaidichtheden maar kon niet geoogst worden
vanwege een slechte opkomst. Deder werd ook ingezaaid als nateelt. De opkomst was goed maar de
zaden rijpten niet af door een te late zaai. Vroeger zaaien lukte niet tijdens de droge zomer.
Rassenkeuze en teelttechniek oliepompoen
Bij oliepompoen vergeleken we voor verschillende rassen de teelt op ruggen met folie en t-tape met de
teelt in vlakke veld zonder irrigatie. Daarnaast werden twee plantafstanden vergeleken: 1 m en 1,5 m in
de rij. De planten werden eerst uitgezaaid in een serre in trays en daarna uitgeplant in het veld met 1,4
m tussen de rij. Figuur 4 toont de resultaten. Er werden geen grote verschillen waargenomen in het
aantal pompoenen per plant en het gewicht aan pitten per pompoen tussen de verschillende rassen en
teelttechnieken. Als we hier vanuit gaan, wil dat zeggen dat een plantafstand van 1 m in de rij meer
zaden opbrengst per ha dan een plantafstand van 1,5 m. Het aantal herhalingen was echter klein (geen
herhalingen op plot-niveau, 4 planten per plot) dus deze resultaten kunnen best met enige
voorzichtigheid geïnterpreteerd worden. In 2019 leidde een lagere densiteit in een preliminair
experiment op ILVO wel tot een hogere zaadopbrengst omdat een hoger aantal pompoenen per plant
met een gelijkaardige zaadopbrengst per pompoen waargenomen werd.
Sheherazade leek een hoger gemiddeld pompoengewicht te hebben dan de andere rassen.
Opvallend in 2020 was dat de pitten van sommige pompoenen al gekiemd waren in de pompoen op het
moment van de oogst van de pitten (2 maanden na de oogst van de pompoenen op het veld). Er was
ook heel wat variatie tussen de pompoenen in rijpheid van de zaden. Verder hadden pompoenen ook
last van witziekte en zonnebrand op het veld.
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Gem. aantal pompoenen
per plant
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Figuur 4: Het gemiddelde aantal pompoenen per plant en het gemiddelde pompoengewicht en gewicht
aan pitten per pompoen voor 3 rassen: Sheherazade (S), Penelopa (P) en Kakai (K) op ruggen met
folie en t-tape (rug) en op vlakke veld zonder irrigatie (grond) voor twee plantafstanden: 1 m en 1,5 m
in de rij.
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Bataat: Goede opbrengst op witloofruggen
Er werd een demonstratieve proef aangelegd waarbij de vergelijking gemaakt werd tussen 2
verschillende types ruggen, ic. aardbeiruggen en witloofruggen. Daarnaast werd ook een vergelijking
gemaakt tussen verschillende plantdichtheden voor hetzelfde ras.
Gewichtsverdeling knollen afhankelijk van teelttechniek
In de proef werd één enkel ras gebruikt, namelijk Beauregard, afkomstig van de kwekerij Joluplant. Er
werd enkel gevarieerd in de teeltwijze en niet in het ras. De proef bestond uit het vergelijken van de
opbrengsten en gewichtsverdelingen van de knollen voor de vier witloofruggen en zes aardbeiruggen.
Alle ruggen waren aangelegd met biodegradeerbare zwarte plasticfolie en T-tape in het midden van de
ruggen. De ruggen werden aangelegd eind mei en de aanplant werd gedaan op 23 juni 2020. Op de
witloofruggen werden de stekjes geplant in het midden van de rug met een tussenafstand van 30
centimeter. Op de aardbeiruggen werd het onderscheid gemaakt tussen een dubbele rij planten aan de
buitenkanten van de rug versus een enkele rij planten in het midden van de rug, met een onderlinge
afstand van 30 centimeter in de rij.
Oogst en sortering knollen
De planten werden geoogst op 10 november in droge omstandigheden, waarna de opbrengst van de
rassen werd gewogen en een sortering gemaakt van de verschillende gewichtsklassen van de knollen.
De knollen zijn relatief gevoelig aan beschadiging van de schil en werden dan ook onderworpen aan
een ‘curing’- periode van 7 dagen. Tijdens deze periode worden de bataten gedurende 1 week bewaard
op +/- 28°C. Dit om de wondheling of het herstellen van de beschadigingen opgelopen bij het oogsten
te bevorderen
Latere plantdatum zorgt voor lagere opbrengsten
Als algemene opmerking dienen we mee te geven dat de opbrengstgegevens, aangegeven in Figuur 5
een stuk lager lagen dan in 2019. De hoofdreden daarvoor is dat de planten een maand later in de grond
zaten dan het vorige jaar, met name eind juni in plaats van eind mei. Daardoor ligt het aantal effectieve
groeidagen voor dit jaar ok lager dan in 2019. Hieruit blijkt nogmaals dat zo vroeg mogelijk planten na
15 mei van groot belang is voor de opbrengst. Ook was de plantafstand dit jaar 30 cm ten opzichte van
40 cm de vorige jaren, waardoor . Na de oogst werd de opbrengst bepaald per plot van 12 planten. Ook
werd het gewicht bepaald voor elke knol afzonderlijk zodat de gewichtsverdeling van de knollen per
teeltwijze kon worden bepaald.
De opbrengst per plant op de witloofruggen was vergelijkbaar met de dubbele rijen op de
aardbeiruggen. De opbrengst van de enkele geplante rij op de aardbeirug lag +/- 30% hoger dan de
andere teeltwijzen, maar dit compenseert natuurlijk niet voor de totale meeropbrengst voor de dubbele
aangeplante rijen.

Jaarverslag 2020

Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant vzw

73

1,40
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
Wiltoofrug

Aardbeirug
dubbel

Aardbeirug
enkel

Figuur 5: Gemiddelde opbrengstgegevens van het bataatras Beauregard in kg/plant (2020). Per
teeltwijze werd ook een indeling opgemaakt van het aantal knollen per sorteringsklasse. De
verschillende sorteringsklassen zijn weergegeven in Fout! Verwijzingsbron niet gevonden..
Bij de dubbele rij op de aardbeiruggen was 8% onverkoopbaar. De kleinere sorteringen S(mal),
M(edium) tot L1 zorgden voor een totaal van 53% van de totale gewichtsopbrengst.
Bij de enkele rij op de aardbeiruggen was 7% onverkoopbaar, vergelijkbaar met de dubbele rij op de
aardbeiruggen. Hier werden de knollen gemiddeld ook groter en vormden de grotere fracties (L2, XL
en XXL) de meerderheid van de gewichtsopbrengst.
Bij de witloofruggen was het percentage onverkoopbare knollen met 11% iets groter. De klassen Small,
medium en L1 vormen hier ook met 56% de meerderheid van het gewicht, naar analogie met de dubbelrij
rijen op aardbeiruggen. Dit was te verwachten aangezien de planten op de witloofruggen en de dubbele
rij op de aardbeiruggen minder beschikbare ruimte hadden per plant.
Tabel 6 Sorteringsklassen voor bataat
A (< 100g)
S (100:200g),
M (200:300g),
L1 (300:400g),
L2 (400:500g),
XL (500:700g),
XXL (700:1000g)

Figuur 6: Verschillende gewichtsklassen van het ras Beauregard (2020).
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Quinoa: Veldproeven zetten teelttechniek op punt
De interesse van landbouwers in lokale quinoateelt groeit. Tevens is er belangstelling van de
voedingsindustrie en retail, die zich met lokale grondstoffen willen onderscheiden op vlak van
duurzaamheid. In het vierjarige onderzoeksproject ‘Quinoa Lokaal’ willen we een rendabele, gangbare
en biologische quinoateelt in Vlaanderen uitrollen zodat 10 à 15 procent van de vraag in 2023 ingevuld
kan worden met lokaal aanbod van quinoa.
Het VLAIO-project geniet de steun van het bedrijfsleven en van het Agentschap voor Innoveren &
Ondernemen, en is een samenwerking tussen verschillende onderzoekscentra. Inagro en Praktijkpunt
Landbouw zetten in op kennisverwerving omtrent bodembewerking, zaai en onkruidbestrijding. Het
Vlaams landbouwonderzoeksinstituut ILVO ontfermt zich over de rassenvergelijking en verdiept de
teeltkennis met een oogstproef en een bemestingsproef. De opgedane ervaringen met de teelt worden
neergepend in een teelthandleiding die landbouwers wegwijs zal maken van zaai tot oogst.
In 2020 is op het Praktijkpunt Landbouw een quinoa-proefveld aangelegd waarbij drie zaaidichtheden
vergeleken werden in combinatie met twee rijafstanden. Om het welslagen van de proef te garanderen,
zijn de zes behandelingen uitgezaaid met twee verschillende rassen in telkens vier herhalingen. Voor
quinoa is (nog) geen gecertificeerd zaaizaad verkrijgbaar zodat de zaadkwaliteit kan afwijken. Daarom
werden in Herent twee referentierassen (Vikinga en Zeno) gebruikt en wordt landbouwers op het hart
gedrukt om ook zelf altijd een kiemproef uit te voeren. De zaaidichtheid dient aangepast te worden aan
het resultaat daarvan.
Er is uitgezaaid aan drie zaaidichtheden: 300, 400
en 500 kiemende zaden per vierkante meter. Door
de zaaidichtheid iets hoger te nemen op het
proefveld dan in de praktijk, anticiperen we op
plantenuitval als gevolg van het wiedeggen tegen
onkruid. De drie zaaidichtheden worden
gecombineerd met twee rijafstanden: 12,5 cm en
25 cm. Dat laat toe om de voor- en nadelen van
een nauwe en ruimere rijafstand tegen elkaar af te
wegen.
Figuur 7: Verschillende quinoarassen op proefperceel te Herent.
Twee jaar lang volgen we aspecten op zoals snelheid van bodembedekking, ziekteaantasting, legering,
afrijping en natuurlijk ook de opbrengst. Zorgt dunner en/of ruimer zaaien voor een lagere ziektedruk?
Onderdrukt quinoa het onkruid beter wanneer de plantenrijen dichter bij elkaar staan? Hoeveel planten
zijn nodig om er voldoende over te houden na de mechanische onkruidbestrijding? In totaal 48
proefplots werden medio augustus afzonderlijk geoogst en gewogen. Niet één rijafstand of
zaaidichtheid, of combinatie daarvan, stak er significant bovenuit. Het compensatievermogen van
quinoa maakt het gewas relatief ongevoelig voor deze variabelen.
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Tabel 7: Gemiddelde opbrenst quinoa over alle proefplots.

Tekenend is het grote verschil tussen beide rassen op het veld dat niet terug te zien is in de
opbrengstgegevens. Met minder dan 12 planten per lopende meter haalde Zeno een vergelijkbare
opbrengst als Vikinga, waar er gemiddeld over alle proefplots heen 22 planten per lopende meter van
stonden. Beide rassen realiseerden na drogen en schonen een beloftevolle opbrengst van circa 3.000
kilo per hectare. Vikinga lukte daar in met veel zaadpluimen, terwijl Zeno de lagere plantaantallen
compenseerde met dubbel zo grote zaadpluimen.
Uit het eerste jaar van deze proef kunnen we besluiten dat een zaaidichtheid van 400 zaden per
vierkante meter de gulden middenweg is. Dunner zaaien geeft weinig marge voor plantenverlies dat
onvermijdelijk is bij wiedeggen. Dikker zaaien verhoogt onnodig de kostprijs en is geen goede
verzekering tegen een slechte opkomst. Daarvoor moet de zaaibedbereiding volgens de regels van de
kunst gebeuren en de zaaidiepte ondiep en zeer precies wezen. De rijafstand wordt best gekozen in
functie van de onkruidbestrijding. Een nauwe rijafstand van 12,5 cm is geschikt voor wie enkel gaat
wiedeggen. Een rijafstand van 25 cm geeft meer flexibiliteit en laat ook toe om de schoffelmachine in te
zetten. Dat kan als sluitstuk van een onkruidbestrijding met behulp van de wiedeg, of als enige strategie
voor wie geen wiedeg beschikbaar heeft.

Figuur 8: Netto-opbrengst van beide quinoarassen in functie van rijafstand en zaaidichtheid (H: 500
kiemende zaden per m², M: 400 zaden per m², L: 300 zaden per m²).
In 2021 wordt deze veldproef herhaald en aangevuld met een extra proefopzet dat focust op
mechanische onkruidbestrijding. Diverse strategieën die pioniers toepassen zullen met elkaar
vergeleken worden. Het succes zal vooral afgemeten worden aan het resterend aantal planten
melganzenvoet. Dit onkruid komt algemeen voor op akkerbouwpercelen en is in quinoa moeilijk te
bestrijden omdat het tot dezelfde plantenfamilie van de Amaranten behoort.
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De andere activiteiten in het kader van het VLAIO-project waren erop gericht om pioniers te
ondersteunen bij de productie van kwaliteitsvolle quinoa en kandidaat-telers te laten kennismaken met
dit nieuwe gewas. Landbouwers werden uitgenodigd op de proefvelden van de drie projectpartners. De
betrokkenheid werd nog vergroot met behulp van een WhatsApp-groep waarmee een seizoen lang
honderden berichten en foto’s uitgewisseld werden tussen onderzoekers en landbouwers, maar ook
tussen landbouwers onderling. Een aantal van de pioniers telen al jaren quinoa en delen een schat aan
ervaring.
De voorlichting vanwege de onderzoekers werd vanaf het voorjaar van 2020 aangepast aan de nieuwe
(corona-)realiteit. Veldbezoeken in open lucht zijn mogelijk gebleven. Na de jaarwisseling is de klassieke
telersbijeenkomst vervangen door een Teams-videomeeting. Voor de participatie van telers was dit zelfs
voordelig. Het vermeed dat sommigen onder hen grote afstanden moesten overbruggen.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van het VLAIO LA-traject ‘Quinoa Lokaal’ en geniet de
steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen. Hoofddoel is het uitrollen van een rendabele
gangbare en biologische quinoateelt in Vlaanderen.
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Soja: Eiwitteelt met potentieel
De lokale teelt van soja heeft potentieel om te evolueren naar een akkerbouwmatig gewas met een
evenwaardig financieel rendement als granen. Soja is bovendien een waardevolle aanvulling in de
teeltrotatie. Het introduceren van soja, als eiwithoudend gewas, beantwoordt eveneens aan de
prioriteiten van het Vlaamse en Europese landbouwbeleid.
Voor de lokale sojateelt lijkt de verwerking tot humane voeding financieel voorlopig het meest opportuun.
Hierop inzetten betekent de grootste kans om snel tot een rendabele teelt te komen. De grootste
uitdaging bij de teelt van soja voor de voedingsindustrie is het realiseren van een hoog eiwitgehalte, en
dit in combinatie met een goede opbrengst.
De in Wevelgem gevestigde producent van sojadranken Alpro en toeleverancier van de landbouw
AVEVE sloegen in 2017 de handen in elkaar om een lokale sojaketen op te zetten. Wat startte met 25
hectare bij een handvol akkerbouwers groeide vanaf 2019 uit tot een echte opschaling van de teelt. Op
de jongste editie van Werktuigendagen in Oudenaarde maakten landbouwers kennis met de teelt door
de campagne ‘Ontdek soja’ van groep Arvesta (AVEVE/Sanac) en het Vlaams
landbouwonderzoeksinstituut ILVO. Na een selectie van de vele geïnteresseerden ging een 20-tal
gespecialiseerde akkerbouwers aan de slag met lokale sojateelt.
Droogte is een afknapper voor soja
In 2020 stapte ook het Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant in de teelt, en deed dat meteen met een
oppervlakte van ruim 4 hectare. Het eerste seizoen werd al meteen een grote uitdaging als gevolg van
de extreme voorjaarsdroogte in april en mei. Het ideale zaaitijdstip (medio mei) verstreek in stoffige
omstandigheden. Pas op 3 juni werden het kleine en grote proefveld te Herent gezaaid in de wetenschap
dat de voorspelde neerslag broodnodig zou zijn voor een goede opkomst en geslaagde
onkruidbestrijding.
Geholpen door mooi herfstweer kon de laat
gezaaide soja op 9 november geoogst
worden
aan
een
aanvaardbaar
vochtgehalte. De opbrengst was net zoals
bij landbouwers een tegenvaller. Door de
droge zomer waren er minder peulen per
plant, minder boontjes per peul en minder
dikke boontjes. Samen resulteerde dat in
een opbrengst van gemiddeld 2,2 ton per
hectare op het grote perceel en 2,4 ton per
hectare op het kleine perceel, wat ver
verwijderd is van de beoogde 4 ton. Voor
een naburige landbouwer die al vier jaar
soja teelt, was 2020 het minst
bevredigende jaar tot dusver.
Figuur 9: Droogte laat zichtbaar sporen na: slechts twee kleine boontjes in de peul.
Strokenproef met organische meststoffen
Toch werd 2020 geen verloren jaar voor de soja in Herent. Om de eigen kennis van de teelt uit te diepen,
werd op het grootste proefveld van het Praktijkpunt een strokenproef met (organische) meststoffen

78

Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant vzw

Jaarverslag 2020

aangelegd. Soja is een vlinderbloemige die in symbiose met bacteriën stikstof opneemt uit de lucht. Om
de vorming van wortelknolletjes te bevorderen, wordt de soja een handje geholpen door de inoculatie
van het zaaizaad met Rhizobium-bacteriën.
Dankzij het sojaonderzoek verricht door ILVO, Inagro en KU Leuven binnen twee opeenvolgende
VLAIO-landbouwtrajecten weten we dat soja niet houdt van een startbemesting met stikstofhoudende
kunstmest. Als beste praktijk geldt inoculatie van het zaaizaad en een bijbemesting met 35 eenheden
stikstof rond het bloeitijdstip. Het effect van organische meststoffen als startbemesting voor soja is nog
ongewis. Zorgt het net zoals kunstmest voor een remming van de wortelknolletjes die een
vlinderbloemig gewas toelaten om stikstof uit de lucht te fixeren? Of lijdt de symbiose van de plant met
Rhizobium-bacteriën niet onder de toediening van (traag werkende) organische meststoffen?

Figuur 10: Sojaplant met sterk ontwikkelde wortelknolletjes.
Om daar reeds enig inzicht in te verwerven, werd door Praktijkpunt Landbouw een strokenproef
aangelegd met volgende objecten: nulbemesting, bijbemesting met calciumnitraat rond de bloei en als
organische meststoffen aan de landbouwpraktijk conforme doseringen van compost en digestaat. Een
seizoen lang werd de vorming van wortelknolletjes opgevolgd. Kort voor de oogst van het 3,6 hectare
grote perceel werden uit elke strook drie proefplots gedorsen met de proefveldmachine van het
Praktijkpunt. De opbrengst uit elke strook werd gewogen en het eiwitgehalte werd afzonderlijk bepaald.
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Tabel 8: Overzicht evolutie gewas, opbrengst en eiwit- en vochtgehalte
OBJECT

ONBEMEST
COMPOST
DIGESTAAT 50
DIGESTAAT 100
BIJBEMEST (400 kg/ha
calciumnitraat)

STIKSTOFDOSIS

WORTELKNOLLETJES WORTELKNOLLETJES
PEULEN
30 juli
17 september
17 september

aantal planten met
wortelknobbels

aantal planten met
wortelknobbels

gemiddeld
peulenaantal
op 5 planten

BOONTJES
17 september

OPBRENGST

EIWIT

VOCHT

gemiddelde
gemiddelde
gemiddelde van
gemiddeld aantal opbrengst (kg) van 2 metingen
2 metingen op
boontjes per peul van 3 proefplots op mengstaal
mengstaal uit 3
op 5 planten
(1,5x50m)uit elke uit 3 proefplots
proefplots (%)
bemestingsstrook
(%)

49/50

50/50

30,2

2,72

2564

39

17,65

50E werkzaam

48/50

50/50

25,4

2,08

2566

38,75

17,55

50E werkzaam

38/50

49/50

28

2,24

2488

39,3

17,55

100E werkzaam

31/50

43/50

27

2,32

2720

42,5

18,3

50/50

38,4

2,52

2549 *(2 plots)

42,85

18,5

60E werkzaam

Vanuit de vaststelling dat het resultaat met digestaat perspectieven biedt zowel voor het eiwitgehalte
als voor opbrengst, wordt deze proef in 2021 herhaald. Tijdens het groeiseizoen remde de hoogste
dosering digestaat de ontwikkeling van wortelknolletjes, maar de prijzen worden pas uitgedeeld aan de
eindmeet. Een blokkenproef in herhalingen zou uitsluitsel kunnen geven omtrent de zin of onzin van
digestaat, maar moet praktisch haalbaar wezen. Vooral het uitrijden van digestaat is niet zo eenvoudig
te organiseren indien het niet in stroken maar in kleine blokken verspreid over een proefveld dient te
gebeuren.
Bouwstenen voor de Vlaamse sojateelt en –keten
Met de opgedane ervaring rond soja schreef Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant samen met Inagro
en PIBO-Campus een projectvoorstel voor de najaarsoproep van het Departement Landbouw en
Visserij. Kort voor de jaarwisseling zette Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits het licht op groen
voor het demonstratieproject rond soja. Niet onlogisch als je weet dat ze twee maanden later de nieuwe
Vlaamse eiwitstrategie zou presenteren waarin soja uitdrukkelijk genoemd wordt als eiwitteelt met
potentieel waarvoor aan ketenontwikkeling moet gebeuren. ‘Meer plantaardige eiwitten’ is één van zes
doelstellingen uit de eiwitstrategie: de Vlaamse landbouw kan niet alleen meer eiwitgewassen voor
diervoeder produceren, maar ook voor menselijke consumptie.
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Onderzoek VlaamsBrabantse teelten
Granen: Waarnemingen en rassenproeven LCG
Onderzoek en voorlichting door het Praktijkpunt Landbouw richt zich niet exclusief tot witlooftelers. Meer
in het algemeen ondersteunt onze werking alle akkerbouwbedrijven in Vlaams-Brabant. Ter illustratie
van het belang van akkerbouw: driekwart van de 2.742 landbouwbedrijven (2018) die actief zijn in de
provincie hebben granen in hun teeltplan. Zelfs bij lage graanprijzen zweren akkerbouwers bij
wintergraan omdat het een gewas is dat de bodem tot rust laat komen na veeleisende teelten zoals
rooivruchten. In 2020 stegen de internationale graannoteringen tot een prijsniveau waarvoor we moeten
teruggaan tot 2008. Toen leidde ‘voedselinflatie’ zelfs tot rellen in een 30-tal landen.
Nu loopt het gelukkig zo’n vaart niet, en geven de gestegen graanprijzen vooral zuurstof aan
akkerbouwbedrijven waarvan de liquiditeit onder druk staat door tegenvallende inkomsten. Een
opeenvolging van extreem droge seizoenen temperde de opbrengst van onder meer aardappelen,
granen en suikerbieten. Op de meest vruchtbare akkers houden gewassen bij droogte lang stand. Op
droogtegevoelige percelen, of percelen met een laag koolstofgehalte, gaan ze onherroepelijk door de
knieën. De droogte is bijgevolg een probleem voor een groot deel van de landbouwers actief in Dijleland,
Hageland en Pajottenland. Betere graanprijzen kunnen de lagere opbrengsten voor een stuk
compenseren, en zijn welgekomen nu de aardappelmarkt kreunde onder de coronacrisis.
Aardappelteelt was jarenlang de groeimotor van akkerbouwbedrijven die investeren in schaalgrootte en
efficiëntie, maar plots sputterde die motor.
De graanteelt in onze regio wordt ondersteund door het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen (LCG)
via enerzijds het uitvoeren van veldproeven en anderzijds het organiseren van voorlichting. In de
proefveldwerking gaat de aandacht vooral uit naar rassenkeuze, ziektebestrijding en bemesting. In
Vlaams-Brabant worden de graanproeven aangelegd bij landbouwers die als ‘demobedrijf’
samenwerken met het Departement Landbouw en Visserij en met de praktijkcentra. Vanaf seizoen
2019-2020 wordt op twee nieuwe demobedrijven in de provincie beroep gedaan: de familie Ronsmans
te Bertem en de familie Lemaire te Lennik.
Praktijkpunt Landbouw zal stapsgewijs instaan voor het uitvoeren en opvolgen van de LCG-werking in
Vlaams-Brabant. Sinds 1 januari 2020 is het Praktijkpunt volwaardig partner van LCG en staan wij mee
in voor de proefveldopvolging op het demobedrijf in Bertem. In 2019 bouwde Lise Vanhaeren expertise
op bij het beoordelen van ziekten en plagen op de graanpercelen (tarwe, gerst en spelt) in Huldenberg.
In 2020 stond het Praktijkpunt Landbouw in voor alle waarnemingen op de rassenproeven gerst en
tarwe die door de collega’s van Inagro werden uitgezaaid. De oogst werd nog uitbesteed aan de ervaren
graanspecialisten uit Rumbeke-Beitem, maar daar komt in 2021 verandering in.
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Figuur 1: Medewerkers van het Praktijkpunt doen ziektewaarnemingen in de rassenproeven en op
praktijkpercelen. Hier zie je een vroege aantasting van een gerstplant door dwergroest.
In het kader van de LCG-Graanberichten gebeuren er ook waarnemingen op praktijkpercelen gerst en
tarwe. Kort na de zaai zijn dat bladluistellingen. Aan de hand van het waarnemingsnetwerk kunnen
graantelers zich een beeld vormen van de bladluisdruk. Vinden de medewerkers van het Praktijkpunt
en hun collega’s van andere onderzoekscentra bladluisaantallen die de schadedrempel overschrijden,
dan is dat voor landbouwers het sein om de toestand op eigen percelen te verifiëren. Op basis van de
eigen waarnemingen en de informatie uit het LCG-waarschuwingsbericht, en rekening houdend met de
schadedrempel, beslissen graantelers om de bladluizen al dan niet te gaan bestrijden. Deze werkwijze,
gebaseerd op waarnemingen en waarschuwingen, is een concreet voorbeeld van wat we vandaag
verstaan onder geïntegreerde gewasbescherming.
Vooral in gerst moet er kort op de bal gespeeld worden omdat bladluizen het vergelingsvirus kunnen
overdragen. In erge gevallen kan zo’n aantasting de graanopbrengst halveren. Om het risico te
beperken, kiezen sommige landbouwers voor tolerante rassen. Het opbrengstpotentieel van deze meer
ziektebestendige rassen ligt iets lager zodat niet alle telers er voor opteren. Akkerbouwers maken de
afweging vooral in functie van de berijdbaarheid van percelen in het najaar voor een
insecticidenbehandeling tegen bladluizen.
Door de medewerkers van het Praktijkpunt zijn in het voor- en najaar van 2020 bladluistellingen
uitgevoerd in de rassenproeven die aangelegd zijn op het demobedrijf te Bertem. Bijkomend zijn er
tellingen uitgevoerd op praktijkpercelen te Bekkevoort, Dilbeek, Herent en Holsbeek. Van april tot en
met juni gebeurden ziektewaarnemingen in de rassenproeven en op tarwepercelen van landbouwers.
De praktijkpercelen situeerden zich in Dilbeek, Herent en Steenhuffel. De resultaten van al onze
waarnemingen zijn verspreid via de LCG-Graanberichten (e-nieuwsbrief), via de LCG-website
(www.lcg.be) en via de vakpers (o.a. Landbouwleven en Boer&Tuinder).
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Figuur 2: Na de winter wordt de rassenproef wintergerst voorzien van etiketten (rode stokjes) met
rasaanduiding aan de hand van een nummer. De blauwe stokjes vooraan in beeld bakenen 100
graanplanten af. Verspreid op het perceel zoeken we viermaal op 100 planten naar bladluizen.
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Koolzaad: Perceelkeuze belangrijk om vogelschade te
voorkomen
In Europa staat het koolzaadareaal onder druk. Dat komt in de eerste plaats door het verdwijnen van
de neonicotinoïden. Het teeltrisico is toegenomen omdat het moeilijker werd om schade door
plaaginsecten te beheersen. In landen met een groot koolzaadareaal zoals Duitsland en Frankrijk speelt
dat de telers meer parten dan in Vlaanderen. Hier groeide in 2020 amper 496 hectare koolzaad en is
de plaagdruk lager. Ten opzichte van 2019 (561 ha) was het areaal in Vlaanderen het jongste seizoen
nog met 12 procent gedaald.
Door de opeenvolging van droge seizoenen en de marktverstoring als gevolg van corona zijn heel wat
akkerbouwers in 2020 op zoek gegaan naar alternatieve teelten. Een aantal onder hen specialiseert in
aardappelteelt, maar in de zomer was al duidelijk dat de marktsituatie geen verdere uitbreiding van het
aardappelareaal toelaat. Voor bedrijven die actief zijn in de korte keten zijn er kansen met nieuwe teelten
zoals quinoa. Akkerbouwbedrijven die zich beter voelen in hun rol van primaire producent komen in hun
zoektocht naar alternatieven uit bij teelten die ze kunnen afzetten in het gangbare (graan)handelskanaal.
Koolzaad is daar een voorbeeld van. Niet elke graanhandelaar organiseert zich in de zomer op de
ontvangst van koolzaad, maar koolzaadtelers kunnen toch bij een behoorlijk groot aantal
graanreceptiestations terecht. Graanhandelaars voelen ook zelf aan dat de interesse in koolzaad in
Vlaams-Brabant weer toeneemt.
Duiven belagen koolzaadproef
Om koolzaadtelers te ondersteunen, werd in het najaar van 2019 een rassenproef aangelegd op het
Praktijkpunt Landbouw. Door ernstige duivenschade bij het uitkomen van de winter zijn de resultaten
van de 11 uitgezaaide rassen niet gebruikt in de voorlichting. In het stadium knopvorming en bloei is de
verspreiding van de koolzaadglanskever wel opgevolgd in de eigen rassenproef. Zo probeerden we te
achterhalen of er misschien sprake was van een verschil in rasgevoeligheid. Met de kennis die in 2020
opgedaan is, wordt in 2021 een netwerk uitgebouwd van waarnemingsvelden koolzaad. Naar het
voorbeeld van de LCG-waarschuwingsberichten voor bladluizen in granen zal het Praktijkpunt
Landbouw koolzaadtelers op de hoogte houden van de verspreiding van de koolzaadglanskever.

Figuur 3: Koolzaadperceel in Herent (vlak voor de oogst in 2020).
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In de zomer van 2020 informeerden koolzaadtelers zich bij het Praktijkpunt Landbouw over hun
rassenkeuze. Zij werden daarin begeleid met verwijzingen naar de resultaten van de rassenproef
koolzaad die Inagro uitzaaide op een perceel van demobedrijf Ronsmans in Herent, en van de
rassenproef uitgevoerd door de Waalse koolzaadketen verenigd in CePiCOP. Over de taalgrens beslaat
koolzaad een veel groter areaal dan in Vlaanderen, wat zich vertaalt in rassenproeven op meerdere
locaties.
In 2020 oogsten de Waalse onderzoekers koolzaad op twee locaties. Te Gembloux werden ze net als
wij in Herent geconfronteerd met duivenvraat, wat resulteerde in een gemiddelde opbrengst lager dan
3 ton. Op de tweede locatie in Dinant werd een opbrengst van meer dan 5 ton gemiddeld behaald. De
meerjarige resultaten gebaseerd op meerdere locaties in Wallonië en verspreid door CePiCOP zijn een
goede houvast voor de rassenkeuze. Met 1-op-1 contacten en artikels over koolzaad in Landbouwleven,
Boer&Tuinder, Drietand en op de website Hectares.be hielp het Praktijkpunt akkerbouwers kort voor de
uitzaai (augustus/september) bij hun rassenkeuze.
Koolzaad weerstaat de droogte
Op de LCG-website zijn onder de rubriek koolzaad (www.lcg.be/koolzaad) de resultaten geplaatst van
enerzijds de rassenproef die aanlag op het perceel van Willy Ronsmans in Herent en anderzijds de
Waalse rassenproeven. De hoge gemiddelde opbrengst in de rassenproef te Herent springt in het oog.
Op het perceel van landbouwer Willy Ronsmans oogstte Inagro over de verschillende rassen heen een
gemiddelde van 6,1 ton (!) koolzaad per hectare. Na correctie van alle opbrengsten naar een
vochtgehalte van 9 procent is de gemiddelde opbrengst zelfs 6.361 kilo. Acht van de tien rassen
genereerden opbrengsten tussen 6,3 en 6,7 ton.
Enkele kilometers verderop bleef de weegschaal van het Praktijkpunt Landbouw op gemiddeld 3,3 ton
steken als gevolg van ernstige duivenschade. Het verschil in opbrengst illustreert enerzijds het
potentieel van koolzaad als vogelschade vermeden kan worden. Anderzijds laat het ook zien waarom
koolzaad bij sommige akkerbouwers een slechte naam heeft. Je kan er als teler ook uit leren dat een
perceel laten herstellen van vraatschade vaak rendabeler is dan maïs overzaaien.
“In Vlaams-Brabant was ik destijds bij de eersten om met koolzaad te starten. Meer dan tien jaar geleden
haakte ik af door slechte ervaringen met duivenschade. Als demoboerderij voor het Departement
Landbouw en Visserij en de praktijkcentra pikte ik de teelt weer op. Van de herintroductie van koolzaad
op mijn bedrijf ben ik tevreden, zeker gezien de sterk wisselende graanopbrengsten. Toch blijft
duivenschade een zorg, en zal ik in functie daarvan de perceelkeuze zorgvuldig overwegen”, vertelde
proefveldhouder Willy Ronsmans vorige zomer aan de vakpers.
Koolzaad erg zichtbaar in de voorlichting
Naast de artikels in de landbouwmagazines waren ook de velddemo’s – fysiek of digitaal – belangrijk
voor de voorlichting over koolzaad. Om te beginnen de digitale akkerbouwdemo op 11 juni die een
alternatief was voor veldbezoeken. Organisator van dienst was het Departement Landbouw en Visserij
in samenwerking met LCG en de praktijkcentra. Onderzoekers Wim Fobelets en Sarah Fonteyn gaven
toelichting bij de rassenproef koolzaad die bij demobedrijf Ronsmans was uitgezaaid door Inagro. Het
uitzonderlijk droge voorjaar grepen ze aan om de voordelen van een droogtetolerant gewas als
koolzaad in de verf te zetten.
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Op 1 juli kon de Openvelddag van het Praktijkpunt Landbouw doorgaan in een licht gewijzigde vorm.
De bezoekers werden ingedeeld in kleine
groepen en werden in een strak schema en op
veilige afstand van elkaar over de proefvelden
geleid. Tijdens de LCG-najaarsvergaderingen
werd koolzaad toegevoegd aan het programma
dat vooral in het teken staat van granen.
Vanwege corona werd opnieuw voor een
aangepast format gekozen: alle sprekers
maakten een video van hun presentatie, en eind
september werden twee webinars ingericht. Zo
maar even 843 deelnemers hebben online de
LCG-najaarsvergadering gevolgd, en maakten
gretig gebruik van de mogelijkheid om via de
chatbox vragen aan de sprekers te richten.
Figuur 4: Digitale voorlichting werd de norm in 2020.

Vooruitblik teeltseizoen 2020-2021
In september werden plannen gemaakt om een proefveld koolzaad uit te zaaien waarbij reinteelt
vergeleken zou worden met koolzaad en een onderzaai van Alexandrijnse klaver en wikken. Deze
mengteelt komt uit Frankrijk overgewaaid, en in Wallonië gebeuren er al proeven mee. In VlaamsBrabant experimenteren enkele koolzaadtelers er mee op advies van een toeleverancier uit het
Hageland.
Er zijn nog veel vragen omtrent de mengteelt die een antwoord verdienen: Helpt onderzaai om duiven
uit een koolzaadperceel te houden? Lukt het om koolzaad op deze manier te telen zonder chemische
onkruidbestrijding? Wat is het effect van de vlinderbloemige componenten in het mengsel op de
stikstofvoorziening in het najaar? En vooral, wegen de geclaimde voordelen op tegen de kostprijs van
het extra zaaizaad?
Helaas speelden een uitzonderlijk droge maand september en een gure maand oktober (de op één na
somberste oktobermaand sinds het begin van de waarnemingen in 1887, bron: KMI) ons parten. Het
koolzaad werd laat gezaaid, kiemde nog later en ging te klein en met te weinig planten per vierkante
meter de winter in. Het proefopzet waarbij we rein- en mengteelt zouden vergelijken, werd afgeblazen.
Het geweer is daarom van schouder gewisseld en voor seizoen 2020-2021 zal het accent liggen op
plaagwaarneming. Voor de projectoproep van LCG schreef Praktijkpunt Landbouw samen met Inagro
het voorstel ‘Plaagbeheersing in koolzaad’. Doel van het project was landbouwers adviseren voor
gerichte controle van plaaginsecten (glanskever, nvdr.) in de koolzaadteelt op basis van een
waarnemingsnetwerk. De tien koolzaadtelers die meewerken aan de waarnemingen verklaren zich net
als hun adviseurs bereid om hun aanpak van de teelt toe te lichten. Hun medewerking geeft extra stof
tot schrijven voor een periodieke e-nieuwsbrief die ruimer opgevat wordt dan alleen plaagbeheersing.
Strategieën van zaai, bemesting en gewasbescherming worden in de kijker gezet.
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Door de grote concurrentie om de schaarse projectmiddelen geraakte het project niet goedgekeurd.
Omdat de interesse in koolzaad in onze provincie toeneemt, besloot Praktijkpunt Landbouw om op eigen
houtje uitvoering te geven aan het nieuwe waarnemingennetwerk. Verspreid over de provincie zullen
tien percelen die in het najaar van 2020 gezaaid zijn nauwgezet opgevolgd worden. Om de plaagdruk
door koolzaadglanskever te monitoren, worden er eerst vangkommen geplaatst en vervolgens tellingen
op plantniveau uitgevoerd. De resultaten worden met de betrokken koolzaadtelers gedeeld, en
vervolgens gepubliceerd via een nieuwe Koolzaadrubriek in de LCG-Graanberichten.

Figuur 5: Gele vangbakken op het koolzaadperceel in Herent.
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Druiven: Wijnbouw neemt toe, tafeldruiftelers gezocht
Vlaams-Brabant is niet alleen geroemd om zijn tafeldruiven, maar telt ook heel wat wijngaarden met
wijndruiven. Ze hebben beide een rijke geschiedenis in onze streek. We willen een basisexpertise rond
de druiventeelt behouden en ontwikkelen in Praktijkpunt Landbouw. We werken hierrond samen met
PCfruit. De werking bestaat onder meer uit overleg met de sector via deelname aan Technisch Comité
druiven, inventarisatie van de problematiek, opzoekingswerk in kader van vragen van de sector en
kennisuitwisseling.
Er werd contact opgenomen met het Julius Kühn-Institut ter aanvulling van de VIVC (Vitis International
Variety Catalogue)-databank. Deze databank bevat 23.000 cultivars en zaadlijnen van druiven en is
bedoeld voor zowel onderzoekers als telers. Tot heden waren in deze databank slechts een beperkt
aantal Belgische druivenvariëteiten opgenomen. We verzamelden de nodige informatie en klaarden
onduidelijkheden uit om de lijst te kunnen updaten en de Belgische soorten aan te vullen. Gedurende
2021 zullen bij verschillende tafeldruiftelers blaadjes van de variëteit Royal worden verzameld en
opgestuurd voor verder genetisch onderzoek.
Om een beeld te krijgen van de knelpunten in de druiventeelt stuurden we een enquête naar VlaamsBrabantse tafeldruiftelers en wijnbouwers. Op basis van die knelpunten en vragen worden de
onderzoeksnoden gedefinieerd. Er werd eveneens rechtstreeks bevraagd welke rol het Praktijkpunt
Landbouw kan spelen voor de telers en de sector.
Wat wijnbouw betreft, werden contacten gelegd met meststoffenfabrikant DCM en wijnbouwers van de
vzw Steenen Muur. Bij een nieuwe aanplant van een wijngaard in 2021 zullen we het toevoegen van
een bodemverbeterend product vergelijken met een nulobject en met een compostbehandeling. Zo
willen we de meerwaarde van het bodemverbeterend product, dat zijn waarde reeds bewees in andere
teelten, ook uittesten in de druiventeelt.

Figuur 6: Proefobjecten met bodemverbeteraar op wijngaardperceel.
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Een onderzoeksnood die evident is bij de tafeldruif (en herkenbaar is vanuit onze ervaring met het
witloofonderzoek) is de afname van het aantal professionele tafeldruiftelers. Daarnaast is er bij
bestaande telers in de meeste gevallen ook geen opvolging. Dit vormt uiteraard een bedreiging voor de
toekomst van de teelt en de uitstraling van de druivenstreek. Voor de tafeldruifteelt willen we daarom
inzetten op het zoeken naar professionele starters. Samen met Boerenbond trachten we volgend jaar
een cursus of project, ‘tafeldruif zoekt teler’, op poten te zetten om de toekomst van de teelt kansen te
bieden.
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Hop: Stijgend areaal geeft impuls aan onderzoek
Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant wil een aanspreekpunt rond hop zijn voor telers en andere
stakeholders (brouwerijen,…). We bouwen sinds 2019 expertise op rond deze teelt en willen de kennis
over hop bestendigen in onze praktijkwerking. Aan de hand van praktijkcases wordt de kennis rond hop
verdiept in Praktijkpunt Landbouw en wordt er advies en voorlichting gegeven.
Infodag hop
Vanwege het succes van de Infodag Hop in 2019 volgde in het najaar van 2020 een tweede editie.
Omdat het aantal coronabesmettingen opnieuw in stijgende lijn zat, was een webinar andermaal de
veiligste en meest verstandige keuze. Hopteelt heeft een rijke geschiedenis, maar ook de toekomst.
“Bijna vijf eeuwen was de regio Aalst-Affligem-Asse, tot in Opwijk de hopschuur van Europa. Nu zijn de
hoge staken gevuld met hopranken en -bellen zeldzaam in ons landschap”, constateert Monique
Swinnen, toenmalig gedeputeerde van Landbouw in Vlaams-Brabant. In de jaren ’70 deed de harde
concurrentie van de wereldmarkt onze hopboeren afhaken, maar nu herleeft de hopteelt. “Kleine
brouwerijen gaan op zoek naar authentieke ingrediënten voor hun bier. Hop geeft smaak en
verscheidene aroma’s. Hop is opnieuw hip”, leidde Swinnen de studiedag in.
De deelnemers maakten kennis met twee
‘nieuwe’ hoptelers in de provincie, leerden van
twee onderzoekers over de brouwwaarde van
hop enerzijds en de opstart van een Belgisch
hopveredelingsprogramma anderzijds. En ze
werden ondergedompeld in de rijke
voorgeschiedenis van de teelt. Hieronder lees
je het integrale verslag van de Webinar Hop op
16 november 2020.
Figuur 7: Hopbellen.
Poperingenaar Guido Vandermarliere van vzw ’t Neerhof verdiept zich in die geschiedenis en is een
kenner van de hopasten die al eeuwenlang gebruikt worden voor het drogen van de hopbellen. Hij legt
uit dat de hopast zijn oorsprong vindt in de ‘meekrapstove’ waarover de Poperingse boeren beschikten
in functie van de lakennijverheid. Met een geschrift uit 1257 dat de ‘hoptienden’ vermeldt, laat
Vandermarliere zien hoelang hopteelt al belangrijk is voor Poperinge. De hopasten van weleer zijn niet
meer, uitgezonderd een paar goed bewaarde en gerestaureerde exemplaren. In het openluchtmuseum
van Bokrijk werd er één heropgebouwd, inclusief strooien dak. Dat een oude hopast nog steeds goede
diensten kan bewijzen, toont boer Paul Goudeseune uit Westouter. Hij oogstte hop met de camera in
zijn zog.
Naast water, mout en gist is hop het vierde basisingrediënt van bier. Onderzoeker Ann Van Holle legt
uit dat de brouwwaarde van hop onder meer bepaald wordt door de hopzuren die voor de bitterheid in
bier zorgen. Zij verdiept zich daarin voor De Proefbrouwerij in Lochristi, een bedrijf dat bieren ontwikkelt
en produceert voor derden en beschikt over een eigen onderzoekslabo. Variaties in de kwaliteit van de
hop proef je in het bier zodat De Proefbrouwerij startte met de opvolging daarvan. “De brouwwaarde
varieert van ras tot ras en van jaar tot jaar, en wordt beïnvloed door de verwerking en bewaring van de
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hop. Op de samenstelling van de hopolie is de groeilocatie – ‘terroir’ – van grotere invloed dan de
jaarlijkse schommelingen”, aldus Ann, die er haar doctoraatsonderzoek (i.s.m. UGent en ILVO) aan
wijdde.
De recente toename van het hopareaal in Vlaanderen, van 136 hectare in 2015 naar 159 hectare nu,
geeft een nieuwe impuls aan het onderzoek. “Met het Leader-project HopBel zetten we de eerste
stappen in de ontwikkeling van een Belgisch hopras”, zegt ILVO-onderzoeker Hilde Muylle. Een eigen
hopveredelingsprogramma dient meerdere doelen, vooreerst de vernieuwing van het
rassenassortiment. Nieuwe rassen worden namelijk afgeschermd door licenties en komen niet op de
markt in onze regio. Belgische hoptelers hebben nood aan hoprassen die tolerant zijn voor de
grondgebonden ziekte Verticillium en beter overweg kunnen met lange droogteperiodes. “Zowel de
hoptelers als de brouwers geven richting aan de veredeling. Dat veredelingsproces is een werk van
lange adem. Het start met 10.000 zaailingen om na tien jaar één goed ras over te houden.”
Op Hof ten Dormael in Tildonk werd in 2009 het hopras Magnum gekozen voor een kleinschalige
aanplanting. “Een ras dat eenvoudig te telen is en een goede weerstand tegen ziekten heeft”, verklaart
landbouwer-brouwer Dries Janssens. Hij teelt op het bedrijf de grondstoffen voor de hoevebrouwerij,
granen vooral. De aankoop van een plukmachine liet in 2017 een uitbreiding van de hopteelt toe. Om
de arbeidsbehoefte te reduceren, ging de voorkeur voor de nieuwe aanplant naar lage stellingen. Vijf
vrije rassen werden bij geplant. Wat nog altijd te weinig is in de ogen van Dries: “Hop is de kruiding van
het bier, dus heb je kleine volumes nodig van veel soorten.” Reden om samen met KU Leuven te
experimenteren met hopteelt in groeimedium onder geklimatiseerde omstandigheden. “Met behulp van
LED-lichten in een verwarmde serre proberen we hop te doen bloeien buiten het seizoen (juli).” De
praktijk is weerbarstig want temperatuur noch licht willen baten om de hop in de winter te doen groeien.
De teeltcombinatie van brouwgranen en hop is ook terug te vinden bij Hof ter Bree-Eik in Lennik. “We
werken samen met een lokale landbouwer die de veldwerkzaamheden uitvoert”, zegt Koen Lammertyn,
verantwoordelijk voor de landbouwactiviteit op de historische vierkantshoeve die in omschakeling is
naar biologisch. “Een ander belangrijk samenwerkingsverband is dat met geuzebrouwerij 3 Fonteinen,
bekend van zijn traditionele lambikbieren en bereid om zich te bevoorraden met lokaal geteelde granen.”
Met hun jongste project wil Hof ter Bree-Eik een bijdrage leveren aan de herintroductie van hopteelt in
het Pajottenland. “De hoplochting, 1 hectare groot, is recent opgetrokken. Koen: “Volgend voorjaar gaan
de planten erin. Gelet op de zware investeringen willen we op termijn opschalen naar 4-5 hectare
biologische hop. Het wordt een leerproces waarbij we steun ervaren van onder meer de Orde van de
Groene Bel en de provincie Vlaams-Brabant.” Ook voor het toerisme in onze provincie is de
herintroductie van hopplantages een opsteker.
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Bodem en water
Circulaire koolstofopbouw voor een betere bodem
Samen met het Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw, Boerennatuur, de Bodemkundige Dienst
van België in PIBO Tongeren werkt het Praktijkpunt Landbouw aan een demonstratieproject met focus
op het verbeteren van de bodemkwaliteit van landbouwpercelen. Concreet worden op demopercelen
meerdere circulaire, bodemverbeterende producten ingewerkt, en wordt het effect ervan nagegaan in
termen van gewasopkomst- en opbrengst, nitraatgehalte, bodemleven, pH, organische stofgehalte en
infiltratiecapaciteit. Eén van de demopercelen is gelegen op het Praktijkpunt Landbouw.
Na een hoofdteelt van koolzaad in 2020 werd het perceel opgedeeld in 8 stroken. In augustus werd per
strook een verschillend product ingewerkt: blanco (geen product), stalmest, houtsnippers, shredderhout,
miscanthussnippers, groencompost of gft-compost.

Figuur 1: Toediening verschillende types bodemverbeterende producten in stroken
Dwars over de stroken werd het perceel opgedeeld in twee gedeeltes. Op één helft kwam een
vlinderbloemige groenbedekker, op de andere helft een niet-vlinderbloemig mengsel.
Er werden duidelijke verschillen waargenomen in de ontwikkeling van de groenbedekkers over de
verschillende objecten met bodemverbeteraars. Voor beide types groenbemester was de opkomst
opvallend beter in de objecten met stalmest en compost. Ook bij observaties een 2-tal maanden na de
zaai bleken de toepassingen van houtsnippers en miscanthus en in mindere mate ook van
shredderhout) de ontwikkeling van de groenbedekkers te remmen.
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Figuur 2: Opdeling van het perceel over de objecten met bodemverbeteraars, ter inzaai van twee types
groenbedekker.

Figuur 3: Verschillen in ontwikkeling groenbedekkers tussen de verschillende objecten in najaar
Eind 2020 werden aan de hand van bodemanalyses de nitraatresidu’s tussen de verschillende
behandelingen vergeleken. Elke proefplot vertoonde zeer lage nitraatgehaltes waardoor geen
opvallende verschillen opgemerkt konden worden. Gedurende 2021 wordt het perceel verder
opgevolgd. Er zal ook een voorjaarstoediening met miscanthussnippers uitgevoerd worden. De
eerstvolgende hoofdteelt op het perceel is korrelmais.

Dit onderzoek werd uitgevoerd in het kader van het demonstratieproject: ‘Circulaire koolstofopbouw voor
een betere bodem’, met steun van het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid en
het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. www.vlaanderen.be/pdpo
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Meer aandacht voor de bodem dankzij de bodemIDee
Binnen het Interreg-project Leve(n)de Bodem (2017-2019) is de bodemIDee (Figuur 3) ontwikkeld. Deze
identiteitskaart van de bodem geeft inzicht in de chemische, fysische en biologische bodemkwaliteit.
Het is belangrijk om de bodemkwaliteit in al zijn aspecten te beschouwen, omdat de bodem een waaier
aan functies vervult.

Figuur 3: Output bodemIDee: een taartdiagram waarop je per parameter kan zien of je bodem goed of
minder goed scoort

Vanaf 2020 kan een land- en tuinbouwer (uit onze provincie) een basisevaluatie (Tabel 2.1) van 2
percelen aan de hand van de BodemIDee aanvragen. Voor een goede toepassing van de BodemIDee
is het noodzakelijk om over een geldige bodemanalyse van de betreffende percelen te beschikken. We
bekijken de bodemanalyse, maar gaan ook samen het veld op om de bodem letterlijk te beoordelen.
Indien de bodem van een perceel niet goed scoort op een bepaalde parameter, dan is staan we de landen tuinbouwer hier ook in bij.
Tabel 2.1: Basisparameters van de BodemIDee
Parameter

Methode

pH

Op basis van de bodemanalyse

Organische (kool)stof

Op basis van de bodemanalyse*

Bodemstructuur

Visueel: op basis van 5 kluiten

Plasvorming

Op basis van input door de landbouwer

Regenwormen

Visueel: op basis van 5 kluiten

Onkruidindicatoren

Op basis van input door de landbouwer

Bodemverdichting en kleur

Met prikstok en grondboor

Nutriëntenstatus

Op basis van de bodemanalyse

Bewortelingsdiepte en doorwortelbaarheio

Visueel

*Er wordt ook geëvalueerd naar de koolstofbalans, op korte (3 jaar) en lange (30 jaar) termijn.
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Met het CVBB naar een betere waterkwaliteit
De MAP-meetpunten in Vlaams-Brabant en het nieuwe mestactieplan
Via het MAP-meetnet volgt de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) de waterkwaliteit in landbouwgebied
op. Hier worden maandelijks op vaste meetlocaties, de zogenaamde MAP-meetpunten, de nitraat- en
fosfaatconcentraties bepaald. De nitraatconcentraties worden afgetoetst aan de Europese norm van 50
mg nitraat per liter, de fosforconcentraties aan een norm tussen 0.07 en 1.4 mg P/l afhankelijk van het
type waterloop (over het algemeen is de norm 0.1 mg P/l). MAP-meetpunten worden geëvalueerd per
winterjaar, waarbij een winterjaar loopt van1 juli van het jaar x tot 1 juli van het jaar x+1. Overschrijdt
een MAP-meetpunt in deze periode een of meerdere keren de nitraatnorm, dan wordt het ingekleurd
als een rood MAP-meetpunt voor dat winterjaar. Enkel als alle metingen onder de 50 blijven, dan wordt
een MAP-meetpunt als groen ingekleurd.
Tabel 3.1 toont de Vlaams-Brabantse MAP-meetpunten die rood kleurden gedurende het winterjaar
2019-2020 en de laatste kolom van de tabel geeft aan hoeveel keer elk van deze meetpunten tijdens
deze periode boven de Europese norm van 50 mg nitraat per liter ging.
Tabel 3.1: Rode MAP-meetpunten in Vlaams-Brabant van winterjaar 2019-2020.
MAP-meetpunt

Gemeente

Aantal OV

238200

Kapelle-op-den-Bos

1

355620

Grimbergen

5

367700

Pepingen

3

408760

Tielt-Winge

1

417310

Bekkevoort

1

417550

Bekkevoort

1

417750

Kortenaken

1

426520

Bierbeek

1

426605

Kortenaken

2

426640

Kortenaken

1

426645

Kortenaken

1

426865

Glabbeek

1

433270

Geetbets

1

433760

Kortenaken

1

442420

Tienen

2

442910

Boutersem

1

489600

Overijse

3

Vlaams-Brabant eindigde het winterjaar 2019-2020 met 17 rode MAP-meetpunten. Gezien er 109
meetpunten zijn in de provincie, eindigen we procentueel gezien op 16% rode punten. Het aantal rode
MAP-meetpunten in Vlaams-Brabant daalde hierdoor ten opzichte van de vorig winterjaar. Figuur 4
toont de ligging van de deze meetpunten.
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Figuur 4: Rode MAP-meetpunten in Vlaams-Brabant van winterjaar 2019-2020.
Midden 2019 werd er een nieuw mestactieplan goedgekeurd en zag MAP 6 het levenslicht. Met MAP 6
worden nog meer gerichte maatregelen genomen om de waterkwaliteit te verbeteren. In dit
actieprogramma wordt heel Vlaanderen ingedeeld in afstroomzones. Deze afstroomzones lopen
grotendeels gelijk met de vroegere VHA-zones. Elke afstroomzone wordt vervolgens ingedeeld in
verschillende gebiedstypes. Deze indeling wordt gemaakt op basis van de kwaliteit van het oppervlakteen grondwater van de voorbije jaren. Deze waterkwaliteit wordt gebaseerd op de officiële metingen van
de Vlaamse Milieumaatschappij.
In tegenstelling tot MAP 5 wordt er niet gewerkt met overschrijdingen (hoger dan 50 mg nitraat per liter)
maar met gemiddelde meetwaarden. Over een bepaalde periode wordt de gemiddelde
nitraatconcentratie bepaalt aan een MAP-meetpunt en vervolgens wordt voor diezelfde periode een
gemiddelde berekend voor alle MAP-meetpunten binnen een bepaalde afstroomzone. Afhankelijk van
dat gemiddelde, wordt de afstroomzone ingedeeld in gebiedstype 0, 1, 2 of 3. In gebiedstype 0
(gemiddelde lager dan 18 mg nitraat per liter) is de oppervlaktewaterkwaliteit voldoende goed en is het
doel al bereikt. In gebiedstypes 1, 2 en 3 is de oppervlaktewaterkwaliteit ondermaats (hoger dan 18 mg
nitraat per liter) en worden er extra maatregelen opgelegd. In afstroomzones waar ook hogere en
stijgende nitraatgehaltes worden gemeten in het grondwater, kan het gebiedstype verhoogd worden.
De indeling van het oppervlakte- en grondwater vormen samen de uiteindelijke indeling in gebiedstypes
zoals op Figuur 5 wordt weergegeven.
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Figuur 5: Opdeling afstroomzones in gebiedstypes van 2019 tot 2020. De zwarte lijnen zijn de
gemeentegrenzen. Gebiedstype 0 (=groen), gebiedstype 1 (=geel), gebiedstype 2 (=oranje) en
gebiedstype 3 (=rood).

Het CVBB doet al jaren extra nitraatmetingen op verschillende locaties stroomopwaarts van de rode
MAP-meetpunten met als doel om de mogelijke oorzaken van nitraatverontreiniging op te sporen. Figuur
6 toont de oorzaken van te hoge nitraatconcentraties aan de rode MAP-meetpunten in het winterjaar
2019-2020.

6

18

Landbouwpraktijk natuurlijk
Landbouwpraktijk via
drainage

29

Bronnen
Onbekend

47

Figuur 6: Indeling oorzaken rode MAP-meetpunten in Vlaams-Brabant (winterjaar 2019-2020).
Waterkwaliteitsgroepen
Op waterkwaliteitsgroepen (=samenwerkingsverbanden tussen de landbouwers en het CVBB) worden
de eigen meetresultaten en de beïnvloedende factoren op de waterkwaliteit in het afstroomgebied
besproken.
Met MAP 6 zijn de kaarten opnieuw geschud. Waar rond rode MAP-meetpunten al veel informatie werd
verzamelend, zijn er ook enkele meetpunten, die voordien altijd groen waren, nu wel belangrijk
geworden zijn omdat ze de gemiddelde waarde in de afstroomzone omhoog trekken. Ook deze ‘nieuwe’
meetpunten zijn dus via extra metingen verkend om een beeld te verkrijgen van de lokale situatie.
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We hebben 7 waterkwaliteitsgroepen bijeengeroepen in 2020 rond een aantal belangrijke
afstroomzones (in gebiedstypes 2 en 3). Een 170 land- en tuinbouwers namen deel aan deze 7
waterkwaliteitsgroepen.
Intensieve aanpak
Rond enkele minder goed scorende MAP-meetpunten wordt de bemesting van de omliggende
landbouwpercelen opgevolgd. Binnen het CVBB wordt dit de intensieve aanpak genoemd. Op deze
percelen worden in het voorjaar bodemstalen genomen. De landbouwer ontvangt dan een
bemestingsadvies dat is afgestemd op de geplande teelt. Tijdens het groeiseizoen kan eventueel nog
een tussenstaal genomen worden om te bekijken of bijbemesting nodig is. De bedoeling is dat de
landbouwers dit advies zo goed mogelijk volgen en in het najaar wordt op diezelfde percelen het
nitraatresidu bepaald. Op de percelen met hoge residu’s overloopt het CVBB de bemesting van het
perceel samen met de landbouwer om na te gaan wat de oorzaak kan geweest zijn. Op die manier
streven we samen naar lagere nitraatresidu’s en een verkleining van de kans op uitspoeling van nitraten
naar grond- en oppervlaktewater.
Intensieve aanpak vond in Vlaams-Brabant in 2020 plaats rond 16 MAP-meetpunten. We hebben rond
die 16 meetpunten ongeveer 161 percelen opgevolgd bij 78 verschillende landbouwers. De selectie
van op te volgen meetpunten en percelen gebeurt jaarlijks op basis van overschrijdingen aan het MAPmeetpunt en ervaringen van de vorige jaren.
Individuele bedrijfsbegeleiding
Vlaamse land- en tuinbouwers kunnen bij het CVBB begeleiding aanvragen om perceelsspecifiek de
bemesting te optimaliseren. De begeleiding bestaat uit een pakket ter waarde van 350 euro, waarvan
het CVBB 300 euro subsidieert. Als land- en tuinbouwer betaal je slechts 50 euro en de btw (6%) op het
totale bedrag. De begeleiding gebeurt vanuit de praktijkcentra land- en tuinbouw en hun meewerkende
partners. Het pakket bestaat uit één of meerdere bedrijfsbezoeken, waarbij de bemestingsstrategie kan
besproken worden. De rest van het pakket kan aangevuld worden met relevante (niet-verplichte)
bodem- of mestanalyses. De landbouwer kan zelf kiezen door welk proefcentrum hij begeleid wil
worden. In de witloofteelt zijn er echter over het algemeen weinig problemen met het nitraatresidu dus
kregen we in 2020 geen aanvragen.
Communicatie
Communicatie over duurzame bemesting en sensibilisering zijn uiteraard belangrijk voor onze werking.
Ook in 2020 werkte het CVBB Vlaams-Brabant mee aan verschillende artikels. Om de aanpak en
werking van het CVBB te verduidelijken werden ook voordrachten op infoavonden van derden gegeven.
Vaak werd dan ook ingegaan op de situatie van de MAP-meetpunten in de betreffende regio. Een
overzicht van de artikels en voorlichting is te vinden in het hoofdstuk ‘Activiteiten en voorlichting’.
Op de website van het CVBB (www.cvbb.be) zijn naast nuttige informatie over de werking van het CVBB
ook alle nieuwsberichten, rapporten en artikels van het CVBB terug te vinden. Daarnaast kan de
landbouwer via de website op een eenvoudige manier bedrijfsbegeleiding bemesting aanvragen bij een
begeleidende instantie naar keuze. Via de website blijf je ook op de hoogte van nieuwsberichten over
duurzame bemesting van onze partners en het verschijnen van artikels en filmpjes.
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Nieuwe voorlichtings- en begeleidingsdienst na 2020
Een nieuwe dienst namelijk Begeleidingsdienst voor Betere Bodem- en Waterkwaliteit (B3W) zal
landbouwers vanaf 2021 helpen om ervoor zorgen dat de nutriënten op hun bedrijf beter benut worden
en zo leiden tot een betere waterkwaliteit. De begeleidingsdienst komt in de plaats van de
werkzaamheden van het CVBB, waarvan de Vlaamse subsidie eind 2020 werd stopgezet om plaats te
maken voor een nieuwe aanpak.

Dit onderzoek werd uitgevoerd in het kader van het CVBB.
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Lange termijnpercelen
Langlopend onderzoek naar de effecten van niet-kerende bodembewerking
In het kader van erosiebestrijding en bodemkwaliteit is niet-kerende bodembewerking een
teelttechnische praktijk die meer en meer wordt toegepast. Sinds 2012 onderzoekt de Bodemkundige
Dienst van België met steun van de Provincie Vlaams-Brabant het effect van niet-kerende
bodembewerking op de bodemkwaliteit bij verschillende percelen in de provincie Vlaams-Brabant.
Enkele van deze percelen worden al sinds 1998/2001 deels niet-kerend bewerkt, bij andere percelen
werd niet-kerende bodembewerking meer recent (2010/2013) geïntroduceerd.
Zeven deelnemende proefveldhouders
Het is dankzij de inzet van de proefveldhouders, die deze percelen opgesplitst blijven bewerken, dat we
dit onderzoek kunnen uitvoeren. In de regio Leuven bevinden zich 4 lange termijnpercelen. Op 2
percelen (Lange Weide en Kortrijkdorp) wordt de geploegde bewerking vergeleken met een diepe nietkerende bewerking. Op het perceel Nieuwe Stal liggen er 3 stroken aan: ploegen, ondiep niet-kerend
en diep niet-kerend. Het vierde perceel (Boompjes) is in 2020 opgenomen in het Vlaio-Landbouwtraject
‘Voorkomen en remediëren van verdichting’. Op dit perceel had de jarenlange ondiepe niet-kerende
bewerking een ernstige verdichting in de bouwvoor teweeggebracht. In het Pajottenland wordt één
perceel sinds 2010 in 2 stroken opgesplitst en opgevolgd. Twee proefveldhouders nemen na een
onderbreking in 2019 sinds 2020 opnieuw deel aan het project. De machines die bij de verschillende
landbouwers worden ingezet zijn: de Amazone decompactor, de Guilbart decompactor en de
Micheltand.

Figuur 7: Overzicht van de Vlaams-Brabantse lange termijnpercelen ploegen vs. niet-kerende
bodembewerking (bron: BDB vzw).

Evaluatie van bodem- en gewasparameters
Metingen betreffen het effect op erosie, het koolstofgehalte, de bodemdichtheid, de infiltratiecapaciteit,
het nitraatresidu, de opkomst en de opbrengst.
Op basis van de metingen van gevormde erosiegeulen is bewezen dat niet-kerende bodembewerking
effectief is tegen erosie.
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Op de meeste percelen is er geen sprake van een verhoging van het totale koolstofgehalte, wel van een
herverdeling van het koolstofgehalte met een hogere concentratie in de laag 0-10 cm en een lagere
concentratie in de lagen 10-20 cm en 20-30 cm (zie Figuur 8). Enkel op perceel Lange Weide neemt
ook het totale koolstofgehalte toe. Dit perceel wordt gekenmerkt door een hoge aanvoer aan organische
koolstof (monocultuur korrelmaïs in combinatie met compostgift) en door een minimale verstoring
(afwezigheid van suikerbieten, wortelen, aardappelen in de rotatie). De snel mineraliseerbare
koolstoffractie, bepaald aan de hand van de Hot Water Carbon-extractie, volgt het patroon van het
organische koolstofgehalte.

Figuur 8: Verdeling en totale OC% op perceel Nieuwe Stal (Bron: BDB vzw).
De voorbije jaren werden vaak vergelijkbare opbrengsten gerealiseerd onder ploegen en niet-kerende
bodembewerking. Toch werd er in bepaalde omstandigheden, bv. minder gunstige
weersomstandigheden, de aanwezigheid van veel gewasresten (bv. bij wintertarwe na korrelmaïs), maïs
na gras, bodemverdichting, enz. ook een opbrengstverlies waargenomen onder niet-kerende
bodembewerking t.o.v. ploegen.
In 2020 was er extra aandacht voor het waterhoudend vermogen van de bodem. Voor perceel Nieuwe
Stal werd voor de diepte van 20-25 cm de pF-curve opgesteld. Dit is niet zozeer de diepte waarop grote
verschillen tussen de beide teeltsystemen zich situeren, en dit werd ook bevestigd, zowel door de pFcurve en als bij de opvolging van de waterbeschikbaarheid voor het gewas gedurende het groeiseizoen.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Bodemkundige Dienst van België en opgevolgd door Praktijkpunt
Landbouw in opdracht van de Diensten Landbouw en Waterlopen van de provincie Vlaams-Brabant
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Activiteiten en voorlichting
Individuele voorlichting
Het doel van het Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant is niet alleen het uitvoeren van onderzoek,
maar ook het vormen van een brug tussen het onderzoek en de praktijk. Land- en tuinbouwers met
vragen, problemen of opmerkingen kunnen er dan ook bij de terecht. Wie beroep wil doen op individuele
voorlichting kan contact opnemen met de onderzoekers via praktijkpuntlandbouw@vlaamsbrabant.be
of 016 29 01 74.

Groepsvoorlichting
Infoavond witloof
Op 19 februari 2020 ging de jaarlijkse infoavond witloof of ‘rassenavond’ door. Bedoeling is om een blik
te werpen op de resultaten van de rassenproeven als inspiratie voor het komende teeltseizoen. Verder
komen actuele thema’s en projecten in de witloofteelt aan bod. Zo werd er informatie gegeven rond het
plantenpaspoort en wat dit in de praktijk betekent. Er was een presentatie over bedrijfsopvolging.
Daarna kwam de actualiteit rond MAP6 aan bod. Uiteraard werd er ook een update gegeven over het
witloofonderzoek en de actualiteit gewasbeschermingsmiddelen en werd de nieuwe rassenlijst
voorgesteld. Na de rondgang langs de diverse rassen kon er nagepraat worden op de receptie. Er waren
55 aanwezigen.

Figuur 1: Rondgang langs diverse rassen tijdens de rassenavond witloof.
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Pioniersgroep EVA en co-creatiesessie CIMAT
Op 26 februari 2020 kwamen 11 landbouwers samen om als pioniers de EVA-app uit te testen. Op
deze manier willen we verzekeren dat de EVA-app is afgestemd met noden uit de praktijk en kunnen
we de app op basis van de bekomen suggesties doorontwikkelen. Aansluitend vond een cocreatiesessie plaats waar opnieuw samen met de landbouwers werd nagedacht vanuit hun
praktijkervaring bij het ontwikkelen van een autonome elektrisch robot.

Openvelddag
De openvelddag ging door 1 juli 2020. Verdeeld in kleine groepjes volgden telers, collega-onderzoekers
en mensen uit het beleid een parcours langs verschillende thema’s. Bij elk thema werd op 10 minuten
toelichting gegeven en was er plaats voor vragen. Zo kwam volgende thema’s aan bod: BodemIDEE
aan bod, koolzaad, soja, quinoa, CIMAT, goudsbloem, druppelirrigatie (DRIP), rassenproef witloof,
innovatieve spuittechnieken en herbicideproef witloof. Er waren ongeveer 95 aanwezigen.

Figuur 2: Boeiende infosessies en praktijkdemo’s op de openvelddag.

Machinedemo innovatieve spuittechnieken
Op 1 september 2020 organiseerden we een machinedemo om innovatieve spuittechnieken in de
praktijk te laten zien. Hierbij kwamen zowel de gebruikers van de machines en de leveranciers aan het
woord. Zo kwam vanuit de praktijk aan het licht aan welke techniek de eigenaar van de spuit waarde
hecht en waarom de investering gedaan werd. In totaal namen 170 landbouwers en geïnteresseerden
deel.
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Figuur 3: Verschillende innovatieve spuittoestellen op de machinedemo.

Webinar Hop in Vlaams-Brabant
Op 16 november 2020 organiseerde Praktijkpunt Landbouw een geslaagd webinar hop in VlaamsBrabant. Het publiek bestond uit ongeveer 90 personen, waaronder hoptelers, onderzoekers, telers
van brouwgranen, brouwerijen en geïnteresseerden. Er werd stilgestaan bij het verleden van de
hopteelt, maar ook de brouwwaarde van hop en de ontwikkeling van een nieuwe Belgische hopsoort
kwamen aan bod. Ten slotte werd praktijkinnovatie in de hopteelt belicht, gevolgd door nieuwe vormen
van samenwerking.
Webinar Energiewijzer witloof telen
De focus lag op 3 december 2020 op energiebesparing in de witloofteelt tijdens het webinar
‘Energiewijzer witloof telen’. Witloof bewaren en forceren vergt veel energie, waardoor een deel van de
potentiële winst verloren gaat. Er werden praktijktips gegeven om energie te besparen op het
witloofbedrijf en gekeken naar de mogelijkheden van zonnepanelen. Vervolgens werd er ingegaan op
de koelinstallatie en bespraken we de wetgeving rond koelvloeistoffen, lieten we constructeurs aan het
woord en getuigde een teler die recent een nieuwe koelinstallatie liet plaatsen. Er volgden 20 telers dit
webinar.

Landbouweducatie
Opendeurdag lagere scholen
Op 6 februari 2020 bezochten 151 leerlingen uit Vlaams-Brabantse lagere scholen het Praktijkpunt.
Door middel van 8 interactieve kennis- en doe-eilanden kregen ze een beeld van landbouw en
praktijkonderzoek. Het belang van koelcellen in de bewaring van witloofwortels en het witloofonderzoek
werd toegelicht en maakte een onvergetelijke indruk door de leerlingen (vrijwillig) even op te sluiten in
een koelcel. De leerlingen konden zelf pH-metingen doen en ontdekten zo spelenderwijs het belang van
een goede pH in de bodem. De leerlingen maakten kennis met de innovatieve teelten door zelf
goudsbloemlippenbalsem te maken en witloof- en goudsbloemzaden te planten. Uiteraard ondervonden
ze ook hoe de teeltcyclus van witloof verloopt en mochten ze zelf witloof kuisen en mee naar huis
nemen. Voor de begeleiding van de verschillende workshops werkten we samen met de leerlingen van
De Wijnpers.
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Figuur 4: Ongeveer 150 leerlingen uit de lagere school maken kennis met het praktijkonderzoek.

Praktijklessen
Op verschillende momenten in het jaar kwamen leerlingen van onderwijsinstellingen langs om kennis te
maken met het teeltproces van witloof en de praktische werkzaamheden hieromtrent. Zowel het
intafelen als het oogsten wordt dan ingeoefend via praktijkoefeningen. De leerlingen van De Wijnpers
kwamen 10 keer op praktijkles. Ook de leerlingen van Woudlucht kwamen 7 keer op praktijkles, de
leerlingen van SIMA 1 keer.

Stage- en thesisstudenten
In 2020 mocht het Praktijkpunt ook opnieuw enkele stagestudenten ontvangen. Timon Verroens, 5dejaarsstudent van De Wijnpers, kwamen een week op praktijkstage en draaide mee met de technische
ploeg. Eén student van De Wijnpers kwam in het kader van een time-in-traject één dag op praktijkstage.
Laura Vandenbempt, zesdejaarsstudent van De Wijnpers, volgde 6 woensdagen stage rond de
witloofmineervlieg en zal nog 9 stagedagen in 2021.

Rondleidingen
Groepen en verenigingen, maar ook leerkrachten en hun klassen kunnen op aanvraag het Praktijkpunt
komen bezoeken om een blik te werpen op onze werking. Verschillende onderwerpen komen aan bod
en de informatie wordt aangepast aan elke individuele groep. In totaal kwamen er in januari-februari
2020 47 personen op bezoek tijdens een rondleiding. Uiteraard werden de rondleidingen vanaf maart
opgeschort omwille van corona.
Witloofbox
In 2020 ging normaal gezien de 11de editie van de witloofbox door, maar deze moest gannuleerd
worden omwille van corona. Een witloofbox bevat naast wat klein materiaal en benodigdheden ook
enkele witloofwortels en een handleiding waarmee scholen aan de slag kunnen om in de klas zelf witloof
te telen en (bij geslaagde oogst) te proeven. Normaal worden ongeveer 1.200 boxen uitgedeeld
waardoor ca. 26.000 leerlingen op een speelse manier kennis kunnen maken met witloof.
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Online communicatie
Nieuwsbrieven
In totaal publiceert het Praktijkpunt 4 nieuwsbrieven:
- Teeltwijs Witloof (10 keer verstuurd, naar 299 abonnees)
- Teelwijs Innovatieve teelten (11 keer verstuurd, naar 144 abonnees)
- Teelwijs Bodem (4 keer verstuurd, naar 125 abonnees)
- Teeltwijs Miscanthus (7 keer verstuurd, naar 123 abonnees)

Sociale media
Halverwege 2018 werd de twitteraccount @ProeftuinHerent gelanceerd die sinds 01/01/2020
verdergaat onder de naam @Praktijkpunt. Er werden in 2020 tweets uitgestuurd naar 238 volgers. Dit
ging van updates over lopende projecten tot uitnodigingen voor infomomenten, zowel rond witloof als
innovatieve teelten.
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Pers
Regelmatig publiceren de vakpers en reguliere pers artikels over onze werking. Hieronder geven we
een overzicht weer.
-

14/01/2020 – VILT – Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant ziet het licht
https://www.vilt.be/praktijkpunt-landbouw-vlaams-brabant-ziet-het-licht

-

14/01/2020 – Het Laatste Nieuws – Proefcentrum Herent en Nationale Proeftuin voor
Witloof bundelen krachten onder nieuwe naam ‘Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant’
https://www.hln.be/in-de-buurt/herent/proefcentrum-herent-en-nationale-proeftuin-voor-witloofbundelen-krachten-onder-nieuwe-naam-praktijkpunt-landbouw-vlaams-brabant~a3c8dd63/

-

14/01/2020 ROB TV - Proefcentrum witloof Herent en provincie gaan nauwer
samenwerken om landbouwers beter te ondersteunen
https://www.robtv.be/nieuws/proefcentrum-witloof-herent-en-provincie-gaan-nauwersamenwerken-om-landbouwers-beter-te-ondersteunen-91447

-

14/01/2020 – Leuven Actueel – Nieuw Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant
https://www.leuvenactueel.be/oost-brabant-onderneemt/herent/nieuw-praktijkpunt-landbouwvlaams-brabant

-

15/01/2020 – Landbouwleven - Praktijkpunt Landbouw is hét praktijkcentrum voor meer
slagkrachtig en innovatief onderzoek in Vlaams-Brabant
https://www.landbouwleven.be/6934/article/2020-01-15/praktijkpunt-landbouw-hetpraktijkcentrum-voor-meer-slagkrachtig-en-innovatief

-

22/01/2020 – Boerenbond - Proefcentrum Herent wordt Praktijkpunt Landbouw VlaamsBrabant
https://www.boerenbond.be/actualiteit/proefcentrum-herent-wordt-praktijkpunt-landbouwvlaams-brabant

-

28/01/2020 – VILT – Kan quinoa doorbreken als nieuwe Vlaamse teelt?
https://www.vilt.be/kan-quinoa-doorbreken-als-nieuwe-vlaamse-teelt

-

28/01/2020 – NOBL – Quinoa in versnelling. Uitrol van een rendabele gangbare en
biologische teelt in Vlaanderen
https://www.nobl.be/nl/node/1687

-

29/01/2020 – Susanova – Breekt Vlaamse quinoa binnenkort door?
https://susanova.be/artikels/breekt-vlaamse-quinoa-binnenkort-door

-

29/01/2020 – Nieuwe oogst - Belgische teelt quinoa moet in stroomversnelling
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2020/01/29/belgische-teelt-quinoa-moet-instroomversnelling

-

18/02/2020 – VILT – Veroveren paksoi en crosne het hart van Vlaamse telers?
https://www.vilt.be/veroveren-paksoi-en-crosne-het-hart-van-vlaamse-telers

-

18/02/2020 – AGF – Telen Vlaamse telers over een paar jaar okra, mashua en amarant?
https://www.agf.nl/article/9191284/telen-vlaamse-telers-over-een-paar-jaar-okra-mashua-enamarant/

-

20/02/2020 – CCBT – Nieuw project voor ontwikkeling van kleinschalige robots
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https://www.ccbt.be/?q=node/4012
-

20/02/2020 – CCBT – Vele kleintjes maken groot: Innovatieve teelten in Vlaanderen
https://www.ccbt.be/?q=node/3978

-

20/02/2020 – NOBL – Innovatieve teelten in Vlaanderen
https://www.nobl.be/nl/node/1706

-

21/02/2020 – CCBT – Lokale teelt van quinoa in stroomversnelling
https://www.ccbt.be/?q=node/4006

-

27/02/2020 - Boer & Tuinder - Dossier: oliegewassen - Plantenolie, duurzaam en veelzijdig

-

10/03/2020 – VILT – Op zoek naar robots voor kleine landbouwbedrijven
https://www.vilt.be/op-zoek-naar-robots-voor-kleine-landbouwbedrijven

-

27/05/2020 – Radio 2 - Binnenkort Zuid-Amerikaanse quinoa op onze Vlaamse velden
https://radioplus.be/#/radio2-vlaams-brabant/herbeluister/7ff62e00-8e4e-11e3-b45a00163edf75b7/abdaea20-a006-11ea-bd09-02b7b76bf47f/

-

27/05/2020 – VRT – Binnenkort Zuid-Amerikaanse quinoa op onze Vlaamse velden
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/05/27/binnenkort-zuid-amerikaanse-quinoa-op-onzevlaamse-velden/

-

27/05/2020 – Het Laatste Nieuws - Kweken onze boeren binnenkort quinoa op hun
velden? “Een alternatief gewas dat goed tegen droogte kan”
https://www.hln.be/herent/kweken-onze-boeren-binnenkort-quinoa-op-hun-velden-eenalternatief-gewas-dat-goed-tegen-droogte-kan~a8a9d89c/

-

27/05/2020 Het Nieuwsblad - Vlaams-Brabant promoot droogteresistente gewassen zoals
quinoa
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20200527_04973183

-

27/05/2020 – VILT – Boeren strijden tegen de droogte
https://www.vilt.be/boeren-strijden-tegen-de-droogte

-

28/06/2020 – VILT – Onkruidbestrijding stelt landbouwers op de proef
https://www.vilt.be/onkruidbestrijding-stelt-landbouwers-op-de-proef

-

03/07/2020 – Persinfo – Vlaams-Brabants praktijkonderzoek biedt oplossingen voor
landbouwers
https://www.persinfo.org/nl/nieuws/artikel/vlaams-brabants-praktijkonderzoek-biedtoplossingen-voor-landbouwers/44296

-

05/07/2020 – Editie Pajot - Louis-Marie tussen de goudsbloemen die gaan verwerkt
worden tot etherische oliën
https://editiepajot.com/regios/6/articles/68894

-

06/07/2020 – ROB TV - Bijna 1,4 miljoen voor plattelandsprojecten in onze regio
https://www.robtv.be/nieuws/bijna-1-4-miljoen-euro-subsidies-voor-plattelandsprojecten-inonze-regio-101249
06/07/2020 – Het Laatste Nieuws - Nieuw project verbindt landbouwers en
streekproducenten door innovatieve nicheteelt

-
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https://www.hln.be/in-de-buurt/herent/nieuw-project-verbindt-landbouwers-enstreekproducenten-door-innovatieve-nicheteelt~a345229d/
-

06/07/2020 – Het Nieuwsblad - Bijna 1,4 miljoen voor plattelandsprojecten in VlaamsBrabant
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20200706_94373385

-

08/07/2020 – VILT - 1,38 mln voor 10 plattelandsprojecten in Vlaams-Brabant
https://vilt.be/nl/nieuws/138-mln-voor-10-plattelandsprojecten-in-vlaams-brabant

-

13/10/2020 – ROB TV – Witloofseizoen van start in regio: "Ze hebben al een mooi buikje"
https://www.robtv.be/nieuws/witloofseizoen-van-start-in-de-regio-ze-hebben-al-een-mooibuikje-106492

-

13/10/2020 – Het Nieuwsblad - Elfde editie van Witloofbox voorgesteld
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20201013_94652081

-

13/10/2020 – Het Laatste Nieuws – Het nieuwe witloofseizoen gaat van start: “Een
gezonde groente die je kan leren eten”
https://www.hln.be/bierbeek/het-nieuwe-witloofseizoen-gaat-van-start-een-gezonde-groentedie-je-kan-leren-eten~afae99ae/

-

13/10/2020 – VRT – Seizoen grondwitloof gestart: “Afwachten met bang hartje, maar
eerste groenten zien er goed uit”
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/10/13/seizoen-grondwitloof-gestart-afwachten-met-banghartje-maar-ee/

-

08/12/2020 – ROB TV – Herent heeft proefperceel voor boslandbouw: bomen en struiken
staan er op zelfde stuk grond als landbouwgewassen
https://www.robtv.be/nieuws/herent-heeft-proefperceel-voor-boslandbouw-bomen-en-struikenstaan-er-op-zelfde-stuk-grond-als-landbouwgewassen-109648

-

08/12/2020 – VRT - Kunnen bomen zorgen voor betere landbouw? Dat wordt onderzocht
in Herent
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/12/08/depute-plant-een-boom/

-

08/12/2020 – VILT - Boslandbouw zit in de lift: kaap van 200 hectare in zicht
https://vilt.be/nl/nieuws/boslandbouw-zit-in-de-lift-kaap-van-200-hectare-in-zicht

-

08/12/2020 – MSN - Vlaams-Brabant plant proefperceel met 'agroforestry' aan in Herent
https://www.msn.com/nl-be/nieuws/other/vlaams-brabant-plant-proefperceel-met-agroforestryaan-in-herent/vi-BB1bKclK

-

08/12/2020 – MSN – Interview Rutger Tallieu: Vlaams-Brabant plant proefperceel met
'agroforestry' aan in Herent
https://www.msn.com/en-us/news/politics/interview-rutger-tallieu-vlaams-brabant-plantproefperceel-met-agroforestry-aan-in-herent/vp-BB1bK7vG

-

08/12/2020 – MSN – Interview Monique Swinnen: Vlaams-Brabant plant proefperceel met
'agroforestry' aan in Herent
https://www.msn.com/en-us/news/politics/interview-monique-swinnen-vlaams-brabant-plantproefperceel-met-agroforestry-aan-in-herent/vp-BB1bKezO

-

09/12/2020 – Het Laatste Nieuws – Zorgen bomen op het veld voor betere landbouw?
Praktijkpunt Herent onderzoekt het
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https://www.hln.be/herent/zorgen-bomen-op-het-veld-voor-betere-landbouw-praktijkpuntherent-onderzoekt-het~abfb364a/
-
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21/12/2020 – Landbouwleven – 265.085 euro subsidie voor 5 nieuwe plattelandsprojecten
in Vlaams-Brabant
https://www.landbouwleven.be/9779/article/2020-12-21/265085-euro-subsidie-voor-5-nieuweplattelandsprojecten-vlaams-brabant

Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant vzw

Jaarverslag 2020

PRAKTIJKPUNT LANDBOUW VLAAMS-BRABANT

Wie is wie?
Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant staat in voor praktijkgericht
landbouwonderzoek. Onze focus ligt al sinds 1973 op witloof. Daarnaast
zetten we in op innovatieve teelten, typisch Vlaams-Brabantse teelten en
bredere thema’s zoals duurzaamheid, innovatie en bodem- en waterkwaliteit.
We verzamelen en ontwikkelen kennis om land- en tuinbouwers in hun
dagelijkse praktijk te ondersteunen. Dit doen we niet alleen door praktische
antwoorden te formuleren op vragen van land- en tuinbouwers. We nemen
deze vragen ook als uitgangspunt van ons onderzoek en gaan met hen in
dialoog.
Naast deze onderzoekstaken heeft Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant
ook een bredere maatschappelijke functie. Voor scholen en belangstellenden
zijn we een informatiepunt waar ze terecht kunnen om bij te leren over
landbouw en landbouwonderzoek. We tonen hen de praktijk en laten hen
met de handen uit de mouwen landbouw ervaren.

Medewerkers Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant
TIM DE CLERCQ
Directeur
Hij staat in voor de dagelijkse leiding en is verantwoordelijk voor het
wetenschappelijk beleid en de budgettering. Je kan bij hem terecht
met algemene vragen over het onderzoek of de werking van het Praktijkpunt Landbouw.

tim.declercq@vlaamsbrabant.be, 016 21 37 56

ELS GILS
Adjunct-directeur
Zij staat in voor de dagelijkse leiding en is verantwoordelijk voor het
personeelsbeleid, preventie en veiligheid en communicatie. Je kan bij
haar terecht met algemene vragen over de werking van het Praktijkpunt Landbouw.

els.gils@vlaamsbrabant.be, 016 27 37 50

PATRICK ANDRIES
Beheerder
Hij beheert de site van het Praktijkpunt Landbouw op vlak van milieu,
investeringen en onderhoud. Verder staat hij in voor de onderzoek
naar vezelhoudende gewassen, de witloofbox en de lastenboeken
IKKB en sectorgids. Je kan bij hem terecht met vragen over vezelhoudende gewassen zoals miscanthus en hennep.

patrick.andries@vlaamsbrabant.be, 016 21 37 65

MARIE-CHRISTINE SUNAERT
Financieel medewerker
Zij is verantwoordelijk voor de facturatie, boekhouding en financiële
declaraties. Je kan bij haar terecht met vragen over de facturatie.

marie-christine.sunaert@vlaamsbrabant.be, 016 29 01 74

KLAARTJE BUNKENS
Onderzoeker
Zij legt zich toe op gewasbescherming en IPM bij witloof. Ze volgt projecten op rond innovatieve spuittechnieken, waarneming- en waarschuwingssystemen en evoluties in aanbod en wetgeving. Je kan bij
haar terecht met vragen over gewasbescherming in witloof.

klaartje.bunkens@vlaamsbrabant.be, 016 21 37 63

LEEN COREMANS
Onderzoeker
Zij legt zich toe op beoordelingen in het witloofonderzoek, de innovatieve teelten en labowerk. Daarnaast biedt zij administratieve ondersteuning. Je kan bij haar terecht met vragen over witloof en innovatieve teelten.
leen.coremans@vlaamsbrabant.be, 016 21 37 55

YANNAH CORNELIS
Onderzoeker
Zij staat in voor het rassen- en kwaliteitsonderzoek witloof, het gebruik van reststromen en insectenkweek. Je kan bij haar terecht met
alle vragen over witloofforcerie, rassenproeven, restromen en insectenkweek.

yannah.cornelis@vlaamsbrabant.be, 016 21 37 64

KATHELIJNE FERKET
Onderzoeker
Zij legt zich toe op het onderzoek rond innovatieve teelten met een focus op het opzetten van korte ketens. Daarnaast staat ze ook in voor
witloofonderzoek. Je kan bij haar terecht met vragen over innovatieve
teelten en witloof.
kathelijne.ferket@vlaamsbrabant.be, 016 21 37 68

WIM FOBELETS
Onderzoeker
Hij zet zich in voor het onderzoek naar innovatieve teelten, granen en
koolzaad. Daarnaast legt hij zich toe op automatisatie. Je kan bij hem
terecht met vragen over innovatieve teelten, quinoa, granen, koolzaad en automatisatie.

wim.fobelets@vlaamsbrabant.be, 016 21 37 52

SARAH FONTEYN
Onderzoeker
Zij staat in voor het onderzoek naar innovatieve teelten, hop en koolzaad. Daarnaast voert ze ook beoordelingen in het witloofonderzoek
en labowerk uit. Je kan bij haar terecht met vragen over innovatieve
teelten, hop en koolzaad.

sarah.fonteyn@vlaamsbrabant.be, 016 21 37 55

EVI MATTHYSSEN
Onderzoeker
Zij legt zich toe op het onderzoek rond innovatieve teelten met een
focus op goudsbloem en druppelirrigatie. Je kan bij haar terecht met
vragen over druppelirrigatie, innovatieve teelten en goudsbloem.

evi.matthyssen@vlaamsbrabant.be, 016 21 37 57

JASPER SOMERS
Onderzoeker
Hij zet zich in voor het praktijkonderzoek rond droogte en bodem. Je
kan bij hem terecht met vragen over bodem, duurzame bemesting,
bodemstalen, erosie en energiebesparing in de witloofteelt.

jasper.somers@vlaamsbrabant.be, 016 21 37 69

RUTGER TALLIEU
Onderzoeker
Hij staat in voor het onderzoek naar agroforestry, witloof en druiven.
Daarnaast beheert hij ook het GEP-kwaliteitssysteem. Je kan bij hem
terecht met vragen over agroforestry, bodem, duurzame bemesting,
bodemstalen en druiven.

rutger.tallieu@vlaamsbrabant.be, 016 21 37 66

MIEKE VANDERMERSCH
Onderzoeker
Zij zet zich in voor het praktijkonderzoek rond droogte, duurzaam
bodembeheer (compost, erosie, organische stof) en goudsbloem. Je
kan bij haar terecht met vragen over bodem, droogte en goudsbloem.

mieke.vandermersch@vlaamsbrabant.be, 016 21 37 67

LAURA VERCAMMEN
Onderzoeker
Zij legt zich toe op beoordelingen in het witloofonderzoek, de innovatieve teelten en labowerk. Je kan bij haar terecht met vragen over
witloof en innovatieve teelten.

laura.vercammen@vlaamsbrabant.be, 016 29 01 74

SIMON VERRECKT
Onderzoeker
Hij staat in voor het onderzoek naar energiebesparing en advies aan
de witlooftelers. Je kan bij hem terecht met vragen over bodem, duurzame bemesting, energiebesparing en witloof.

simon.verreckt@vlaamsbrabant.be, 016 21 37 68

LISE VANHAEREN
Praktijkcoördinator
Zij staat in voor de dagelijkse leiding van de technisch assistenten en is
verantwoordelijk voor het opvolgen van kwaliteitsstandaarden van de
praktijkproeven. Verder staat ze mee in voor het onderzoek rond granen en het uitvoeren van beoordelingen in het witloofonderzoek. Je
kan bij haar terecht met vragen over granen, ritnaalden en praktische
vragen over de werking van het Praktijkpunt Landbouw.

lise.vanhaeren@vlaamsbrabant.be, 016 21 37 59

WIM SNYERS
Teeltleider
Hij is samen met Rudi Van Rossum verantwoordelijk voor het dagelijksbeheer en de uitvoering van technische werkzaamheden. Hij staat
in voor de machines en installaties en de technische sturing ervan.

wim.snyers@vlaamsbrabant.be, 016 21 37 59

RUDI VAN ROSSUM
Teeltleider
Hij is samen met Wim Snyers verantwoordelijk voor het dagelijks beheer en de uitvoering van technische werkzaamheden. Hij staat in
voor de witloofforcerie.

rudi.vanrossum@vlaamsbrabant.be, 016 21 37 59

ROEL CANNAERTS
Technisch assistent
Hij staat in voor technische werkzaamheden in de praktijkproeven.
Hij voert gewasbeoordelingen uit en staat in voor laswerken.

roel.cannaerts@vlaamsbrabant.be, 016 29 01 74

KOEN HENDRICKX
Technisch assistent
Hij staat in voor technische werkzaamheden in de praktijkproeven. Hij
voert veldbewerkingen uit met de tractor en is verantwoordelijk voor
het onderhoud van de heftrucks, tractoren en kleiner werkmateriaal.

koen.hendrickx@vlaamsbrabant.be, 016 29 01 74

LEEN SAEN
Technisch assistent
Zij staat in voor technische werkzaamheden in de praktijkproeven. Ze
verleent administratieve ondersteuning, voert gewasbeoordelingen
uit en is verantwoordelijk voor de reiniging en kalibratie van zaden.

leen.saen@vlaamsbrabant.be, 016 29 01 74

MARC SPIRITUS
Technisch assistent
Hij staat in voor technische werkzaamheden in de praktijkproeven. Hij
verleent ondersteuning voor de monitoring van de witloofmineervlieg
en de wollige slawortelluis en staat in voor het onderhoud van de
heftrucks en kleiner werkmateriaal.

marc.spiritus@vlaamsbrabant.be, 016 29 01 74

JORAN STEENWINCKEL
Technisch assistent
Hij staat in voor technische werkzaamheden in de praktijkproeven. Hij
verleent ondersteuning voor de monitoring van de witloofmineervlieg
en de wollige slawortelluis.

joran.steenwinckel@vlaamsbrabant.be, 016 29 01 74

ARNE VANNETELBOSCH
Technisch assistent
Hij staat in voor technische werkzaamheden in de praktijkproeven.
Hij voert veldbewerkingen uit en staat in voor het onderhoud van de
tractoren.
arne.vannetelbosch@vlaamsbrabant.be, 016 29 01 74

STIJN YSKOUT
Technisch assistent
Hij staat in voor technische werkzaamheden in de praktijkproeven.
Hij voert gewasbeoordelingen uit en verleent ondersteuning voor de
monitoring van de witloofmineervlieg en de wollige slawortelluis.

stijn.yskout@vlaamsbrabant.be, 016 29 01 74

Colofon
Met dank aan
Arne Vannetelbosch
Els Gils
Evi Matthyssen
Jasper Somers
Joran Steenwinckel
Kathelijne Ferket
Klaartje Bunkens
Koen Hendrickx
Laura Vercammen
Leen Saen
Lise Vanhaeren
Marc Spiritus
Marie-Christine Sunaert

Mieke Vandermersch
Patrick Andries
Roel Cannaerts
Rudi Van Rossum
Rutger Tallieu
Sarah Fonteyn
Simon Verreckt
Stijn Yskout
Tim De Clercq
Wim Fobelets
Wim Snyers
Yannah Cornelis

Contact
016 29 01 74 - praktijkpuntlandbouw@vlaamsbrabant.be

Verantwoordelijke uitgever
Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant vzw, Blauwe stap 25, 3020 Herent

Een digitale versie vindt u terug op
www.vlaamsbrabant.be/praktijkpuntlandbouw
Vermenigvuldiging en/of overname van gegevens zijn toegestaan mits de bron expliciet vermeld
wordt.

Beleidsverantwoordelijke
Tom Dehaene, gedeputeerde voor land- en tuinbouw

Aansprakelijkheidsbeperking
Deze publicatie werd met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld. Er wordt evenwel geen enkele
garantie gegeven omtrent de juistheid of de volledigheid van de informatie in deze publicatie. De
gebruiker van deze publicatie ziet af van elke klacht tegen Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant vzw,
de provincie Vlaams-Brabant en zijn medewerkers, van welke aard ook, met betrekking tot het gebruik
van de via deze publicatie beschikbaar gestelde informatie. In geen geval zullen Praktijkpunt Landbouw
Vlaams-Brabant vzw, provincie Vlaams- Brabant of zijn medewerkers aansprakelijk gesteld kunnen
worden voor eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de via deze publicatie
beschikbaar gestelde informatie.
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MEER INFO
www.vlaamsbrabant.be/praktijkpuntlandbouw

Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant vzw
Blauwe Stap 25 - 3020 Herent
KBO 0413.845.055 - RPR Leuven - BTW BE0413.845.055
praktijkpuntlandbouw@vlaamsbrabant.be

Beleidsverantwoordelijke
Gedeputeerde Tom Dehaene
016 26 70 22
kabinet.dehaene@vlaamsbrabant.be

