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OVERZICHT VANDEKEIS
NaarLippstadt
15 juni s
Deutsche Saatveredelung.Lippstadt Westfalen (Directeur
16 juni s
Dr. Renius)
Naar Straubing (Beieren)
17 juni s
Saatzuchtwirtschaft Steinach te Steinachbij Straubing
18 juni i
(DirecteurBr,Max von Schmieder)
1
sMorgens id,
1
19 juni i
sMiddags naarFreising (bijMünchen)
BayerischeLandessaatzuchtanstalt te »Veihenstephanbij
20juni s
Preising (Dr.E. Sachs)
NaarMünchen
21juni s
'sMorgensLandesverband derFeldsaatenerzeuger in
22juni ;
Bayern teMünchen (DirecteurDr.G. Graszl)
'sMiddags SaatzuchtwirtschaftDr.Franzv/ittman
Gut Oberhaunstadt bijIngolstadt (Ober-Bayern)
'sMorgensbezoek aan enkele graszaadtelers in de om23 juni
geving vanDachau
Naar Eberbach a/d Neckar (Baden)
24juni
Süddeutsche Saatzucht und Saatbaugenossenschaft
25 juni
Oberdielbach bijEbernach (Baden). Directeurs
Herr Schmidt
26 en 27junis TerugnaarArnhem

2INLEIDING
ReedsvoordeeerstewereldoorlogheeftmeninDuitsland
ingezien,datdegraszaadteelt,d.w.z.devermeerderingvan
goede,aandelokale omstandighedenaangepaste selectiesen
landrassen,voordegraslandcultuurvangrotebetekenisis.
Sedertdienheeftmenervoortdurend naargestreefd dezeteelt
te"bevorderenenzosterkmogelijk temaken.
Nietindelaatste plaatsgeschiedde ditdoorhetverrichtenvanonderzoeknaardebeste teelttechniekvandeverschillendegrassoorten,teneindedeverbouwersrichtlijnente
kunnengeven terverkrijging vanzohoogmogelijke opbrengsten
tegenzolaagmogelijkekosten.
Nade 2ewereldoorlog isditonderzoekweerkrachtigter
handgenomen engestimuleerd,medemetbehulpvanE.R.P.-geld
o.a.inBeieren,waar samenwerkingbestaat tussende "Bayerische
Landessaatzuchtanstalt" teWeihenstephan (eenInstituut,dat
reedsvanaf1914eenleidenderolopditgebied speelt)enhet
"LandesverbandderFeldsaatenerzeuger" teMünchen.
Aangezien ditwerkveelovereenkomstvertoontmethetgeen
hierinNederland onderauspiciënvande "CommissieGras-en
KlaverzaadteeltA.W.-T.N.0."geschiedt,werdhetwenselijkgeoordeeld contactmetdeDuitse onderzoekers optenemen.Tevens
werd eenbezoekgebrachtaanenkelebekende firma'senbedrijven,diezichmethetkwekenenvermeerderenvanvoedergewassenbezighouden endie eenzeeruitgebreide,veeljarigeervaring opditgebiedhebben (zieoverzichtvandereisblz.1 ) .
Onsdoelwasdusdebestuderingvande techniekvande
zaadteeltvandiversegrassen,waarbijonzebelangstelling
nietindelaatste plaatsuitgingnaardie teelten,diein
Nederland eerstonlangsgeïntroduceerd zijnofnoghelemaal
nietbekend zijn,dochdiewellichtindetoekomstbijons
zoudenkunnenwordenbeproefd (veldbeemdgras,moerasbeemdgras,
goudhaver,Fransraaigras).
ALGEMEEN GEDEELTE
InDuitsland ismen totvoorkortvoorstanderge.weestvan
.£;*-! eenm^e*>jarigezaadteeltvanpraktischallegrassoorten.Onder
•7 eenlangjarige teeltwordtverstaan eenperiodevan4 - 6 jaar
ofzelfslanger.Hierbijwerd denadrukgelegd ophetfeit,
dat slechtséénmaalgeld enarbeidaangrondbewerking eninzaai
behoefde tewordenbesteed,terwijlhetrisico vanhetmislukkenvanhet zaaisel (datbijdegraszaadteelt eninhetbijzonderbijdesoortenmet fijne zadenals timothee,veldbeemd,
struisgras,goudhaver etc.nietgeringmagwordengeachtnaar
verhoudingveelgeringer isdanbijfrequentere inzaai (elk
jaarofomde twee jaar).
Bijdit systeemvanoenmeerlangdurige occupatie stond
degraszaadteelt feitelijkbuitenhetlandbouwbedrijf inengere
zinenbuitendevruchtwisseling hierop.Velenzageninde
graszaadteelt eenmethode omzonderalteveelarbeid zeerafgelegenpercelenofsteile terreinennog tekunnenbenutten.
Dezegangvanzakenwerd indehandgewerktdoorhethoge
invoerrecht (36DMper100kgvoorraaigrassenentimotheeen
50DMper100kgvooralleanderegrassoorten),datmet ingang
van1maart1933vanallegraszaadimporten geheven werd.Hierdoorwerd de concurrentiepositie tenopzichtevanhetgeïmporteerde zaadheelwatgunstiger endeteeltvoldoendelonend.
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deze teeltmetvelegelegenheidstelers.
Hierdoorwaserweinigdrangtotintensivering envelen
namengenoegenmetbetrekkelijklage opbrengsten,dieopgemakkelijkewijzewerdenverkregen.
Hetvele jarenachtereenoogstenvanéénzelfdeperceelis
tebeschouwenalseenmeerextensieve exploitatievorm,waartoe
menindevooroorlogse jarengeneigdwas.Denadelenvandeze
methodenzijns
1.Dehoogste opbrengstenwordenindeeerste 2jarenverkregen.Vanafhet3ejaardaaltdeopbrengstgeleidelijk,zodatdegemiddelde opbrengstlageruitvalt,naarmatemen
langerachtereenoogsto
2.Hoe ouder eenperceelwordt,hoemeerlastmenkrijgtvan
zeermoeilijk tebestrijden onkruiden (kleinhoefblad)en
vreemdegrassen (kweek,zachtewitbol,dravik,meelraai
etc.).
3.Bepaalde ziektenkunnenbijlangjarige teelthand overhand
toenemen.InDuitsland isditinhetbijzonder de"witarigheid",veroorzaakt doo'rbepaalde soortenmijtenenplaatselijkookaantasting dooreen"galmug".
4.Doordatbijdezemethode de teeltbuitendevruchtwisselingvanhetbedrijfkomt testaan,ismengeneigdhiervoor
slechtere ofmindergunstiggelegenpercelen tebestemmen,
terwijlmennietprofiteertvande-volgens deDuitsers
zeergunstige -voorvruchtwerking.
Na deoorlog zagmen zichgesteld voor denoodzaak,deze
teelt teintensiveren.Devooroorlogse prijsbeschermendemaatregelenwarenweggevallen ende concurrentiemethetbuitenlandse zaadgoed werdweerduchtiggevoeld.Deopbrengstenmoestenomhoog enditkanopdenduuralleenbereiktwoirdenals
meneenkringvantelersopbouwt,die zichopdeteeltvan1
of2soorten specialiseren,eengrote ervaring krijgenentopopbrengstenbereiken.Hiervoor ishetnoodzakelijk,datdegraszaadteeltmet eenniet telangeomlooptijd ingeschovenwordt
inhetvruchtwisselingsschemavanhetbedrijf.Debedrijven,
diedit toepassen,hebbendebesteresultaten.
Indeleidinggevende DuitseKringenismendanookvolkomenteruggekomenvandelangjarige teelt opuithoekenvan
hetbedrijf enpropageertmen thanseen 2-jarige teeltmetvolledigeopname indevruchtwisseling.Behalve opdemogelijkheid
vanhogere zaadopbrengstenlegtmenhierbijdenadrukopde
gunstige,bodemverbeterendewerkingvanhetgraszaadgewas.Van
allekantenwerd onsdelofbezongenvandegoedeeigenschappenvanhetgraszaad alsvoorvrucht;nl.verrijkingvande
bodemmethumus,bestrijding vanvoetziektenbijgranenen
bestrijding vanmoeheidsverschijnselen (Nematoden).
Omhiervan tenvolle tekunnenprofiteren,moetmendestoppelopdegoedemanierbewerken.Directnadelaatste zaadoogstmoetdestoppelzeerondiepgeploegdworden ("geschild").
Hetverdientaanbeveling eerstnogeenlichtebemestingmet
stalmestofgier,danwelmet eenstikstofkunstmest (inDuitslandgebruiktmenvaakkalkstikstof)te geven omhetverteren
vandestoppel tebevorderen.Daarnamoet deinrepengesneden
zodemet eenschijveneg zofijnmogelijkgemaaktworden.Men
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Daarna zomogelijkeengroenbemestiiigsgewasinzaaien.Inde
herfst kandanopwintervoorgeploegdv/orden.Debestenavruchten zijnaardappelen of"bonen,eventueelhaver«Liefst
geenwintergraanofkoolzaad.Als 2enavruchtgeeft danwintertarwetopopbrengsten.
Hetkomteropaandeomstandighedenvooreensnelleontledingvandestoppel zogunstigmogelijk temaken.
Direct inverbandmethethierbovengenoemde staathet
probleem vandekeuzevanderijenafstand.
Indepioniertijd vandegraszaadteelt,toenhetheilvan
eenlangjarige teeltverwachtwerd,werdenruimerijenafstandenvan 40,50en60cmgepropageerd,waarbijvoortdurend
intensiefgehaktmoestworden om.depercelenonkruidvrijte
houden enom4tot5redelijkeoogsten teverkrijgen.Bij
langjarige teeltiseenruimererijenafstand aanbevelenswaardig,omdatandershetbestand tespoedigdichtgroeit.
Menachthet eennadeelvandegrotererijenafstanden,
dathetgewaseerder tussenderijengaatliggenendoorwasvertoontendaaromniet zoveel stikstofverdraagt,terwijleen
wijdgezaaid,gelegerdgewaszeermoeilijkmachinaal iste
maaien.
Proevenmetverschillende rijenafstandendientmente
combinerenmetverschillendeN-giften.
De combinatienauwerijenafstand -hogeN-gift zaldande
besteresultaten opleveren,vooralindeeerste 2jaar,terwijldemaaibaarheid belangrijkbe.teris,hetgeenvoorde
praktijkeengrootvoordeelis.
Erisdanookeensterke tendenzomnauwertezaaienen
meerN te geven. InBeieren ismenoprijenafstandenvan 2030cmgekomen.InLippstadt zelfsnogwelminder.
Alleenkropaarwordtnogop40-50cmgeteeld.Dezenaoorlogse ontwikkelingvaneen2-jarige teeltmetvolledigeopnameindevruchtwisseling vanhetbedrijfmet toepassingvan
nauwerijenafstandenzietmeninDuitsland alsdemodernevorm
vangraszaadteelt endeze staatvrijscherp tegenover deouderwetsevooroorlogsemethode vaneenlangjarige teeltopwijdere
rijenafstandenenbedreven opuithoekenvanhetbedrijf.
Natuurlijk islangnietalles "modern"watmen zieten
zalervoorde "ouderwetse"methodealtijdnogruimteblijven,
alwashetalleenmaar omongunstiggelegenpercelenofsteile
stukkentekunnenbenutten.
Indeleidinggevende kringenwerktmenmetkrachtnaarde
"moderne"methode toe,terwijlhet onderzoekmede sterkgericht
isopdeproblemen,diehetinpassenvandegraszaadteelt inde
vruchtwisseling ophetbedrijfmet zichmedebrengen.
Belangrijke puntenhierbijzijneengoede enzekereaanslagvanhet zaaiselenhet scheppenvanomstandigheden,waarbijhet jongegraszokrachtigmogelijk ontwikkeld dewinter
voorhetIeoogstjaar ingaat,daarditlaatste ééndereerste
voorwaardenisvooreengoedeoogstinhet eerstejaar.
Inditverband isdekeuzevande zaaitijdbelangrijk.
Hierbijmoetmedegeletwordenopdevochtvoorzieningvande
jongekiemplantjes.Hetgevaarvanverdrogingvandejonge
kiemplantjes,vooralvandefijnzadigegrassen,iseenbronvan
mislukking.
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richtingvandeherfstzaai,vooralvandefijnzadige soorten
als struisgras,veldbeemdgras,moerasbeemd enrood zwenkgras.
Onderherfstzaaiwordtverstaanhetinzaaiengelijkmet ofin
eenwintervrucht (koolzaad,,winterraapzaad,wintergraan).Het
jaardaaropwordtdandedekvruchtgeoogst enweer eenjaar
latervolgt deeerste zaadoogstvanhetgras.Dezeherfstzaai
geeft deminstekansopmislukking,omdatverdrogingpraktischnietmeer optreedt,terwijlhetgrashijdeze zeervroege zaaieenvoorsprong inontwikkeling krijgt,dieineenhoge
zaadopbrengst vandeeerste oogst totuitdrukkingkomt.
Vooralvoorde zichlangzaam ontwikkelende,fijnzadige
grassoortenisditvanbetekenis.Voorjaarszaaionderzomerkoolzaad,"blauwmaanzaad,mosterd,olievlas,vezelvlasof
zomergerstkomtookinaanmerking,dochdanmoetmenzovroeg
mogelijkzaaienomnogvandewintervochtigheid teprofiteren.
Overigensisdeze zaaitijdmeergeschiktvoordesneller
groeiendegrassenalsbeemdlangbloem,raaigrassen,Fransraaigras,goudiiaver,timotheeenkropaar.
Zomerzaaiinopenland komtinaanmerkingvoorbeemdlangbloem (uiterlijk tot 20juli),Engelsraaigras (toteind
augustus)enItaliaansraaigras (totmidden september).
InDuitslandliggendezakenenigszinsandersdanin
Nederland,omdatwijopdeklei-enzavelgrondennogdebeschikkinghebben overhetvlasalsdekvrucht,terwijlditgewasinDuitsland praktischnietmeergeteeldwordt,zodatmen
daarwel opandere dekvruchtenvnl.granenisaangewezen.Het
vlasisonderonzeomstandigheden zo'ngoede dekvrucht,dat
wijvooralsnog devoorkeurblijven geven aanvoorjaarszaai
onderditgewas.Opdezandgrondengaanwij-voor zoveronder
dekvruchtwordtgezaaid -ookhoelangerhoemeerinderichtingvandeherfstzaaigelijkmetwintergraan.
InDuitslandmengtmenhetgraszaad zoveelmogelijkmet
het zaadvandedekvrucht omeenenanderin één arbeidsgang
uit tezaaien.Alleende zeerfijnzadige soorten (alsbeemdgrassen-en struisgras) zaaitmenlieverloodrecht opdereeds
eerdergezaaiderijengraan.Bijgemengde uitzaaivandekvrucht
engrasmoetmendebakvandezaaimachinehoogstens totde
helftvullen engedurendehet zaaienvoortdurendmet eenkorte
stokhetmengsel omroeren,teneindeontraengingzoveelmogelijk
tevoorkomen, ^en roerinrichting inde zaaimachine isvanzelfsprekendnogbeter.Hetgrovere zaadvandedekvruchtkiemt
snel,komtvlugopenbereidthierdoor dewegvoorhetfijne
graskiemplantje;vooralbijkorstvorming splijtendedekvruchtkiemplantengezamenlijk debovenstelaagopen,waardoor
hetgrassneller enongehinderd hetlichtbereikt,ookalshet
zaadhiervanwat tediepisweggevallen.
OverigensismeninDuitslandookgrondigovertuigdvande
noodzaakvanhetmakenvan eengoed zaaibed envanondiep
zaaien.Mengebruiktweldrukrollen,maar stelwielen,diewij
eenonontbeerlijkhulpmiddelachtenvoorondiepzaaien,hebben
wijnergensgezien.
VolgensdeheerPrank,de teeltchefvan Steinach,misluktnog 4-0%vandeveldbeemdzaaisels wegens tediepe zaaien
degeslaagdepercelenwordendaaromnog3tot4jaaraangehouden,meestal opeenrijenafstandvan30cm.
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Menhoopt dooreenverbeteringvandezaaitechniekzover
tekomen,dathetpercentagemislukkingenbelangrijkwordtgereduceerd,waardoormenmetdeze teeltookmeerinderichting
vande"moderne cultuurwijze"zoukunnengaan.Bijditgras
dringtditdestemeer,omdatveldbeemdbijzondergevoeligis
voor "witarigheid"enmenbovendienlastheeftvaneengalmug.
Beideaantastingenverergerennaarmatehetgewasouderwordt
entredenhoofdzakelijkvanafhetderdeoogstjaarop.
Eenanderpunt,waarmenbijdeinschuivingvandegraszaadteeltindevruchtwisselingvanhetbedrijfmeetemaken
heeft,isdecombinatie zaadteelt-voederwinning. Ophetgemengdebedrijf,waarmenveelalkrapinhetveevoerzit,is
menhierbijzondervoorgeporteerd.Denagroeinadezaadoogst
wordtdanookmeestalgemaaidvoorhooi ("Grummet")ofomin
tekuilen,echterookwelbeweid.
Ditiszeergoedmogelijk,mitsmendirectnadezaadoogsteenflinkeN-bemestinggeeftennietlaterdan+half
septembermaaitofbeweidt.Veldbeemd leent zichhier~bijzondergoedvoor.Wijkwamenincontactmeteenteler,diedirect
nadezaadoogstnoginjuni90kgN/hageefteneensnedehooit,
vervolgens directweer45kgN/hageefteneensnedekuilt,
omdaarnainoktoberdeherfststikstofbemestingte geven, voor
dezaadoogstvanhetvolgende jaar.Ditgeschieddeopeenbedrijfvan33ha,v/aarvan10haveldbeemd.Eengroot deelvan
hetwintervoerwerdhiervandenagroeivanhetveldbeemdgras
verkregen.Niettegenstaande deze zeerintensieve benutting
(3snedenperjaar)haddeze zeerervarengraszaadteleropbrengstenaanzaad,diebovenhetgemiddelde (400à500kg/ha)
lagen.
Zaadteeltviadevoederbouw,zoalsmeninDenemarkenveel
doet,isookinDuitsland eenvrijveel toegepastemethode.
Hetgraswordtmetbepaalde klaversoortenalsklaver-grasmengseluitgezaaid,inhetIe jaarensomsooknoginhet2ejaar
nadeinzaaivoorvoedergemaaid,omnahetverdwijnenvande
klaver (doornatuurlijke oorzaken,N-gift,danwelwegspuiten)
inhetdaaropvolgende jaar (jaren)voordezaadwinningte
dienen.Dezemethodekanopvelewijzenaandeomstandigheden
aangepastworden,waarbijhetvooralvanbelangiseengeschikteklaversoort (of-soorten)tekiezen.
Metdegrofzadige grassoorten (raaigrassen,beemdlangbloem,kropaar,Fransraaientimothee)ishiermede voldoende
ervaringverkregen.
Dr. Sachsvande"BayerischeLandessaatzuchtanstalt"te
vVeihenstephanneemtdelaatste jarenproevenopditgebiedmet
enkelefijnzadige soorten (veldbeemd,moerasbeemd enstruisgras).Ookhierliggenz.i.mogelijkheden,mitsklaversoorten
mengverhoudinggras-klaver zeer zorgvuldig,alnaargrondsoort
enklimaat,gekozenworden.Erwerdgeëxperimenteerdmetrode
klaver,hopperupsklaver,bastaardklaver enrolklaver.Dezemethodekandeteelt,inhetbijzondervandegenoemde fijnzadige
grassen,bedrijfszekerdereneconomischermaken,omdatmenna
hetverdwijnenvandeklavereengoed ontwikkeld,onkruidvrij
graszaadbestand overhoudt,terwijlbijdenormale teeltonder
dekvrucht,veronkruiding eneentegeringeopbrengstinhetIe
oogstjaar (beideveroorzaakt doordelangzamebegingroeivan
dezegrassen)reëlebezwarenzijn.
InSteinachpastmenbijnietuitlopervorrnende grassennog
eenanderemethode toe,waarbijdeklaver zeervroeginhet
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hetgeenzondergrondbewerking opdehardegrond kangeschieden.
Nadezaadoogstvanhetgraswordtdannogeen2esnedevoeder
geoogst,terwijlmeninhet3ejaareenkunstweideheeftverkregen.
Devoederwinning ishierbijdusnaarhet eindeverschoven.
Devoorvruchtwerkingvanhetgraszaadperceelwordthierdoor
tevensbelangrijkverbeterd.Dezemethode komtvooral inaanmerkingvoor deelite zaadvermeerderaars,diehet speciaalte
doenisombijzonder zuiverebestanden enwaarhet zaakisvan
meetafaanopteschonen.
Menkanmet de combinatiegraszaadteelt-voederwinning alle
kantenopenhetkomt ermaaropaanzichinditopzichtte
specialiseren endiemethode tekiezen,dieonderbepaaldeomstandighedenhetbestepast.
EvenalsinNederlandwordtinDuitsland zeerveelaandachtbesteedaandebemesting,dochhierbijdoenzichnogvele
problemenvoor.Bijveldproeven enindepraktijkkrijgtmen
vaak tegenstrijdigeresultaten,diemoeilijk zijnteinterpreteren,hetgeenmedegeweten kanwordenaanhetgebrekaanfundamentelekennisopditgebied.Onzewezenlijke kennisvanhet
groeiritmevan elkegrassoortafzonderlijk endeinvloedhieropvandebemestingshoeveelheid endeaanwendingstijd,eenen
anderbijdeverschillendemogelijkhedenvanexploitatie (l-,
2-ofmeerjarige teelt;alofnietmaaien c.q. beweidennade
zaadoogst etc.)isnogveeltegering.
Ingrote trekkengaatmeninDuitsland alsvolgt tewerk:
Inhet jaarvaninzaaikrijgtdedekvrucht eenflinkebemestingmetP2O5enK,docheenmatigeN-beinestingomlegering
endaardoorbeschadigingvanhüt ondergezaaide gras tevermijden.
Direct nahetoogstenvandedekvrucht 30à40kgN/ha
ineensnelwerkende vorm omhet jongegras c.andegang tehelpen.Isergraanalsdekvruchtgebruikt,danishetbijzonder
gunstigvoordeontwikkelingvanhetgrasomdezeN-giftreeds
voor deoogstvandedekvrucht te geven enwelindevormvan
eenoverbemestingnahet schieten.Hetgraanprofiteerthier
ooknogvandooreenhoger1000-korrelgewicht eneenhoger
eiwitgehaltevandekorrel.RV;tiswelaanbezwarenonderhevig
omineendergelijkhoogopgeschotengraangewasnog testrooien,dochdegenoemdevoordelen,dievooralgeldenvoor defijnzadigegrassoorten,diehetondergraanalsdekvrucht tochal
mindergoed doen,wegenhierruimschoots tegenop.Dezemethode,
waarinwijvoorNederland ookperspectieven zien,,werd ons
warmaanbevolen.
Vervolgenswordtomstreeksde 2ehelftvanseptemberde
basisbemestingmetP2O5 en K gegeven, waarna deeigenlijkeNbemestingvoordeeerstvolgende zaadoogstvolgt.InDuitsland
geeftmendezeN-gift voor 2/3 deelindeherfst indevormvan
kalkstikstof envoorI/3deelvroeginhetvoorjaarindevorm
vankas.
Wilmennadeeerste zaadoogstmaaienofbeweiden,dan
wordt direct eenN-bemestingvan45-60kgN/ha gegeven. Deze N
heeft geen betekenisvoordezaadoogst,maarwordtgeheelvoor
devoederwinninggebruikt.
Daarnawederom inseptember debasisbemestingmetP2O5en
K endeN-giftvoorde 2ezaadoogst,ookweervoor 2/3 deelin
deherfstindevormvankalkstikstof envoor1/3 deelvroeg
inhetvoorjaarindevormvankas.
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Men trachtdeN-bemesting zotekiezen,dathetgraspas
nadebloeilichtbegint telegeren.
Velebedrijvengevennahet schieten nog 15-30kgN/ha
omdezaadvorming tebevorderen,zonderrisicovantesterke
bladontwikkeling enlegering.
Inprincipe iseenenandergelijkaandeNederia,ndse
praktijkmet ditverschil,datwijdeNgeheelofvoorhet
grootste deelinhetvoorjaar strooienenvaakzelfsnogin
tweekeer (indeBiesbosdhgeeftmenechteroprood zwenkdeN
gaarne voor 2/3 deelindeherfst envoor1/3 deelinhet
voorjaar).
InDuitsland ismenveelalbijzonderhuiverig omdeN
geheel ofgrotendeelsinhetvoorjaar tegeven,omdatmendan
weldebladontwikkeling,maarniet
dehalmvormingbevordert.
Ditverschil inwerkings'^jdvandeNzalwelmoetenwordentoegeschrevenaanhetverschil inklimaat.Hetiser
droger,met strengere enlangerewinters,waarbijdeneerslag
hoofdzakelijkindevormvan sneeuwvalt,hetvoorjaarbegint
later,terwijl de zomerswarmerzijn.
Hetgroeiritme vandeverschillende grassenzalanders
liggendanbijons,terwijldekansopuitspoelingvandein
deherfst gegeven meststoffenvermoedelijkgeringer isdan
onder deNederlandse omstandigheden.
Dat deindeherfstverstrekteNhoofdzakelijkindevorm
vankalkstikstof gegeven wordt,geschiedt terbestrijdingvan
dewitarigheid,terwijlmen tevensprofiteertvandeherbicide
eigenschappenvanditprodukt.DelangzamewerkingvankalkstikstofalsN-leverancierismogelijkookeengunstige factor
bijeendergelijkevroege toepassing.
Tochkregenwijdeindruk,dat sommigeboereninplaats
vankalkstikstofmeer enmeerkalkamiüonsalpetergaangebruiken,
daarditlaatste produktgoedkoper isengemakkelijkerstrooibaar.
Daarmenterugkomtvandeveeljarige teelt endegraszaadpercelen eerder omploegt,heeftmenookminderlastvande
"witarigheid",waardoor deurgentievanhetgebruikvankalkstikstofmindergrootwordt.
DebasisbemestingmetP2O5enKhoudtmenaanderuime
kant.Aanbevolen -wordteenverhoudingP2O5 î N=1 ;1.
Bijhetdorsenwordtmeer enmeergebruikgemaaktvande
combine.Vansham combinen -wordtnietaanbevolen,dochmen
heeftwelgoede ervaringmethet inhet zwadmaaienenna
enkele dagendorsenmet eencombine,uitgerustmet eenopraapinrichting.Bijveldbeemd,waarmenweinigkansopzaadverlies
heeft,wordthet zwadwelna één daggekeerd (metdehandof
met dezwadkeerder) enzomogelijk,dedaaropvolgende dag
reedsgedorst.Hiervoorwordtveelalde7-voetsgetrokken
Claas-combinegebruiktmet opgebouwdemotor.De combinemoet
getrokkenwordendooreentrekkermet eenkruipversnelling,
zodatmenlangzaam kanrijden.Eengeleidelijke toevoervanhet
tedorsengrasnaarde cilinderisessentieel.Bijoverbelastingvandemachinewordthet stronietgoeduitgeschud en
rakende zevenverstopt,waardoorveelgoed zaadverlorengaat.
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geblazenomnageschoond teworden.Hierdoorwordtnogveel
goed zaadverkregen,datandersverlorenzougaan.Daarbij
demeeste combineskafenstronietgescheidenworden,moet
hiervoor eenaparte voorzieningwordenaangebracht.
Bijveldbeemdmoethetstroverzameld wordenendirect
ofindewinternogeensgedorstworden» Hiertoewordtwel
eenstro-persjedirectachterdecombinegemonteerd.
Debelangrijkste ziekte,waarmedemeninDuitslandte
makenheeft,isde"witarigheid",d.i.hetminofmeermassaal
voorkomenvandove,dodearen.Hiervoor zijnverschillende
oorzakenvanfysiologische enparasitaireaardaantewijzen,
dochaantasting dooreenaantalmijtensoortenishiervanverrewegdebelangrijkste.Demijtenpopulatiebreidt zichvan
jaartotjaar.uit,waardoor deaantastinghevigerwordtnaarmatemenhetgraslangervoordezaadwinninglaat staan.In
heteerste oogstjaar'heeftmenerpraktischgeenlastvan.
Zoalsreedsgezegd,isditéénvanderedenen,waarommenmeer
enmeervandemeerjarige teelt terugkomt.Demijtenbevinden
zichtussendehalm endebladschede entastenhetjongeweefselvlakbijdebovenstehalmknoopaan,waardoordejongeaar
ofpluimafsterft,hetgeenaandewittekleurtezienis.
Zijoverwinterenindelaagste delenvandeplantvlak
bovendegrond.Metcontactgiftenzijnzemoeilijk tebestrijden,omdatzebezwaarlijkgeraakt kunnenworden.Kalkstikstof
istotdusverrehetbestebestrijdingsmiddel.Daarnaastwordt
afweidenvandenagroeiindeherfstaanbevolen.Afmaaienis
minderraadzaam,vooralalshetgemaaidegrasgehooidwordt,
omdatdemijtendantijdhebbenomweernaardestoppel terug
tekruipen,terwijlmentevensdekanslooptdeze ziekte,die
vooralinhetbeginpleksgewijze optreedt,overhetgehele
veld teverslepen.
Depercelenwordenvanuitaangrenzendemetgrasbegroeide
weg-enslootbermen,somsookvanuit extensiefbenuttehooilanden ("Wiesen''')besmet.Dergelijke besmettingshaardenmoeten
zomogelijkopgeruimdworden.
Dr. Sachsvanhet"BayerischeLandessaatzuchtanstalt"te
Weihenstephanheeftdelaatste jarenookproevengenomenmet
het systemischemiddel "meta-systox".
Hijgafonsderesultatenvandevolgendeproef.
Jeldbeemd3eoogstjaarin1955«Hetgehele proefveld ontving
indeherfst1954eennormale praktijkbemestingvan80kgN/ha
indevormvankalkstikstof.
Aantalwittearenperm^
Objecten
(gemiddeldevan4
herhalingen)
1.40Nalskas
29
2.40Nalskalkstikstof op25-3
26
3.80Nalskalkstikstofop25-3
18
4.stalmest
op25-3
43
5.40Nalskalkstikstofop16-4
23
6.80Nalskalkstikstofop16-4
11
7.meta-systox
op12-5
21
8.meta-systox op12-5enop27-5
8
9.meta-systox
op10-6
16
10.meta-systox op27-5enop10-6
19

10De stalmest schijntdewitarigheid indehand tewerken.
Dehoogstekalkstikstofgiftheeftwelresultaatgehad,vooral
"bijaanwending op16april.Metmeta-systox zijnderesultaten"bijaanwending,zowelop12meialsop27mei,zeergoed
geweest.
Ditmiddelmoetmenblijkbaarniet tevroegspuiten.
Ookbijandere proeven,waarbijvroegergespotenwas,washet
resultaat slechter.
Vanmeta-sj^stoxwerd eenoplossingvan
0.1$gebruikt (600literperha).
InBeierenhadmenookveellastvangalmuggen.De
meerjarigeverbouwvanveldbeemdwordthierdoorbemoeilijkt,
terwijldievanbeemdvossestaarthierdoor zelfsgeheelonmogelijkis.
Bijveldbeemdmoetmen tegendegalmug spuiten,doch
hetbepalenvanhot juistemomenthiervaneist oplettendheid.
Bijhetbeginvanhet schietenmoetmendagelijksmeteen
soortvlindernet doorhetgewasslaan.Zodramenmet 50slagen
+ 500galmuggengevangenheeft,moet ergespotenworden.Alleendevrouwelijkemuggenkomennaarboven,demannelijke
blijvenaandegrond.Hetbestekanmendit 'smiddagsom
+ 4uurdoen,wantdankomt-vooralnaeenregenbui -de
stroomlos.
BIJZONDERHEDEN VANENKELEGRASSOORTEN AFZONDERLIJK
Italiaansraaigras
Bijditgraswordt de combinatie zaadteelt-voederwinning
zeerveel toegepast.Bijuitzaai inhetvoorjaarondergraan
alsdekvrucht ofbijnazomeruitzaai zonderdekvruchtwordt
inhet oogstjaarveelaldeeerste snedevoorvoedergeoogst,
terwijlhet zaadvande 2esnedewordt gewonnen.Menkandeze
volgorde ookomkeren,hetgeenechterweinigwordtgedaan.Bij
voorjaarszaaikanmenookreedsindeherfstvanhet jaarvan
inzaai eenvoedersnede oogsten.Ookwordtvaakzaadgeoogst
vandenagroeivanhet "LandsbergerGemenge" (eenmengselvan
20kginkarnaatklaver+ 20kgzandwikke+ 20kgItaliaans
raaigras,allesperha,indenazomeruitgezaagdeneindmei
voorvoedergemaaid).
Omna eeneerstevoedersnede voldoendegraszaad tekunnen
oogsten,moet direct flink stikstofv/orden gegeven.
Alsmenwintergerstbijdeuitzaaimengtmet10à15kg/ha
Italiaansraaigras,groeit enrijpt ditgrasgelijkmetde
gerst.Hetmengselwordt in één ganggeoogst entijdenshet
dorsengescheiden.Bijdezemengteeltkanmennaast eennormaleopbrengstaangerstnog300à500kg zaadvanItaliaans
raaigrasoogsten.Wijhebben enkelevandergelijke percelen
indebuurtvanDachaubezocht,waardegerstookbestemd was
voor zaaizaad.Bijdeveldkeuringwerd zoweldegerstalshet
Italiaansraaigrasgoedgekeurd alszaaizaad.
Eénderboeren,diedezemengteelt bedreef,zaaideinhet
voorjaarnog15kg/harodeklaverin.Nadezaadoogstgafhij
75kgkalksalpeter/ha enkondaneensnedegras+klaverhooien,vervolgensgier eroverendannogweer eensnedekuilen.
Het daaropvolgende jaarkandanhetperceelalskunstweide
wordenbenut omindeherfstweer tewordengescheurd.
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Onzelatebladrijke selecties (weidetypen)zijnin
Duitsland onbekend.Hunlate typenkomenovereenmet ons
vroeghooitype,terwijlwijgeneigd zijnhunvroege typente
betitelenalshandelszaad.Hunteeltmethodenzijnvrijwel
gelijkaandeonze,dochderijenafstandenzijnnauwer.Ook
wordtinDuitsland niet zoveelNgegevenalsbijons,hetgeen
naaronzemening deoorzaakis,datdezaadopbrengsten,naar
Nederlandse standaardgemeten,aandelage kantzijn.
Veldbeemdgras •
Zoalsinhetalgemeengedeeltereedsgezegd,ishetverkrijgenvaneengoedeaanslag envaneenvoldoendeontwikkelingvoordewintervanhetIeoogstjaarhetgroteprobleem
bijditgewas.Dr.Reniusvande "Deutsche Saatveredelung"te
Lippstadtpropageerthetuitplantenvanaf eenzaaibed (kweekbed,wachtbed).Inhetvroegevoorjaarwordt dit zaaibedaangelegd dooruitzaai opeengeschikt stukop30cmrijenafstand
naar+18kgzaaizaadperha,zonderdekvrucht.De oppervlakte
hiervanmoetongeveer1/8 àl/lObedragenvanhetlatertebeplantenperceel.
Ditperceelkanvanaf september-aprilmetplantmateriaal,
afkomstigvanhet zaaibed,geplantworden.Het plantmateriaal
wordtverkregendoor stukjes tergrootte vaneenaardappel
aftesteken,diemetkluit overgeplantmoetenworden.Daartoe
maaktmenophet tebeplantenperceelgatenmet eenaardappelpootmachine.Plantverband alsbijaardappels (62x35 cm).Vervolgenswordtinhetvoorjaar zomergerstgezaaid,waarnagedurende 2à3jaarzaadvanveldbeemdwordtgeoogst.
Hetvoordeelvandezemethode is,datmenschonegewassen
krijgt zondervreemdegrassenalsstraatgras enruwbeemden
methoge,zekereopbrengsten.
Hetnadeel isdevelearbeid,dieaanhet schoonhoudenvan
hetkweekbed enhet overplantenverbondenis»Ditlaatste
trachtmenenigszins tebeperken doorniet éénzaaibedte
maken,dochenkele banen terbreedte van ca,2zaaimachineslagenindelengte overhet tebeplantenperceel tezaaien.
Alsmendanindeherfstgaat planten,heeftmenhetplantmateriaalvlakbijdehand.
Ishetplantmateriaal opeenanderperceelopgekweekt,dan
wordthetv/elinmanden opeenwagennaarhet tebeplanten
veldgereden.Daarv/ordendemandendanvanaf dewagenmeteen
zwaaileeggegooid zodanig,datdestukjesveldbeemdgrasregelmatigverspreid overhetveld komen teliggenendoorvrouwen
enkinderenindegemaakte plantgaten kunnenwordengezet.
InSteinachhieldmen zichlieverbijdemethodevan
directeuitzaai.Demeerdere arbeid,aanhetuitplantenverbonden,achttemendaar eenoverwegendbezwaar.
Men zochthetdaarmeer invroegeuitzaai (indeherfst
samenmet eenwintervrucht),eengoede zaaitechniek, zwaardere
bemesting,nauwererijenafstand etc.
Alleonderzoekers,diewijspraken,warenheterover eens,
datveldbeemd veelstikstofnodigheeft endatdeze stikstof
vroegindeherfstmoetwordengegeven.
Wijkwamenechterookopeenbedrijf,gelegenopeenbetrekkelijklichtegrond,nl. eenmengselvanveenenkalkverweringsgrond,waardestikstofvnl.inhetvroegevoorjaarwerd
verstrekt,omdatbijherfstverstrekkingdeNindewinter zeker
voor dehelftuitspoelde.
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InSteinachwistmenonstevertellen,dateennatte
herfst"bijzondergunstig isvoorde zaadproduktievanveldbeemd;bijeendrogeherfst daarentegen zijnlage totmatige
opbrengsten teverwachten.Bijeendrogeherfstwordt"beregeningaanbevolen.
Het zaadkanaaneengewonekiemremmingonderhevigzijn,
diegeleidelijkaanopgehevenwordt.Daarommoet dekiemkracht
niet directnadeoogstbepaald worden,maarlieverin
februari/maart.
Men deeldeonseengevalmee,waarbij spuitenmetgroeistoffen tijdensdebloei eenbelangrijke opbrengstproduktie en
eenlagerekiemkrachthadgegeven.
Struisgras
DeDuitse selectiesvanditgras zijntussenvormen tussen
Agrostis stoloniferaenAgrostis tenuis.Hetwordt 70-90cm
hoogenheeftkrachtige ondergrondseuitlopers.Hetisbladrijkenwordtalsvoedergras,waartoehetinmengselsvoor
weilanden enhooilandenwordtopgenomen,gewaardeerd.InNederland zijndeze selectiesvrijwelonbekend.Voordezaadteelt
moethetvroeg (inhetvoo-rjaaroflievernogindeherfst)
uitgezaaidworden.Wijvermeldendit,omdat indepraktijkin
Nederland struisgras (fiorinofkruipend struisgras)nogaleens
indenazomerna eenvoorvrucht wordtuitgezaaid,waardoormen
lage opbrengstenkrijgt.Recente proevenhebbenuitgewezen,
datookinNederland vroegeuitzaaibeteris.Mengeefthet
ietsmeerNdanaanrogge.
Moerasbeemd (Poafertilis,P. palustris)
Omdat erinNederland indelaatste jarenenigebelangstellingisvoordeze teelt,vermeldenwijhier enkele teelttechnischebijzonderheden,zoalsdieonswerdenmedegedeeld.
Menkanhetinmenig opzichtmetveldbeemdvergelijken.
Hetvormt geen uitlopers,maarmaaktwel eendichtezode.
Grondsoort;Alsvoorveldbeemd,nietoplichte ofnattegrond.
Zaaitijd :Zovroegmogelijk,dochuitzaai inaugustusin
openland is zeerwelmogelijk.
Rijenafstandi__zaaizaadhoeveelheid_en_zaaitechnieks Alsvoor
veldbeemd. Het zaadisnogwatfijnerdandatvan
veldbeemd,terwijlmoerasbeemd eenuitgesproken
lichtkiemer is.Hetmoet danookzeerondiepgezaaid
worden.
Bemesting sAlsvoorveldbeemd,dochhetverdraagtminder
stikstof,omdathet stro slapperis.
Oogst
sHetrijpt10à12dagenlaterdanveldbeemd enkomt
vlakvoorderogge.Daaromligthetindearbeidsverdeling ophetbedrijfniet zogunstigalsveldbeemd.Het zaadvaltbijrijpingniet zogemakkelijkuitals zulksbijdemeestegrassenhetgevalis,hoewelhetniet zovast zitalsveldbeemd.
Het dorstwelgemakkelijker,omdathet zaadveel
minderbasaleharen (wolharen)heeft.
Opbrengst sLigtbeneden dievanveldbeemd.Als topopbrengst
werd ons700à800kg/hagenoemd. Gemiddeld 300à
400kg.Het kanmeerdere jarenachtereengeoogst
worden.

13LastigeonkruidensBeemdgrassen,kamille,meelraai.Debeteeldëoppervlakte inDuitslandgaatachteruit.Hetis
geen groot produkt enmenteeltlieverveldbeemd,
omdatdezelaatste teeltnietalleenzeerlonend
is,maar ook-vanwege devroegerijping-veel
beterindearbeidsverdeling valt.Bovendienisde
opslagvanmoerasbeemdhardnekkig enmoeilijk
kwijt teraken,hetgeenbijlatere teeltvanveldbeemd eenbezwaaris.
Ditgrasisgevoeligvoorgroeistoffen.
Goudhaver
Deprijsvandit zaad is zeerhoog enhetismomenteel één
derduurstegraszaden (verkoopsprijs+1350DMper100kg;
telersprijs+800DMper100 kg). TocRisdemet ditgrasbeteelde oppervlakte nietgroot,want deopbrengst islaagen
erzijnbijzonderemoeilijkhedenaande teeltverbonden.
Grondsoorts Goudhaver steltgeenbijzondere eisenaande
grond.De soortis kalkminnend.
Zaaitijd endekvruchts Hetiseenfijnzadiggrasmetlangzame
jêugSönüwikkelingenmoet zovroegmogelijkgezaaidworden,liefstonder eenvroegruimendedekvrucht.
Zaaitechnieks Machinaaluitzaaienismoeilijk,daarhetzaad
zeer slecht doordemachineloopt.Mengenmet een
2-of3-voudige hoeveelheid vaneengeschikte vulstof (zaagmeel,grofmeel)wordtaanbevolen.Ook
wordthetwelbreedwerpiggezaaid of (opkleinere
percelen)met dehandgedibbeld.Ookrijdtmenwel
2keermet demachine,telkensmet dehalve zaaizaadhoeveelheid overhetland,waarbijmende2e
maalinhetzelfde spoormoet zienteblijven.Het
moet zeerondiepgezaaid enaangedruktworden.
Voorrollenisgewenst.
Zaaizaadhoeveelheid_en_rijenafstandsMen zaait6 - 1 0 kg/ha
op~ëënrIoënaïstand~van 20-40cm.Breedwerpige
zaaiwordt echter ookvaaktoegepast.
Verglegings De jongeplantenverdragenhethakken slecht.Na
het oogstenvandedekvrucht zeer oppervlakkig
hakken.
BemestingsGoudhaver legertgemakkelijk endaarommoetmen
voorzichtig zijnmet destikstofgift.Opkrachtige
grond helemaalgeenN geven.
Oogst
:Goudhaver rijpt zeervroeg,ongeveerindelaatste
decadevan juni.Het zaadvaltbuitengewoongemakkelijkuit.Zodrahetrijpis,moethetgeoogst
wordenandersheeftmenenormeverliezen.
Het juiste tijdstipvanmaaienismoeilijk tebepalen.De oppervlakte,diebeteeldwordt,moetin
één daggeoogst kunnenworden.Menmaaitliefstbij
vochtigweerof 'smorgensvroegdanwel 'savonds,
alshetgrasdauwnat is.Velenmaaienmet dehand
(sikkel,zeis),ookwelmet demaaimachinemetaflegger.Hetmoet directgebonden enopgehoktworden.
Dekoppenmoetenomgeslagenwordenenvaneenband
voorzien.Het dorstgemakkelijke

-14Opbrengst sDegemiddelde opbrengst bedraagt+ 200kg/ha.
350Kg/haiseengoedeoogst.
Het iseengeschikte teeltvoorkleinebedrijven
metveelwerkkrachten.
Fransraaigras
De zaadteeltvanditgraskomtinveleopzichtenovereen
metdievanbeemdlangbloem.Hetisechter-evenalsgoudhavermoeilijkmachinaaluit tezaaien,omdathet-•vanwege dekainnaaiden-moeilijkdoor demachineloopt.Hetwordtdaarom
veelalbreedwerpiguitgezaaid.Alsmenhetmetgraanalsdekvruchtuitzaait,kanhethiermedegemengd worden,mitshet
voorafgekortwordt.
Bijditgrasvalthet zaadbijrijpingbuitengewoon
gemakkelijkuit,zodatdezelfdemaatregelen moetenworden
getroffenalsvermeld bijgoudhaver.
Ookditgrasismeer opzijnplaatsopkleinebedrijven
metveelwerkkrachten.
De opbrengstis400-600kg/ha.
ENKELEBIJZONDERHEDEN DERBEZOCHTEINSTELLINGEN
De "Deutsche Saatveredelung G.m.b.H." teLippstadt,de
"Saatzuchtwirtschaft" teSteinach,de "Saatzuchtwirtschaft"te
Oberhaunstadt ende"Süddeutsche Saatzucht-und Saatbaugenossenschaft" teOberdielbach zijnbekende kwekersvangrassenen
anderevoedergewassen.Naasthetkwekenleggenzijzichook
toeopdevermeerdering indeeersteplaatsvanhuneigenselecties,maar ookwelvanandere selecties inlicentie.
Naast dergelijke kwekers-vermeerderaars heeftmenin
Duitsland eengrootaantalhandelaren-vermeerderaars (dezgn.
"Vermehrungs-undVertriebsfirmen",afgekort V.V.-firmen),die
zichvooral opdehandel toeleggen,maar daarnaast ook -in
licentie -vermeerderen.
EvenalsinNederland isdegraszaadteelt contractteelt,
d.w.z. eentelerkanalleengraszaadverbouwenalshijhiertoe
eencontractheeftafgeslotenmet eenkwekerofeentotvermeerderengerechtigdehandelsfirma.
De telers,dekwekers endeV.V.-firma'sinBeierenzijn
georganiseerd inhet "Landesverband derPeldsaatenerzeugerin
Bayern" teMünchen.InBonn eninStuttgartheeftmendergelijkeorganisatiesvoorresp.Noord-Duitsland enBaden,
Würtenberg,Hessen endePfalz.
Zodra eentelereen contractheeftgetekend,ishij,
krachtens eeninhet contract opgenomen clausule,hierautomatischlidvangeworden.De contributiebedraagt 1%vande
waardevanhetgoedgekeurde zaadmet eenmaximum van50DM
perjaar.
Het "Landesverband derPeldsaatenerzeugerinBayern"kan
gezienwordenalseensoortpubliekrechterlijkebedrijfsorganisatie,diedebelangenvande zaadteeltvangroenvoedergewasseninderuimste zindeswoordsbehartigt enaanwieeen
groot deelvandeOverheidstaakindit opzicht toegewezenis.
Zijverzorgtde technischevoorlichting insamenwerking
met de specialistenvande contracterende kwekersenfirma's,
waartoe o.a. teeltvoorschriftenwordengepubliceerd.
Zijziet toeopde juistenalevingvandegesloten
contracten.

-15 Zijverricht dekeuring insamenwerkingmethet
"BayerischeLandessaatzuchtanstalt" teWeihenstephan.
Zijstimuleert enverricht ookzelfonderzoekinsamenwerkingmetlietbovengenoemde "Landessaatzuchtanstalt" enmet
deafdc "Groenland"vanhetBeierseMinisterie vanLandbouw.
Inhetalgemeen tracht zijdeze zaadteeltinzodanige
banenteleiden,datenerzijdsoverproduktiewordtvermeden,
dochanderzijdsgebrekaanzaadvanbepaalde soortenwordt
voorkomen.
Men trachtdito,m.tebereikendoor jaarlijksvoorelke
soort eenminimumprijs vast testellen.Deafrekeningge-•
schiedt steedsopparticipatie,d.w.z.de telerkrijgt
contractueel eenbepaald percentagevandegemiddeldegroothandelsprijsuitbetaald,dochditbedragisingeengeval
minder dandevastgesteldeminimumprijs.Alseenfirmakan
aantonen,datineenbepaald jaarde contractprijsbenedende
vastgesteldeminimumprijsheeftgelegen,wordthetverschil
doorde Staatgerestitueerd.Eenenanderwordt doorhet
"Landesverband derFeldsaatenerzeuger inBayern"endebeide
zusterorganisatiesvoordeoverige delenvanDuitslandgeregeld.
Door opdezewijze eenbodemindemarkt teleggen,
hooptmendemetgraszadenbeteelde oppervlakte inW.Duitsland
zogelijkmatigmogelijkvanomvang tehouden.Ditomdeinvloedvandesterkeprijsfluctuatiesopdewereldmarkt zoveel
mogelijk teontgaan.
Het "BayerischeLandessaatzuchtanstalt" teWeihenstephan
iseenbekendInstituutvoorplantenveredeling,waarmen
reedsvanaf+1910onderzoekheeftverricht ophetgebiedvan
degras-enklaverzaadteelt.
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