asagran P gaf in het algemeen eenvrij goede
ikruidbestrijding,maarwasinhetvoorjaarontdoende tegen overwinterde vogelmuur en
latig tegen overwinterde kamille. Toepassing
ter in het voorjaar bij warmere weerssituatie
isulteerde in een betere bestrijding van het
>gelmuur, dan eenvroege toepassing bij koel
eer.
asagran P+ Tribunil wasduidelijk effectiever
3onkruiden, maar de dosering Tribunil en 2
j/ha in het najaar bleek te riskant voor het
äwas.Indien1 kg/haTribunilaandeBasagran P
ërdtoegevoegd,konookeenzeergoedebestrijngverkregenwordenvanoverwinterdekamille
ivogelmuur.Dezecombinatiebleekuiteindelijk
jidelijkdebestevanalleobjecten.
srigalwasinhetalgemeenonvoldoendeeffec;ftegenkamille.InhetnajaarwasVerigalgoed
etbetrekkingtotdebestrijdingvanvogelmuur,
aar in het voorjaar was de toepassing ontdoendeeffectief.
litopgafzowelinna-alsvoorjaareenredelijke

bestrijding vande onkruiden (vogelmuur enkamille). Anitop bleek tevens een risico voor het
raaigras te zijn, indien toepassing in het najaar
gevolgdwerddooreenstrengewinter.
Mecoben enmecoprop (MCPP) blekenzowelin
na- als voorjaar voldoende effectief tegen vogelmuur.Kamillewerddoorbeidemiddelenwel
goedbestredenbijeen(late)voorjaarstoepassing
bij een warmere weerssituatie, maar duidelijk
minderbijnajaarstoepassing.
Starane-Combi(Starane + mecoprop)bleekeen
redelijke bestrijding van vogelmuur te geven,
maarwasonvoldoendetegenkamille.
Bespuiting in het najaar isvaak nodig omoverwinteringvanonkruidentevoorkomen,maarkan
bijsommigemiddeleneenrisicovangewasschadeinhouden.
Eenbespuiting inhetvoorjaar dientomwillevan
deonkruidenvrijvroegplaatstevinden,maarbij
te lagetemperaturen kannet zogoedevengewacht worden, omdat de herbiciden in het algemeendanookweerminderwerkzaamblijken.

/laaiverliezenbijzwadmaaienvanEngelsraaigras

Vreeke,PAGV

samenwerkingmetdecoöperatievelandbouwïrktuigen-vereniging Anna-Paulowna en de
AG Oostwaardhoeve (Slootdorp) zijn in1985
1986 de zaadverliezen vastgesteld bij het
radmaaienvanEngelsraaigras.Onderzoeknaar
rbeteringvandekwaliteitvanhetzwadmaaien
van belang, omdat in ons land het meeste
ïszaad wordt geoogst volgens de methode
admaaienen opraapdorsen.

Hetonderzoekisverrichtomnategaaninhoeverre erverschil is bij dezwadmaaisystemen.Vergeleken ishet maaienmetdedubbelemessenbalk en de schijvenmaaier.Tot nutoe wasonvoldoendeduidelijk of erverschilleninzaadverliezenzijntussendezetweemaaiwerktuigen.

Uitvoeringproeven
In acht percelen met Engels raaigras zijn de
zaadverliezennagegaan.Erissteedsinhetzwad
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Tabel 9 1 .Overzicht van de gebruikte maaiwerktuigen.

merk
werkbreedte (cm)
toerental aftakas per minuut
toerental per minuut
rijsnelheid, km per uur

dubbele messenbalk
Busatis
180
540
2000
6

gemaaid op het tijdstip waarop dit ook in de
praktijkgebeurde,dus'snachtstot uiterlijk8.00
uur'smorgens.
Het maaien viel in de periode vanaf 20juli tot
beginaugustus,afhankelijk vandemaairijpheid
vanhetgewas.
Met de maaiwerktuigen issteeds vanéénzijde
gemaaid. Per machine zijn telkens vijf zwaden
aaneengeslotengemaaid,ommogelijkeverschillen inverliezenaandezijkantenvandezwaden
goedtekunnenwaarnemen.Bijbeidemachines
wasereengoedescheidingtussen dezwaden.
Op willekeurige plaatsen zijn parallel in beide
typenzwadenvijf proefplekkenuitgezet.Kortna
hetmaaienishetzwadteruggerold.Deproefplekkenwaren5,4m2groot.Opelkeplekzijnmeteen
industriestofzuiger de raaigraszaden, gewasrestenenaardachtige bestanddelenopgezogen.
Zowelbijdemessenbalkalsbijdeschijvenmaaier
zijnintotaal40waarnemingengeweest,waarbij
één waarneming is weggevallen door een extreemafwijkendverlies.
Demonsterszijnverwerkt op het RijksproefstationvoorZaadonderzoekteWageningen,waarde
hoeveelheidschoonzaadbepaald isindemonsters.
Bijhetzwadmaaienwordtvaakgebruikgemaakt
vaneen maaibalk met 180cmwerkbreedte.De

schijvenmaaier
Vicon CM 205
180
540
2100
9

spoorbreedte vandewieltrekker isdaarbijaar
gepast.Omverstoppinginzwaregewassen(bi
voorbeeld Engelsraaigras 10à12tongraszaac
hooi per ha)te voorkomen,heeft eenmaaibal
met dubbele messenbalk devoorkeur. Omee
ruimtevanongeveer30cmtussendezwaden1
krijgen, dient er behalve een buiten- ook ee
binnenzwadbordgemonteerdtezijn.Detrekke
wielenenookdemaaidorser rijdenzonietovt
het gemaaide zwad,waardoor belangrijke ve
liezen aan zaad bij de zijkanten van het zwa
wordenvoorkomen.Omeengoedescheidingva
de zwaden te verkrijgen wordt op de bu
tenschoen van de maaibalk een scheidingsijzc
gemonteerd.Ditscheidingsijzergaatbijgelegei
graszaad gemakkelijk over het gewas, d<
daardoorneergedruktendoorgekniptwordt.
Bijdrogendweerwordt 3-5dagen nahetzwa(
maaien met een maaidorser voorzien vanee
opraapinrichting éénoftweezwadenopgeraai
engedorst.

Resultaten
Uit detabellen 92en93blijkt datdeverschille
tussen de maaimethoden meestal gering zijl
Daarnaast blijkt dat dezaadverliezen hoogkur
nen oplopen. Het is zelfs de vraag of bij dez

Tabel 92. Verliezen(kg/ha) bijhetzwadmaaienvanEngelsraaigrasbijmaaienmetdubbele messenbalk
schijvenmaaier.
maaiwerktuig
messenbalk
schijvenmaaier
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minimum
22
15

gemiddelde
131
151

maximum
350
391

rabel93. Overzichtvandeverliezen(kg/ha) tussendepercelenonderling bij hetzwadmaaienvan Engels
raaigras bij maaien met dubbele messenbalk of schijvenmaaier (gemiddelde van de vijf
proefplekken per maaiwerktuig).
ras

dubbele messenbalk

schijvenmaaier

985
erceel 1
erceel 2
erceel 3

Perma 2e oogst
Compas
Compas

32
107
104

39
122
163

986
erceel 4
erceel 5
erceel 6
erceel 7
erceel 8

Condesa
Meitra
Citadel
Citadel
Citadel

66
305
122
117
196

85
309
124
157
207

aadverliezen de maaiwerktuigen wel de
oofdoorzaakzijn.Deverschilleninoogstrijpheid
unnen ook groot zijn. De afrijpingsverschillen
issendepercelen kunnenver uiteen liggenen
szodanigkunnendeverliezenperperceelsterk
srschillen.
i hettraject waarin de meeste percelen zitten
Dmt30tot150kgverliesperhavoor.Deschijvenlaaierlijktvakerwatmeerverliestegeven,
isituatieswaardeverliezenhoogzijn,isergeen
ïrschil tussen beide werktuigen. Eendeelvan
etuitgevallenzaadzalinhetteruggeroldezwad
jnblijvenhangenenooktredenbijhetopraaporsenbelangrijkeverliezenop.Deuiteindelijke
rliezen liggen dus in elk geval hoger dande
Deveelhedendiehiervermeldworden,
agegaanisookhoedeverliezenzijnonderdroge
laaiomstandigheden.Inditonderzoekisbinnen
3nperceel met beide maaiwerktuigen 'sochmdsen later op de dag in drogere gewassen

gemaaid.Ditisuitgevoerdineenperceeldatinde
herfst gezaaid was (eerste oogstjaar). Bij de
afrijping was het gewas nog groen en zat de
afrijping noginhetbeginstadium.Deresultaten
zijnintabel94vermeld.
Deinvloedvandemaaisystemenopdezaadverliezenisgering.Hetverschiltussenbeide(naaimachinesbijmaaienom11.00uurkanoptoevalligeoorzakenberusten.Hetverliesom14.00uur
was duidelijk toegenomen vergeleken met dat
van8.00uur'smorgens.Eenverliesbronkan dus
maaienonderdrogeomstandighedenzijn.Inhet
algemeenwordtdaarom'savondsof'smorgens
vroeggemaaid.

Conclusie
Inditonderzoekzijningelegerdepercelengeringeverschillen inzaadverlies vastgesteldtussen

'abel94. Invloedvande maaitijdop30 juli 1986 ineenperceel Engels raaigras opdemaaiverliezenbij
dubbele messenbalk en bij schijvenmaaier. Verliezen in kg/zaad per ha.
dstip
dubbele messenbalk
3.00 uur
122
I.00 uur
117
1.00uur
196
smiddeld dagtemperatuur :17,4°C
aximum
:23,3°C
chtvochtigheid 73;geen neerslag

schijvenmaaier
124
157
207
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zwadmaaienmeteenschijvenmaaier enmaaien
meteendubbelemessenbalk.Dieverschillenzijn
kleiner gebleken dan de verschillen die tussen
percelen voorkomen.Belangrijker dandekeuze
vandemachineisdevraagopwelkmomentinde
rijpingsfase en onder welke omstandigheden
gemaaid moet worden. Naarmate het gewas
drogerwordt nemendeverliezenbijmaaientoe.

Zwadmaaiendient plaatstevindenophetjuiste
momentvanafrijping.Bijstaandegewassenge
nietdedubbelemessenbalkdevoorkeur.Losvar
dezaadverliezen iserbijdeschijvenmaaier eer
risicovanrondvliegendevoorwerpendoordatde
beschermkap is weggenomen. Een waarschu
wingisdaaromophaarplaats.

Onderzoeknaardeuitbreidingvan meerjarige
onkruidenbijcontinuteeltvansnijmaïsendeinvloed
vanhetonkruidbestrijdingssysteemdaarop

H.F.M.Aarts.PAGV

Aanleiding
Regelmatig meldt de praktijk in toenemende
mate hinder te ondervinden van meerjarige
onkruidenbijdeteeltvansnijmaïs.
Populatiedynamisch zou een snelle uitbreiding
vandezesoortenverklaarbaarzijndoorderelatief
geringe gevoeligheid vande meerjarige onkruidenvoordegangbareherbiciden,doorhetfeitdat
eenmaïsgewaspaslaatvoldoendeconcurrentiekrachtontwikkelt (opengewas)endoorhetontbrekenvangewassen inde rotatie waarindeze
onkruidenzichmindergoedthuisvoelen.

Doel
Doelvanhetonderzoekwasinzichttekrijgeninde
snelheidwaarmeeenigemeerjarige soortenzich
uitbreiden bij continuteelt van snijmaïs en de
invloeddiehetonkruidbestrijdingssysteem hieropuitoefent.
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Opzet
Zowel indeomgevingvanhet regionaalonder
zoekcentrum'AverHeino'alsindeomgevingvar
'Cranendonck' werd een proefveld aangelege
waaropcontinumaïswerdgeteeld.Beideproef
veldenbestondenuitzandgrond,te'AverHeino
meteengoedehomogenestructuureneengoede
vochthoudendheid ente'Cranendonck' meteer
deels slechte heterogene structuur en eer
daarmee samenhangende deels slechte
vochthoudendheid.
Deproefveldenwarenverdeeldin16('AverHei
no')of12('Cranendonck')veldjes.Opdehelftvar
develdjeswerdendeonkruiden bestredendoo
een bij de eenjarige onkruidvegetatie passene
herbicide volvelds te verspuiten. Op deander«
helftvandeveldjeswerdhetzelfdeherbicideind(
gewasrijen toegepast en werd tussen de rijer
gefreesd,waarbijderijenwerdenaangeaard.
Bij de aanvang van het onderzoek ontbrakei
meerjarige onkruidenvrijwelvolledig.
Inheteerstejaarvanhetonderzoekwerdenpe
veldje zes jonge haagwindeplanten op ruimi

