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Gemiddeld één keer in de twee jaar valt de opkomst van de biologische zomertarwe tegen.Gemiddeld één keer in de twee jaar valt de opkomst van de biologische zomertarwe tegen.
Besmetting van het zaaizaad met de schimmel Fusarium veroorzaakt wortelrot. ZaadonBesmetting van het zaaizaad met de schimmel Fusarium veroorzaakt wortelrot. Zaadontt --
smetting met fungicides, de gangbare praktijk, is in de biologische landbouw  geen optie.smetting met fungicides, de gangbare praktijk, is in de biologische landbouw  geen optie.
Op verzoek van Zeeuwse telers en Proefboerderij De Rusthoeve onderzoeken we alternOp verzoek van Zeeuwse telers en Proefboerderij De Rusthoeve onderzoeken we alternaa--
tieven.  Aangezien de extra kosten vaak de beperkende factor bij deze methoden zijn, kitieven.  Aangezien de extra kosten vaak de beperkende factor bij deze methoden zijn, kijj--
ken we in dit onderzoek ook naar de economische perspeken we in dit onderzoek ook naar de economische perspecctieven.tieven.

BehandelingsmethodenBehandelingsmethoden
In overleg met de begeleidingscommissie
van De Rusthoeve hebben we voor de vol-
gende behandelingen gekozen:

Warmwater-behandeling: het zaad is gedu-
rende twee uur in water van 45oC
geweekt en daarna met warme lucht
(35oC) teruggedroogd. Deze behan-
deling gaf in Zwitserland goede resul-
taten en kan ook door telers zelf uit-
gevoerd worden.

Electronen-dressing: het zaad wordt be-
schoten met electronen. Het Duitse
bedrijf e-ventus biedt deze behande-
ling commercieel aan.

Toevoeging van Bacillus subtilis (terranal):
deze antagonist geeft volgens het be-
drijf Ecostyle goede resultaten. Per kg
zaad meng je 1 gram poeder van dit
product.

Grovere Zaadfracties: telers  ervaren dat
grover zaad minder opkomst proble-
men geeft. In de onderzoeksliteratuur
zijn hier ook aanwijzingen voor te
vinden. Gekozen is voor de fracties
>2,5 mm en >2,8 mm. (Agrifirm zeeft
op 2,4 mm,  CZAV op 2,2 mm)

Dikker zaaien: dit is het praktijkadvies van
de biologische zaadleverancier voor
zaadpartijen met besmettingen van
tussen de 20% en 25%.

Eigen vermeerdering Zeeuwse teler:
een aantal biologische telers
heeft de ervaring dat het eigen
zaaizaad van betere kwaliteit
is dan het aangekochte zaai-
zaad.

Zaaitijdstip: vroeg zaaien (maart) geeft
meestal meer problemen dan later
zaaien (april).

ProefopzetProefopzet
Voor het onderzoek zijn de eerste vijf be-
handelingen toegepast op  een partij La-
vett met een Fusarium besmetting van
23%. Deze behandelde partijen worden
vergeleken met de onbehandelde partij
(met een aantasting van 23%), een onbe-
handelde partij met lage aantasting
(10%) en een door een teler vermeerderde

partij. Een volledig overzicht van de proef-
opzet vindt u terug in onderstaande tabel.

ZAAIZAAD-ONDERZOEK OP DE RUSTHOEVEZAAIZAAD-ONDERZOEK OP DE RUSTHOEVE

PROEFOPZET EN UITVOERING
Locatie: Proefboerderij De Rusthoeve, Colijnsplaat
Proefopzet: Veldproef in drie herhalingen
Zaaidatum: 18 maart en 11 april 2003
Voorvrucht: Gras-klaver
Bemesting: Geen
Zomertarwe ras: Lavett
Zaaizaadhoeveelheid: 475 planten/m2 (+/- 180 kg/ha)
Zaadpartijen: • Zaad met lage besmetting (8%)

• Zaad met hoge besmetting (23%)
• Eigen Zaaizaad teler
Zaad met hoge besmetting behandeld met:
• Warmwater
• Electronen
• Bacillus subtilis
• Fractie > 2,5 mm
• Fractie > 2,8 mm
• 20% dikker gezaaid

Waarnemingen • % besmetting zaaizaad (laboratorium)
• Opkomst in het veld (visueel en tellen)
• Gezondheid gewas
• Opbrengst
• Gezondheid geoogst zaad (laboratorium)
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Eerste resultatenEerste resultaten
De analyse van het zaaizaad in het labora-
torium liet een duidelijk effect van de
warmwaterbehandeling zien. De oorspron-
kelijke partij had een besmetting met fusa-
rium van 23%. De warmwaterbehandeling
reduceerde dit tot 0,0 %. Voor de overige
behandelingen werd in het laboratorium
geen effect gevonden.
In het veld was het positieve effect van de
warmwaterbehandeling met het blote oog
te zien (zie foto onderaan deze pagina).
Ondanks een onregelmatig opkomst van
het proefveld (o.a. door vogelschade) ga-
ven de planttellingen statistisch significan-
te verschillen voor de eerste zaaidatum
(Figuur 1).
Ook bij de tweede zaaidatum gaf de
warmwaterbehandeling het beste resul-
taat, maar de verschillen waren niet statis-
tisch significant. Dat de verschillen voor de
tweede zaaidatum niet meer statistisch te
onderbouwen waren was mede te wijten
aan meer vogelschade in het perceel.
Daarnaast waren bij de tweede zaaidatum
de verschillen tussen de behandelingen
kleiner. Terwijl de warmwaterbehandeling
in de tweede zaaidatum ongeveer even
veel planten gaf als bij de eerste zaaida-
tum (320 planten/m2), was het gemiddel-

de van de andere behandelingen zo’n
30% hoger dan bij de eerste zaaidatum.
Dit laatste bevestigt de ervaring dat bij
later uitzaaien (hogere temperaturen,
snellere kieming) fusarium minder schade
aanricht.

VervolgVervolg
Als na de oogst de opbrengst gegevens
bekend zijn, zullen we ook een kosten-
baten analyse van de behandelingen met
het meeste perspectief maken.

Foto: Opkomst eerste zaaidatum. De warmwater behandeling heeft duidelijk effect (rode pijl). DeFoto: Opkomst eerste zaaidatum. De warmwater behandeling heeft duidelijk effect (rode pijl). De
gele pijl wijst naar een veldje met onbehandeld zaad met hoge fusarium besmetting, de blauwe pijlgele pijl wijst naar een veldje met onbehandeld zaad met hoge fusarium besmetting, de blauwe pijl
naar een veldje met onbehandeld zaad met lage fusarium aantasting.naar een veldje met onbehandeld zaad met lage fusarium aantasting.

Figuur 1: Opkomst (aantal planten/m2)
zaaidatum 18 maart 2003
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Louis Bolk Instituut voert dit onderzoek
uit in opdracht van de begeleidings-
commissie Biologische Landbouw van
Proefboerderij De Rusthoeve. Bij de
uitvoering werken we samen met:
Proefboerderij De Rusthoeve, PRI, Agri-
firm en GTG.

Voor meer informVoor meer informaatietie
Aart Osman,
Louis Bolk Instituut
Hoofdstraat 24
3972 LA Driebergen
Tel: 0343-523867
a.osman@louisbolk.nl


