Herfstbehandeling vanEngels raaigras bestemd voor de eerste en tweede zaadoogst en van veldbeemd en roodzwenk
bestemd voor detweede oflatere zaadoogst op Heigronden
Autumn treatmentofperennialryegrassintendedfor the firstand secondseed-harvest and
of smooth-stalkedmeadowgrassand red fescue intended for the second or laterseedharvest onclaysoils
ir.G.E.L. Borm, PAGV

Inleiding
Graszaadgewassen worden veelal onder dekvrucht
gezaaid. Metname veldbeemd- en roodzwenkzaadgewassen worden meer danéénjaar geoogst. De
opbrengst van deze gewassen wordt al voor een
belangrijk deel bepaald door de gewassituatie voor
de winter. In eerder onderzoek (Borm en Meijer,
1987, Meijer, 1986 en Meijer enVreeke, 1988) werden de effecten onderzocht van maaien van veldbeemd- enroodzwenkgewassen nadeoogst vande
dekvrucht wintertarwe.
Daarnaast is in de periode 1983tot en met 1989
onderzoek uitgevoerd naar de effecten van diverse
herfstbehandelingen (maaien/branden, stikstofbemesting) bij Engels raaigras bestemd voor deeerste
oogst respectievelijk tweede oogst enbijveldbeemden roodzwenkgras bestemd voor detweede of latere
oogst. Het uitgevoerde onderzoek isgerapporteerdin
PAGV-verslag nr. 162.Dit artikel is een samenvatting vanditverslag.

Engels raaigras,eersteoogst
In vijf proeven met Engels raaigras, die onder dekvrucht granen werd gezaaid, werd het effect van
vroeg (begin september) en laat (begin oktober)
cirkelmaaien vergeleken metniet maaien, in combinatie metgeen dan wel vroege (begin september)of
late (begin oktober) stikstofbemesting van45kg per
ha. Vroeg cirkelmaaien leidde ten opzichte vanniet
cirkelmaaien (opbrengstniveau 1.540kgper ha)tot
een gemiddelde verhoging van de zaadopbrengst
van 70 kg per ha. Bij laat cirkelmaaien wasdat
slechts 40 kg per ha. De opbrengstverhoging door
maaien kon niet in verband worden gebracht met

één (bijvoorbeeld spruitdichtheid voor de winter) of
meerdere gewasparameters. Destikstofbemesting in
de herfst leidde niet toteen verhoging van dezaadopbrengst.
De mate vankroonroestaantasting indeherfst werd
niet beïnvloed door maaien; bij een late stikstofbemesting was deze watgeringer. Erwas geen duidelijke relatie tussen de mate van roestaantasting en
de zaadopbrengst.

Engels raaigras,tweedeoogst
Invier proeven metEngels raaigras bestemd voorde
tweede oogst werd nade eerste zaadoogst al dan
niet gemaaid,aldan niet een opslagbestrijding uitgevoerd met5 kg Tribunil per ha en al dannieteen
stikstofbemesting gegeven van 45kgperha. Maaien
leidde slechts in één van de vier proeven toteen
betrouwbare verhoging van de zaadopbrengst. De
bespuiting met Tribunil gafeen matige totgoedebestrijding van de opslagplanten en een gemiddelde
zaadopbrengstverhoging van 70 kg per ha (opbrengstniveau bij geen opslagbestrijding 1.700 kg
per ha).
In éénproef oplichte grond leidde de bespuitingtot
een daling van de zaadopbrengst; daar waseen
dosering van5 kgTribunil perhablijkbaar te hoog.
Een stikstofbemesting indeherfst leidde niet tot een
significant hogere zaadopbrengst.
Er bestond geen samenhang tussen de dichtheid
aan opslagplanten en de zaadopbrengst. Deopbrengsteffecten van Tribunil hangen vermoedelijk
samen met deeffecten van dit herbicide opdeoude
spruiten.
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Veldbeemdgras
In zeven veldbeemdproeven werden diverse behandelingen metmaaien/branden uitgevoerd aldan niet
gecombineerd met een vroege (augustus/september)
of late (eerste helft oktober), eengedeelde of gereduceerde late stikstofbemesting.
Het spruitbestand voor en nadewinter endepluimdichtheid werd veel sterker door maaien/branden
beïnvloed dan door de stikstofbemesting indeherfst.
Maaien verhoogde ten opzichte van onbehandeldde
zaadopbrengst met 50tot950kilogram perha.Met
name twee of driemaal kort cirkelmaaien of maaien
met de maaibalk gaf een goed resultaat. Het éénmaal maaien en afvoeren van het gras bleef ten
opzichte van deze objecten iets achter. Brandenmet
een propaangasbrander leidde niet tot een interessante meer-opbrengst.
De positieve effecten van maaien op de zaadopbrengst lijken voor eendeel samen te hangen met
het verhogen vande spruitdichtheid voor de winter
en het verkorten van delengte van debladschede in
het najaar.
Er werden geen significante effecten vande wijze
van stikstofbemesting gevonden. Een late gift (eerste
helft oktober) lijkt desondanks wat beter dan een
eerdere gift.

Roodzwenkgras
Bij vijf proeven met roodzwenkgras werden eveneens diverse behandelingen met maaien/branden
uitgevoerd al dan niet gecombineerd metgeen, een
vroege (eind juli) ofeen late stikstofbemesting (sep-
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tember/oktober). Deopbrengst bij het onbehandelde
object bleef veelal achter bijde objecten waar werd
gemaaid of gebrand. De gemiddelde opbrengstverhoging als gevolg vantweemaal hoog cirkelmaaien
bedroeg 60 en van éénmaal maaien en afvoeren van
het gewas 100 kg per ha (opbrengst niet maaien
1.150 kg perha). Branden met een propaangasbrander leidde niet tot een interessante meeropbrengst.
De stikstofbemesting had geen duidelijk effect op de
zaadopbrengst; evenmin wasdat het geval met het
tijdstip van een dergelijke bemesting.
Er was geen duidelijke samenhang tussen deverzamelde gewasparameters ende zaadopbrengst. Wel
was delegering indegemaaide objecten wat geringer dan inhet onbehandelde object.
Mede alsgevolg van debeperkte waarnemingendie
met name in de eerste proefjaren werden gedaan
zijn de opbrengsteffecten, die door de onderzochte
teeltmaatregelen werden veroorzaakt, niet goed te
verklaren. Voor meer inzicht is verder onderzoek in
deze complexe meerjarige gewassen noodzakelijk.
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