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In de praktijk wordt winterkoolzaad voor het
grootste deel eerst gezwadmaaid en na velddroginguithetzwadgedorst.Daarnaastwordter
ookweldirectvanstamgedorst.Devraagiswelke
methode voor de praktijk het meest inaanmerkingkomt.
Afgezien van de lagere werktuigkosten en arbeidsbeparingzoustamdorsenquaopbrengsten
kwaliteit gunstigkunnenzijn.Immershetgewas
blijftruimtweewekenlangerstaandanbijzwadmaaien. Daardoor kan het zaad beter uitrijpen,
hetgeendeopbrengstendekwaliteittengoede
komt.
Daarstaanevenwelnadelentegenover,namelijk
een groter oogstrisico door windschade, een
latereoogstdatumenextradroogkosten.Doordat
deonderstehouwenalrijpzijn,kanbijwindveel
zaadverliesoptreden.
Voorstamdorsenmoetenwedanookgewassen
hebbenmeteengoede,voldoendezwarestand,
die gelijkmatig bloeien en afrijpen. Tijdens de
rijping moet een stevig, licht hangend gewas
ontstaandatweiniggevoeligisvoorwindschade.

Inhetbeginvandejarenzeventigwerdenreeds
proevenmetoogstmethodenopEbelsheerduitgevoerd in het ras Marcus. Daarbij is ook de
mogelijkheid van doodspuiten bekeken. Deze
methodiek gaf echter te veel zaadverlies ter
gevolgevanhetrijdenmetdespuitmachinedooi
eenafrijpendgewas.

Proefopzet
In 1984, 1985 en 1986 is op de proefboerderi
Ebelsheerd inhet rasJet Neuf stamdorsenver
gelekenmetzwadmaaienenopraapdorsen.Bei
de objecten werden inzesvoud uitgevoerd.He'
tijdstipvanstamdorsenwasindeproevengelijl
aanhettijdstipvan zwaddorsen.

Resultaten
Intabel 87 zijn de oogstdata en de opbrengst
gegevensweergegevenindedrieproefjaren. D<
vochtgehaltenbijstamdorsenzijnnogalhoog;ii
feiteishetstamdorsenooktevroeguitgevoerd
Uit de opbrengstresultaten blijkt dat deinvloet
vandeoogstmethodetussen dejarenverschil!

Tabel 87. Oogstdata en opbrengstresultaten.

zwadmaaien
opraapdorsen
van stam dorsen

1984
7 augustus
16 augustus
17 augustus

1985
26 juli
7 augustus
7 augustus

1986
28 juli
5 augustus
5 augustus

zwadmaaien en opraapdorsen
vochtgehalte
kg/ha bij 9% vocht

10%
3.270

20,1%
4.450

13,6%
4.930

4.216

van stam dorsen
vochtgehalte
kg/ha bij 9% vocht

28%
3.800

25,5%
3.820

21,9%
5.000

4.207
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gemiddeld

)it hangt onder meer samen met deweersomtandigheden tijdens de oogstperiode. Als het
eelregentnahetzwaddorsen,danisdekansop
ieminginhetzwadenverliezen bijhetopraaplorsenaanwezig.Iserindezeperiodeveelwind,
lan zal met name bij stamdorsen risico voor
litwaaienvanhetzaad bestaan,
n 1984vielervlaknahetzwadmaaienveelregen,
levolgddooreenwarme periode.Bijhetobject
wadmaaienenopraapdorsenishierbijnogalwat
aadverlorengegaan.
n1985ginghetomeenvrijzwaarhangendgewas
vaarinenigeschadedoorSclerotiniavoorkwam,
lierdoor ontstond tijdens de afrijping een wat
inregelmatig,bontgewas.Doorwindschadeiser
netnamebijhetobjectvanstamdorsenvrijveel
aad uitgevallen.
ri 1986 kwam de bloei vrij laat en bloeide het
lewas lang na, waardoor de afrijping wat onegelmatig was. Wel was het gewas gezond,
tevigensteungevend.Deafrijpingverlieponder
Jealeweersomstandigheden,namelijkdroogen
onnig,waarbijbeideobjectenoptimaalkonden
frijpenengeoogstkondenworden.

Conclusies
—Over een reeks vanjaren is ertussen beide
oogstmethodenweinigverschilinopbrengst.
Perjaarkunnenwelgroteverschillenvoorkomen,vooralsamenhangendmetdeweersomstandighedenvoorafgaandaanhetdorsenen
de gevoeligheid van het gewas voor
windschade.
—Hetvochtgehalte bijstamdorsenishogerdan
bijzwaddorsen,watindezeproevenversterkt
isdoorhetrelatiefvroegeoogststadiumbijhet
stamdorsen.Langerwachtengeeftweliswaar
lagere oogstkosten,maarvergroot het risico
vanzaaduitvaldoorwindschade.
—Bijstamdorsenontstaanookverliezendoorde
scheidingvanhetgewas.Bredewerktuigenen
eenstaandmesopdemaaidorserverkleinen
ditverlies.

DicotylenbestrijdinginEngelsraaigras
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)oel
ien aantal dicotyle onkruidsoorten levert in de
iraktijkvandegraszaadteelt nogaleensproblelenop.Ditzijnproblemendieveroorzaaktworendoor hetveelvuldig voorkomenendehardekkigheid van deze onkruiden (kamille, voelmuur,paarsedovenetele.d.).
i dehieronder beschreven proevenzijn betrek-

keiijknieuweherbicidengetoetstophuneffecten
opdezeonkruidenenophetgewasraaigras.Doel
was,omdezemiddelenonderlingtevergelijken
enmetenkelestandaards.

Opzet
Alsstandaardsindezeblokkenproevenfungeerden Basagran P4l/ha (bentazon/mecoprop)en
MCPP5l/ha (mecoprop).Nieuweherbicidendie
hiermeeenonderlingvergelekenwerdenwaren
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