Opkomst, opbrengst en kwaliteit, onkruidbezetting en stikstofhuishouding bijdeteeltvansuikerbietenineen bodembedekker
van winterrogge op wind- en watererosie gevoelige gronden
Emergence, yield and quality, weed control and soil-nitrogen
cover crop on soils susceptible to erosion by wind or water
ir. CE. Westerdijk, PAGV

Inleiding
Opwind-enwatererosiegevoeligegronden(Veenkoloniën enLimburg) geeft een volleveldsgrondbewerking
of zaaibedbereiding een verhoogd risico voor de opkomstzekerheidenhetgerealiseerde plantaantal.Door
de ruime afstand tussen de traag ontwikkelende
bieteplantjes blijft het gewas inapril enmei langopen,
waardoordebodemgevoeligblijftvoorerosie.Winden
regenhebbenvrijspel,gronddeeltjeswaaienofspoelen
wegmetinregelmatigvoorkomendegevallenmedeneming van het bietezaad en zelfs kiemplanten, waarna
men noodgedwongen opnieuw moet inzaaien. Dit
betekent een fors produktieverlies en extra kosten.
Inhetvoorjaar moetdegrondbeschermdwordentegen
.wind enwater. Datismogelijk door inhetnajaareen
groenbemestingsgewastezaaien.Windenwater hebbendanveelmindervatopdegrond.Deoverwinterendeonkruidenwordennietbestredendooreengrondbeweging, maar inhetvoorjaar samen met het groenbemestingsgewasdoodgespoten.Inzaaivan suikerbieten
indestoppel van een groenbemestingsgewas is met
debestaandedoorzaaimachinesnietzonderproblemen,
waardoor de opkomst slechter is en de opbrengst
achterblijft.
Demeest bedrijfszekere methode voor het voorkomen
vanwind-enwatererosie ishetinzaaienvanwinterrogge in het najaar. Tevens wordt door de rogge in de
winter stikstof vastgelegd,die later mogelijkweer voor
de suikerbieten beschikbaar komt. Het tijdstip waarop
deroggewordtdoodgespoten,isvanbelanginverband
metdeonkruiddruk enhet momentwaarop devastgelegdestikstofweervrijkomt.Bijdebestaandedoorzaaimachineskunnenproblemenvoorkomenomsuikerbieten goed door derogge tezaaien. Een zaairijenfrees
kan hiervoor een oplossing bieden.
Het doel van dit onderzoek is teelttechnieken te
ontwikkelendiewind- enwatererosie toteen minimum
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beperken, maar zorg dragen voor een goede, zekere
opkomst en een goede bestrijding van onkruid. Door
vermindering van wind- en watererosie neemt het
teeltrisico af, kaneenhogere produktie per hectare
behaaldworden enzalerminder overgezaaid hoeven
te worden.

Werkwijze
De zaairijenfrees freest alleen derij waarin gezaaid
wordttoteenbreedtevan± 5cmentoteen instelbare
diepte. Hierdoor wordt een goed zaaibed in de rij
verkregen. Dezaai-afstand inderijwas18cm.Het
stikstofverloop werd bekeken door middel van grondmonsters infebruari, bijzaai van debieten, eind mei,
injuli,inaugustus enbijdeeindoogst,waarbijde lagen
0-30,30-60en60-90 cmapartbemonsterdwerden.De
onkruidbezetting werddoor middel vanvensters inhet
gewas,waarin nul,één,tweeendrie keer methetlage
doseringen systeem gespotenwas,waargenomen. De
opkomstwerdvastgelegddooropkomsttellingen;bijde
oogst werd hetaanwezige aantal planten geteld.
De proef lagopVredepeel enWijnandsrade met de
volgende objecten:
A. Herfstinzaai rogge,zaairijenfrees,februaridoodspuiten.
B. Herfstinzaai rogge,zaairijenfrees, maartdoodspuiten.
C. Herfstinzaai rogge, doorzaaimachine, februari
doodspuiten.
D. Herfstinzaai rogge,doorzaaimachine, maart doodspuiten.
E. Praktijk-grondbewerking voor niet-hellendperceel,
zaairijenfrees.
F. Praktijk-grondbewerking voor niet-hellend perceel,
doorzaaimachine.
Tussen debeide doodspuitmomenten lag gemiddeld
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Tabel46. Plantaantalrond50% opkomstdatumengerealiseerdaantalplanten( 1000)perhabijdeoogstgemiddeldover 1990en 1991 en
rondopkomstenoogstin1992.
object

eind april
1990+1991
1992

rogge,frees,febr.dood
rogge,frees,mrt.dood
rogge,doorz..febr.dood
rogge,doorz.,mrt.dood
praktijk,zaairijenfrees
praktijk,doorzaaimachine

46
32
25
15
40
29

46
51
61
59
32
61

drie weken waardoor dit soms in dezelfde maand
gebeurde,voordeonderscheidbaarheid isevenwelde
benaming februari en maart aangehouden.
Doorverschillen inuitvoeringenspecifieke problemen
bijdeproefopVredepeel,zullendebeideproefplaatsen
hieronder apartverslagenworden.Indejaarverslagen
1990, 1991 en1992 van Vredepeel enWijnandsrade
zijn deze proeven alverslagen;deperceelsgegevens
van elk proefveld zijn daarbij weergegeven (WR 683,
704 en 727;VP 759, 779 en 804).

Locatie Wijnandsrade
TeWijnandsradewerdenbijdeinzaaivandesuikerbieten Mesurol-korrels gestrooid, om plantverlies door
slakkenvraat tevoorkomen. Gebleken is,datslakken
geen schade hebben veroorzaakt. Vaststelling van
opbrengst enkwaliteitwerduitgevoerddoor het 1RSte
Bergen opZoom.

Resultatenendiscussie
Bij alle objecten vertoonde het gewas een normale

halfmei
1990+1991

1992

1990+1991

95
80
78
51
92
78

59
61
72
72
58
83

93
76
74
50
90
76

oktober
1992

gem.

57
58
64
66
55
72

81
71
71
58
80
75

opkomst en ontwikkeling. De verschillen tussen de
objectenwarengering,alwasdesnelheidvanopkomst
bij dezaairijenfrees-objecten indeeerste twee jaren
hoger dandedoorzaai-objecten (tabel 46). Ook het
gerealiseerdeplantaantalper hableek bijdezaairijenfrees-objecten in deze jaren duidelijk hoger. In 1992
washetandersom.Indatjaar isindedoordezaairijenfrees losgemaakte grondtediep gezaaid enhet zaad
is daar inte veel losse grond terecht gekomen.Het
zaadheeftdaardoorovermindervochtkunnenbeschikkendan indedoorzaai-objecten enerwat langer over
moetendoenomboventekomen.Bovendienmoester
in dat jaar inhetlaat doodgespoten rogge-object met
de zaairijenfrees langer gewacht worden metzaaien
dan met dedoorzaaimachine endepraktijk-grondbewerking. Na een regenbui was de losgetrokken grond
voor praktijk-zaai snel droog genoeg om inte zaaien,
terwijl derogge endegrond eronder veel langernat
bleef.
Vochtigeroggebemoeilijkthetwerkenmetdezaairijenfrees (niet metdedoorzaaimachine), zodat gewacht
moet worden metzaaien. Daarnaast bestaat nog een
kleinekansdatbij extreme neerslaghoeveelheden het
gefreesde zaairijtje inzijn geheel wegspoelt.

Tabel47. Gemiddeldeopbrengstenkwaliteitvandebietenover dedriejarenopWijnandsrade.
object

rogge,frees.febr.dood
rogge,frees,mrt.dood
rogge,doorz.,febr.dood
rogge,doorz.,mrt.dood
praktijk,zaairijenfrees
praktijk,doorzaaimachine
100 =

LSD95%

62

wortelopbrengst

suiker

103
102
96
88
108
100
80

101
102
102
103
100
100
16

Na+K

%

ns

100
107
105
108
101
100
48.6

ns

a-aminoN
mmol/kgbiet
89
85
89
84
97
100
27,5

Wl
101
100
100
100
100
100
88

ns

Intabel47zijndegegevensvanopbrengstenkwaliteit
inverhoudingscijfersweergegeventenopzichtevande
praktijk.Tussenhetgebruikvandezaairijenfreesende
doorzaaimachine zitover de driejaren een significant
verschil.
Hetmomentvandoodspuitenvanderoggeheeft bijde
doorzaaimachine duidelijk effect opde opbrengst
gehad. Intwee van dedriejaren was sprake van lage
plantaantallenenslechteopbrengsten.Wordtderogge
laat doodgespoten, daniserbijdeinzaai van de
suikerbieten nog een verse massa rogge die het
doorzaaien bemoeilijkt waardoor het bietezaad niet
optimaal terecht komt. Ook in andere proevenop
Wijnandsrade waar deze doorzaaimachine werd
gebruikt,werdnietaltijdgoedwerkafgeleverd. Daarbij
werden ookplantaantal en opbrengst negatief beïnvloed.
Deonkruidbestrijding metbehulpvanhetlagedoseringensysteem gaf weinig problemen inde verschillende
objecten. Welisaldirect opdedagvanzaaienbegonnen methet lage doseringen systeem omdat in de
rogge-objecten vrij veel kiemende zwaluwtong werd
waargenomen,vooralindevroegdoodgespotenroggeobjecten.Uitonkruidtellingenisgeblekendatindepraktijk-objecten meer onkruiden kiemen daninderoggeobjecten. Deze kiemende onkruidenzijn goed met het
lage doseringen systeem tebestrijden. Een probleem
vormenweldeonkruidendieaandeRound-upbespuiting door schaduwwerking van derogge ontsnappen.
Deze zijn te groot om zelfs met een hoge dosis
herbiciden naopkomst van debieten tebestrijdenen
moeten metde hakof Round-up-stick aangepakt wor-

den.
In tabel 48 zijn deuitslagen weergegeven van de
grondmonstersdiegedurendehetgroeiseizoenindeze
proef zijn genomen omvast te kunnen stellen of er
verschillenzijnindeN-mineraalindegrond.Verschillen
kunneneengevolgzijnvanverschilintijdstipvanvrijkomenvanstikstofuitdedoodgespotenroggeenverschillentussen de rogge-enpraktijk-objecten. Geblekenis
dat hetdriejaren metzeer groteverschillen instikstofmineralisatiegedurendehetgroeiseizoenzijngeweest.
Hetjaar 1990waseenjaarmeteenhogemineralisatie,
wat alin februari zichtbaar was, 1992 meteen lage
mineralisatie en 1991 net daar tussen in. Intwee van
dedriejarenwasdeN-mineraalinfebruaribijderoggeobjecten duidelijk lager danbijde praktijk-objecten,
gemiddeld overdedriejaren blijft ditzichtbaar. Uithier
nietweergegeven basisgegevens blijkt dat in1990de
situatie omgekeerd was. Indatjaar met hoge mineralisatie iserwaarschijnlijk uitspoeling opgetreden in de
praktijk-objecten en minder in de rogge-objecten
waardoor de N-mineraal inde rogge-objecten hoger
was. In de andere jaren blijkt duidelijk datde rogge
stikstof opneemt waardoor deN-mineraal in februari
lager isdan indepraktijk-objecten. Deze stikstof komt
in deloop van hetgroeiseizoen weer vrij na het
afstervenvanderogge.Zoweluitdegrondmonstersals
uitdekwaliteits-enopbrengstcijfers vandebietenblijkt
dezestikstof niet nadeligtezijnvoorde bieten,mitsbij
de bemesting rekening wordt gehouden met deze
stikstof. Voor bepaling vandestikstofgift volgensde
adviesformule van hetBLGG teOosterbeek isuitgegaanvandeN-mineraalopdepraktijk-objecten.Gezien

Tabel48. Mineralestikstof indelaag0-90cm(kgNper ha)in 1990,1991en 1992teWijnandsrade.
object/jaar

eind

begin

eind

juni/

augustus

novem-

febr.

april

mei

juli

(1992)

ber

rogge, frees, febr. dood

71

177

264

145

34

33

rogge, frees. mrt. dood

71

118

245

109

20

39

rogge, doorz., febr. dood

71

181

269

135

18

33

rogge, doorz., mrt. dood

71

110

219

112

19

praktijk, zaairijenfrees

95

245

337

150

27

31
34

praktijk, doorzaaimachine

95

245

303

175

40

37

gem. van objecten 1990

110

307

525

124

.

50

gem. van objecten1991

65

174

240

230

gem. van objecten 1992

61

52

54

60

30
26

25

63

de lagere N-mineraal vanderogge-objecten zou hier
te weinig stikstof gegeven worden; er is evenwel
rekening gehouden metstikstof die nogvrijkomt uitde
rogge inderogge-objecten. Begin april is hetmaartdoodspuitmoment hetlaagst inN-mineraal, de rogge
heeft hier meer stikstof kunnen opnemen. Opdat
moment is van deze objecten een rogge-monster
genomen;deopbrengstbedroegtoenongeveer9,5ton
versemassaperhavancirca20-25cmhoogte,waarin
65 kgN perhawas opgenomen. Uit de lateregrondbemonsteringenenuitdekwaliteitscijfersvandebieten
blijkt dat deze stikstof niet te laat beschikbaar is
gekomen voor de bieten.

Conclusies
Het gebruik vandedoorzaaimachine gafeenlagere
opkomst en opbrengst te zien dan het gebruik van de
zaairijenfreesendepraktijk-grondbewerkingsmethode.
De gevolgde teelttechniek van inzaai van winterrogge
inhet najaar eninhetvoorjaar doorzaaien met behulp
van de zaairijenfrees is een goede mogelijkheid
geblekenomwatererosiezoveelmogelijktevoorkomen,
terwijl een goede bieteteelt gewaarborgd wordt.
Naeenregenbuiisdelosgetrokkengrondvoorpraktijkzaai sneldroog genoeg om inte zaaien,terwijl de laat
doodgespoten roggeendegronddaaronder langer nat
blijft. Dit bemoeilijkt het werken met de zaairijenfrees,
zodat gewacht moet worden metzaaien (totdat het
gewas endegrond droog zijn).
Inderogge-objecten kiemen minder onkruiden danin
depraktijk-objecten, maar deze zijn alwelbij zaai van
debietenaanwezig.Doorbijdezaaialtebeginnenmet
het lagedoseringen systeemzijndeze onkruiden goed
tebestrijden.Onkruidendiedoorschaduwwerking van

de rogge aan de Round-up bespuiting ontsnapt zijn,
moeten handmatig verwijderd worden.
Hetstikstofverloop indegrondwijstopvastlegging van
stikstof gedurende de winter dieinde loop van het
groeiseizoenvoordebietenbeschikbaar komt.Derogge lijktvoor half augustus altezijn verteerd,waardoor
ergeen negatief effect isopdeinterne kwaliteitvande
bieten.

LocatieVredepeel
In de proef op ROC Vredepeel werd in het voorjaar
drijfmest geïnjecteerd. Ditgafdiepe insporing op het
veld; bijdeinzaai met dedoorzaaimachine (in 1990)
kwamen bieten in de mestinjectiesleuven terecht.
Onregelmatige opkomstenwegvalvanhelerijenbieten
was het gevolg. Bijde zaairijenfrees werd de mest
voldoende gemengd met grond zodat daar debieten
wel kiemden. Wel maakte defrees degrond ergfijn,
waardoordebietezadentussendeaandrukwieltjes van
dezaaielementenomhooggedruktwerdenendaardoor
onregelmatig kiemden.Vanheteerste onderzoeksjaar
(1990) zijndaarom geen betrouwbare cijfers tegeven.
In hettweede jaar (1991) werd demest dwars opde
bieterijen geïnjecteerd en resteerde alleen nog het
probleem vande diepe insporing. Helaas heefteen
aantal strenge nachtvorsten rond eind april het aantal
bieten dusdanig uitgedund dat de praktijk-objecten
overgezaaid moesten worden; bijde rogge-objecten
was ditnetniet nodig. Aangezien hethier teeltsystemen-onderzoek betreft enderogge-objecten moeilijk
over tezaaien waren, zijn alleen de praktijk-objecten
overgezaaid.
In1992werdhetaccent gelegdophetopheffenvande

Tabel49. Plantaantal-,opbrengst- enkwaliteitscijfersvandebietenin 1991opVredepeel.
wortel
ton/ha

suiker

rogge,frees,febr.dood
rogge,frees,mrt.dood
rogge,doorz.,febr.dood
rogge,doorz.,mrt.dood
praktijk,zaairijenfrees
praktijk,doorzaaimachine

34
30
40
56
105
101

60,1
57,3
68,0
70,2
56.4
56,7

16,5
16,8
16,4
17,3
17,5
17,5

51,2
50,3
51,7
45,3
39,8
40,0

26,3
22.5
29,6
20,4
16,9
14,5

89,4
89.8
88,6
91,0
92,2
92,2

LSD 95%

nvt

4.0

0,4

4,3

1,8

0,8

64

%

a-aminoN
Na+K
mmol/kgbiet

Wl

pl/ha
1000

object

Tabel50. Mineralestikstof indelaag0-60cm opverschillendetijdstippenopVredepeel,gemiddeldover 1990.1991enoverdezaaitechniek
inverhouding tothetpraktijk-object.
object
rogge,februari
rogge,maart
praktijk,gemiddeld
100 = (kg N/ha)

eindfebr.

april

juni

juli

25
25
100
28

70
50
100
135

88
80
100
400

125
115
100
103

sporen van de drijfmestinjectiemachine en ophet
vrijkomen vandestikstof uitde doodgespoten winterrogge.
Waarnemingen aangaande de onkruidbezetting enbestrijding bleken overeenkomstig te zijn met de
gegevens vandeproeven op Wijnandsrade.

augustus

97
150
100
30

oktober

99
106
100
22

brengst het hoogst was bijde doorzaai-objecten.
Door het overzaaien van de praktijk-objecten bleefde
opbrengst achter, maar door het hoge plantaantalper
hawerdweleenbetere interne kwaliteit bereikt. Bijde
grondmonsteranalysesblekendeverschillentussende
objectenzaairijenfreesendoorzaaimachineergkleinte
zijn, zodat intabel 50volstaan ismet het weergeven
van de gemiddelde resultaten van de in februari
doodgespoten rogge,inmaartdoodgespotenroggeen
vandepraktijkbehandeling.
Uit tabel 50 blijkt dat de hoeveelheid N-mineraal in de
eerste helft van het groeiseizoen bij het praktijk-object
het hoogst is.Vanaf juli was met name indeinmaart
doodgespotenrogge-objectennogveelstikstofaanwezig. Uitde kwaliteitsanalyse vande bieten is echter
geen noemenswaardige verslechtering van de interne
kwaliteitwaartenemen.Bijdeoogstvandebietenzijn
de verschillen albijna verdwenen.

Resultatenendiscussie1991
Door hetoverzaaien isereen groot verschil ontstaan
inplantaantallenvande rogge-objecten endepraktijkobjecten,respectievelijkgemiddeld40.000en103.000
plantenper ha.Intabel 49zijndeplantaantallen bijde
oogst weergegeven alsmede de opbrengst- enkwaliteitscijfers. De kwaliteitscijfersvoor de rogge-objecten
zijn door hetlagere plantaantal slechter dan voorde
praktijk-objecten. Binnen derogge-objecten heefthet
object doorzaaien het hoogste plantaantal. In de
doorzaai-objecten zijn de bieten waarschijnlijk beter
tegen de nachtvorst beschermd geweest daninde
zaairijenfrees-objecten. In het gefreesde rijtje ishet
contact metdeondergrondonvoldoende geweestvoor
aanvoervanwarmteuitdeondergrond,waardoorerwat
meerbietenzijnafgevroren.Binnende rogge-objecten
had het verschil inplantaantal totgevolg dat de op-

Resultaten endiscussie1992
Inditjaarwerdgetrachtdeinsporingvandedrijfmestinjectieopteheffenmeteenvastetandmetdruk/steunrol
en isditvergeleken met niet lostrekken. Uitopkomsttellingenbleekdathetplantaantalindeonbewerkterog-

Tabel51. Opbrengst-enkwaliteitscijfersvandebietenin 1992opVredepeel.
object

rogge,onbewerkt
rogge,onbewerkt 50 N
rogge,bewerkt
rogge,bewerkt +50N
praktijk,onbewerkt
praktijk,bewerkt+50N
LSD 95%

wortel
ton/ha
70,2 c
76.5 ab
79,7 a
79,9 a
71,9 cd
75,3 bd
4,2

suiker
%

Na+K

a-aminoN
mmol/kgbiet

Wl

16,0
15.8
16,2
15,7
16,1
15,7

50,1
50.6
46,4
50,7
46,4
46,8

27,8
31,2
24,8
31,0
21,0
24,4

88,8
87.7
90,2
87,5
90,1
89.8

ns

2,8

2,2

2,2

ac
bc
a
b
a
ac
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Tabel 52. Minerale stikstof in de bodem (0-60 cm;kg N/ha) op verschillende tijdstippen op Vredepeel in 1992.Op 19 mei is de extra gift van
50 kg N gegeven.
datum

9 maart

12 mei

19 juni

rogge, onbewerkt

20,4

181,8

201,6

90,6

37,8

rogge, onbewerkt + 50 N

20,4

181,8

222,6

112,2

54,6

rogge, bewerkt

20,4

288,6

161,4

85,2

30,6

rogge, bewerkt + 50 N

20,4

288,6

225,6

114,0

58.8

praktijk, onbewerkt

44,4

147,0

122,4

66,6

26,4

praktijk, bewerkt +50 N

44,4

181,8

122,4

88,8

24,6

8 juli

12 augustus

ge veel lager wasdaninde bewerkte rogge en de
praktijk-objecten. Deroggewerd vlakvoor dezaaivan
de bieten doodgespoten. Omnategaan ofdevastgelegdestikstof inderoggeweervrijkomt,iserminder
bemest dan volgens advies nodig zou zijn enzijner
objecten met en zonder extra kunstmest stikstof
aangelegd.

data is het bewerkingseffect bijna verdwenen. De
wortelopbrengstenzijnopdezeobjectenookhoger,wat
opeen hogere opname van stikstof duidt. Bijde vijfde
grondmonstername op12augustus isals gevolg van
deroggenogsteedssprakevaneenverhogingvande
N-mineraal;ditgeldtnogmeervoordeextragiftvan50
kgN.

In tabel 51 zijn de opbrengst- en kwaliteitscijfers
weergegeven. Doordegrondbewerking isde opkomst
beter geweest en is de stikstof uitde rogge en de
varkensdrijfmestdeopbrengstvandebietentengoede
gekomen.Nietlostrekkenvandesporenvandemestinjecteur kostteongeveerdrietotnegentonbietopbrengst
perha.Binnenderogge-objectengeeftdeextrastikstof
bijdeonbewerkte rogge eenverhoging vandewortelopbrengst. Het verschil inwortelopbrengst tussende
praktijk onbewerkt en bewerkt+50 kgN bleek niet
significant. Deextra stikstof gaf echter weleenverslechtering van dekwaliteit en bleek niet nodig.
In tabel 52 zijn de uitslagen weergegeven vande
grondmonstersbetreffende deN-mineraalindegrond.
Uittabel52blijktdat de hoeveelheid N-mineraal bijde
eerste grondmonstername op9maart bijhet praktijkobject hethoogst was. De rogge heeft blijkbaar deze
stikstof gedurende de winter opgenomen. Bij de
volgende grondmonstemames wasdit echter omgekeerd. Ditisniet volledig teverklaren door de stikstof
die bijde vertering van de rogge vrijkomt. Sprekendis
de snelle toename van N-mineraal in de bewerkte
objecten op12 mei. Deze bemonstering isuitgevoerd
vóór deextra gift van 50kgN.Bij derogge wasde
toenameongeveer100kgN-mineraal enbijdepraktijkobjecten bijna 40kgN-mineraal. Bijdevierde en de
vijfde grondmonstemames op8 juli en 12 augustus
bleefdeextrastikstofgiftzichtbaar indeN-mineraal. In
de rogge-objecten ismeer stikstof aanwezig;op deze

Conclusies
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De erosiewerende werking vande rogge lijdt sterk
onder insporing bijhetinjecteren van drijfmest in het
voorjaar, wat bovendien problemen geeft bijde inzaai
van bieten. Eenbewerking isnodig omtezorgenvoor
eengoedzaaibed,eengoedeopkomstenplantbestand
en eentijdig vrijkomen vandestikstof uitde rogge en
de toegediende varkensdrijfmest. Voor de roggeobjectenisdeextragiftvan50kgNnietnodiggeweest
enwaszelfs nadeligvoordeinterne kwaliteit.Vergelekenmetdeopbrengst-enkwaliteitscijfers vandepraktijk-objectenmetenzonderextrastikstof kaningeschat
worden daterongeveer 50 kgN vrijgekomen isuitde
rogge.

Samenvatting
Opwind-enwatererosiegevoeligegronden(Veenkoloniën enLimburg) geeft een volleveldsgrondbewerking
of zaaibedbereiding een verhoogd risico voor de opkomstzekerheid enhetgerealiseerde plantaantal.De
grondmoetbeschermdwordentegenwindenwateren
dat ismogelijk door inhetnajaar een groenbemester
tezaaien.Deoverwinterende onkruidenworden inhet
voorjaar nietbestredendooreengrondbewerking,maar
samenmethetgroenbemestingsgewasdoodgespoten.
Demeestbedrijfszekere methodevoor hetvoorkomen

vanwind-enwatererosie ishetinzaaienvanwinterrogge in het najaar. Tevens wordt door de rogge in de
winter stikstof vastgelegd,die later mogelijk weer voor
de suikerbieten beschikbaar komt. Bij de bestaande
doorzaaimachines kunnen problemen voorkomen om
suikerbieten goeddoor deroggetezaaien. Eenzaairijenfrees moet hiervoor een oplossing bieden. Deze
machine freest alleen de rij waarin gezaaid wordt tot
een breedte van ± 5 cm en tot een instelbare diepte.
Het tijdstip waarop de rogge wordt doodgespoten, is
van belang in verband met de onkruiddruk en het
momentwaaropdevastgelegde stikstof weervrijkomt.
Dezaairijenfrees gaf gemiddeld over de drie jaren op
Wijnandsrade een goede opkomst en een hogere
opbrengst teziendandedoorzaaimachine.Degevolgde teelttechniek van inzaai van winterrogge in het
najaar eninhetvoorjaar doorzaaien metbehulpvande
zaairijenfrees is een goede mogelijkheid gebleken om
watererosie grotendeels te voorkomen, terwijl een
goede bieteteelt gewaarborgd wordt. Naeen regenbui
is de losgetrokken grond voor praktijk-zaai snel droog
genoeg om in te zaaien,terwijl de rogge en de grond
eronderveellangernatblijft.Vochtigeroggebemoeilijkt
hetwerken metdezaairijenfrees,zodat gewacht moet
worden metzaaien(totdat hetgewasendegronddroog
zijn). Voor zandgronden bleek de zaairijenfrees de
zaairijteintensief tebewerken,waardoor het bietezaad
in te losse grond terecht komt. Op zand kan de zaairijenfrees dan ook niet worden aangeraden.
Inde rogge-objecten kiemen minder onkruiden dan in
depraktijk-objecten, maarzijnalwelbijdezaaivande
bieten aanwezig. Door bij de zaai al te beginnen met
hetlagedoseringen systeem zijndeze onkruiden goed
tebestrijden.Onkruidendiedoor schaduwwerking van
deroggeaandebespuitingmet Round-upontsnaptzijn,
moeten handmatig verwijderd worden.
Hetstikstofverloop indegrondwijstopvastlegging van
stikstof gedurende de winter die in de loop van het
groeiseizoenvoordebietenbeschikbaar komt.Ondanks
de lagere N-mineraalinfebruari bleekopdemet rogge
ingezaaide objectengeenextrastikstof nodigtezijn.De
rogge lijkt voor half augustus alte zijn verteerd, waardoordestikstof vroegtijdigvrijkomt energeen negatief
effect is op de interne kwaliteit van de bieten.
Injectie van drijfmest op zandgrond in het voorjaar
leverde problemen opbijde inzaai en opkomst vande
bieten.Bijhetwegwerken vandezeinsporingwordt de
erosiewerendewerkingvanderoggeernstiggeschaad.

Wel blijkt een bewerking nodig te zijn voor een goed
zaaibed, een goede opkomst en plantbestand en een
tijdig vrijkomen van de stikstof uit de rogge en de
toegediende varkensdrijfmest. Uit de doodgespoten
rogge kwam gedurende het groeiseizoen ongeveer 50
kgNbeschikbaar voordesuikerbieten,diegeennadelig
effect heeft gehad op de interne kwaliteit.

Summary
Onsoilssusceptible toerosionby windand water(peat
districtsandLimburg),fieldtillageorseedbedpreparation give an increased risk with regard to emergence
reliability and the number ofplants achieved. Thesoil
needstobeprotected fromwindandwaterandthiscan
be done by sowing a green manure crop in autumn.
The weeds which have survived the winter are not
controlled inspringby tillage,but arekilled offtogether
with the green manure crop by spraying. The most
reliablemethodofpreventing erosionbywindandwater
is to sow winter rye in autumn. The rye also fixes
nitrogen inthewinterwhichcanbe usedagain laterby
thesugarbeet. Existingdrillingmachinesmayexperienceproblems insowingthesugarbeetsuccessfullyinthe
rye. A solution to this problem is a drilling row rotary
cultivator. Thismachine onlycutstherowinwhichseed
isbeing sown toawidthof± 5cmand toan adjustable
depth. Themoment when therye is killed by spraying
is important in connection with the number of weeds
and themoment when the stored nitrogen is released
again.
Onaverage over the threeyears at Wijnandsrade, the
use of drilling row rotary cultivator resulted in a good
level of emergence and a higher yield than drilling
without this machine. The cultivation technique of
sowing winterrye inautumn and then sowing through
itinspring withtheaid of thedrilling rowrotary cultivatorproved tobeagood wayoflargelypreventing water
erosion,whileatthesametimeguaranteeingsuccessful
cultivationofsugarbeet.Afterarainfalltheloosenedsoil
foropensowingissoondryenoughforsowingwhereas
the rye and the soil beneath it remains wet for much
longer.Wetrye makes itdifficult to use the drillingrow
rotary cultivator, so thatitisnecessary to waituntilthe
crop and theground are dry before sowing. Onsandy
soilthedrillingrowrotary cultivatortitledthedrillingrow
toointensively so that thesugarbeet seed ended upin
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soilthatwastooloose. Thedrillingrowrotarycultivator
therefore cannotbe recommended onsandysoil.
Intheryeplots fewerweedsgerminatethanintheopen
field plots, but are present however at the time of
sowingthesugarbeet. Theseweedscanbesuccessfully
controlledbystartingwiththelowdosagesystemwhen
sowing. Weedswhichescapespraying withRound-up
duetotheshadoweffectoftheryeneedtoberemoved
manually. Thenitrogendevelopmentinthesoilindicates
storage of nitrogen during the winter which is then
released forthesugarbeetduring thegrowingseason.
InspiteofthelowerN-mineralinFebruary,noadditional
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nitrogen wasnecessaryinthecaseoftheryeplots.By
mid-August the rye had rotted, thereby releasing the
nitrogen wellin time and there wasno negative effect
on the internal quality of thesugarbeet.
Injectingslurry onsandy soil inspring led toproblems
with regard to the sowing and emergence of the
sugarbeet. Whenremovingtheseinjectionslitsandweel
tracks the anti-erosion effect of the rye is seriously
affected.Treatmentprovednecessarytoensureagood
seedbed,good emergence and number ofplants and
timelyrelease of thenitrogen from theryeand thepig
slurry applied, which had no detrimental effect on the
internalquality.

