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SAMENVATTING
Strenge en tevens kale (zonder sneeuwbedekking) vorst in februari 1986 gevolgd
door een aantal weken in maart met voor de tijd van het jaar zeer koud weer,
heeft

tot

gevolg

gehad dat veel grasland in Nederland er in april 1986 zeer

slecht bijlag. De zode gaf een doodse en veelal holle indruk. Op veel percelen
was

de

zodebezetting teruggelopen tot minder dan 50 procent. Dit was vooral

het geval op de percelen met een hoog percentage Engels raaigras.
De slechte toestand van het grasland was aanleiding een oriënterend onderzoek
in te stellen naar de omvang van de schade, de oorzaken van de verschillen in
schade en de gevolgen ervan voor de botanische

samenstelling. In de

tweede

plaats is een studie gemaakt van de literatuur op het onderzoek op proefvelden
vermeld.
De belangrijkste conclusies volgen hier.
1. Door het intensieve gebruik, het hoge aandeel Engels raaigras in

de

zode

en het zeer wisselende weer in de winter is het grasland in Nederland zeer
kwetsbaar voor vorstschade.
2. In de laatste tien jaar kwam in Nederland veel vorstschade voor

in de

jaren 1978/1979, 1981/1982, 1984/1985, 1985/1986 en 1986/1987.
3 . Vorstschade

heeft

een nadelig

effect op grasproduktie en de botanische

samenstelling. Vorstschade leidt tot een aanzienlijke

teruggang

in het

aandeel Engels raaigras

4. De wintervastheid van gras neemt toe als het gehalte aan in-wateroplosbare
koolhydraten hoger is.

5. Laat maaien van het grasland in de herfst heeft een nadelig
zodebezetting en

de

invloed op

produktie van de eerste snede in het daaropvolgend

jaar.
6. Een te hoge stikstofbemesting per
stikstof

in de herfst heeft

jaar en/of

een

late

toediening van

een nadelig effect op de zodebezetting en

produktie van de eerste snede in het daaropvolgend jaar.

7. Een goede voorziening met kalium is gunstig voor de wintervastheid van
planten. De meningen over de rol van fosfor zijn verdeeld; over het effect
van calcium is weinig bekend.

8. Tijdig ingezaaid grasland (half augustus
van

-

half september) heeft geen last

strenge vorst. Op grasland van twee tot vijf jaar oud komt echter wel

veel schade voor. Niet bekend is waardoor deze verschillen worden veroorzaakt.
9. In vergelijking met

andere

grassoorten is de wintervastheid van Engels

raaigras matig. Tussen de rassen van Engels raaigras komen echter aanzienlijke verschillen voor.

Dit

geldt voor

de diploïde en de tetraploïde

rassen.
10. Het natuurlijk herstel van een zode kan zeer groot
teruggang van

de

zijn, zelfs na

een

zodebezetting tot een niveau van dertig procent van de

oorspronkelijke bezetting.
11. In voorjaar 1986 is 120.000 tot 150.000 ha grasland (10 tot
totale

oppervlakte)

doorgezaaid. Het

resultaat wisselde

onvoldoende. Goede resultaten werden verkregen bij
percelen met

een

lage

12% van

de

van goed tot

tijdig doorzaaien op

zodebezetting, waar weinig concurrentie was van

andere grassoorten.
12. Vorstschade is nadelig voor een goede graslandexploitatie. Er moet aanvullend onderzoek uitgevoerd worden om de kwetsbaarheid van Engels raaigraszodes te verminderen.

SUMMARY
Frost damage to grassland
In February 1986 there was severe frost without a

snow

cover being

on

the

soil. This was followed in March by a Eew weeks of extreme cold for the time
of year. As a result of this weather, large areas of grassland in the

Nether-

lands looked very bad in April 1986. The sward looked dead and thin. The sward
density of many fields had been reduced to less than 50

%.

This was especially

so in fields which had a high percentage of perennial ryegrass.
Because of

the poor condition of the grassland a tentative investigation was

made to get to know the extent of the damage, any causes of differences in the
damage levels, and

the

consequences

for

the botanical composition of the

sward. Besides, a study was made of literature dealing with research performed
at experimental fields.
The main conclusions are as follows:
1. Because of the very

intensive use, the high

percentage

of

perennial

ryegrass in the sward and the very changeable winter climate, grassland in
the Netherlands is very susceptible to frost.
2. Of the last decade much frost damage was experienced in the Netherlands in
the winters of 1978/1979, 1981/1082, 1984/1985,, 1985/1986 and 1986/1987.
3. Frost damage

has

an

adverse

effect on the grass production and on the

botanical composition. Frost damage 1-eads to a considerable reduction in
the percentage of perennial ryegrass.
4. The winter-hardiness of grasses increases as their content of watersoluble
carbohydrates is higher.
5. Late cutting in the autumn works out adversely on the sward density and on

the yield of the first cut in the following year.
6. An

excessive supply with nitrogen and/or a late nitrogen dressings in the

autumn work out adversely on the sward density and on
first cut in the following year.

the

yield

of

the

7. A

good

supply with potassium works out wel1 on the winter-hardiness of

plants. Opinions differ on the role of phosphorus. Not much

is

known

of

the effect of calcium.
8. Grassland which has been sown in time (mid-August til1 mid-September) does

not suffer from severe frost. On grassland
however, much

damage

of

two

to

five years

old,

can be observed. It is not known what causes these

differences.
9. Compared with other grasses the winter-hardiness of perennial ryegrass
moderate.

There

is

are, however, considerable differences among perennial

ryegrass varieties. This applies to the diploid and tetraploid varieties.
10. The spontaneous recovery of a sward can be very good, even after the sward
density had suffered a reduction up to 30
11. In

the

spring of

%

of the original density.

1986 an area between 120,000 and 150,000 ha grassland

(10-12 % of total area) was re-seeded in the
between

sward. The

results varied

good and insufficient. Good results were obtained if the resowing

took place in fields of a low sward density, with hardly

any

competition

from other grasses.
12. Frost

damage works

against

a good utilization of grassland. Additional

research has to be carried out to reduce the vulnerability

of

perennial

ryegrass.

A list of translations of captions of figures, tables and appendices is given
from page 56 on.
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1. INLEIDING
Als gevolg van strenge en kale vorst (zonder bedekking

door

sneeuw)

in

februari 1986, gevolgd door een aantal weken in maart met voor de tijd van het
jaar zeer koud weer, lag veel grasland er in april zeer slecht bij.
gaf

zode

een doodse en veelal holle indruk. Uit de eerste, zeer globale waarnemin-

gen op de stikstofproefbedrijven bleek dat op veel percelen de
was

De

zodebezetting

teruggelopen tot minder dan de helft en in sommige gevallen zelfs gedeci-

meerd was ten opzichte van de normale toestand. Per bedrijf waren

er

grote

verschillen tussen de percelen. In slechte toestand waren die percelen die de
laatste jaren nieuw waren ingezaaid en een hoog

percentage

Engels

raaigras

bevatten. Het was vooral deze grassoort die het meest te lijden had. Percelen,
die in de herst van 1985 waren ingezaaid
ber

was

gebeurd

-

-

mits dit tijdig in augustus/septem-

hadden weinig of geen last van de vorst ondervonden. Het-

zelfde gold voor percelen met een matige botanische samenstelling.
De slechte toestand van het

grasland was

aanleiding een

oriënterend

onderzoek in te stellen naar de omvang van de schade en de gevolgen ervan voor
de botanische samenstelling, en naar de oorzaken van de verschillen in schade.
In dit rapport worden onder andere de resultaten hiervan weergegeven.

Om

de

inhoud van het rapport een bredere basis te geven is daarnaast studie gemaakt
van de literatuur op dit gebied. In Nederland is er na de jaren veertig

vrij-

wel geen onderzoek meer gedaan naar vorstschade op grasland.
Na

de

omvangrijke

schade

in 1986 is de belangstelling hiervoor echter

toegenomen.
Recent is veel onderzoek

in het buitenland

uitgevoerd, met

name

in

Schotland, Noorwegen, Zweden, Finland, IJsland, de Verenigde Staten, Canada en
Japan.

2. FREQUENTIE EN MATE VAN VORSTSCHADE

Uit figuur 1 blijkt dat koudeperioden met minima van -lo°C tot
een groot

deel van

Europa

normaal verschijnsel zijn

-40'~ in

- maar ook in andere delen van de wereld - een

(34). De kans op vorstschade in grasland is daarom

regelmatig aanwezig.
In Nederland wordt

over vorstschade in grasland ontstaan in de winters

1938/39 en 1939/40, gerapporteerd door De Vries (44). De winter van

1938/39

bracht vooral schade toe aan het grasland in het Westen en het Zuiden van het
land, terwijl in 1939/40 het Noorden meer werd getroffen. Ook na
1962/63

bleek veel

de winter

grasland geleden te hebben. De periode van 1963 tot 1976

kenmerkte zich in het algemeen door vrij zachte winters waarbij vorstschade in
grasland doorgaans niet of nauwelijks voorkwam.
In de

laatste tien jaar was het beeld nogal wisselend (Commissie voor

Rassenonderzoek van grassen en groenvoedergewassen, 1988).

Veel vorstschade

kwam voor in 1978/79, 1981/82, 1984/85, 1985/86 en 1986/87; matige vorstschade
in 1975/76 en 1976/77 en weinig

of

geen vorstschade

in 1979/80, 1980/81,

1982/83, 1983/84 en 1983/88.

-1o0c-LO°C
O'C -

1
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'

~

~
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FIGUUR 1. Weinig plaatsen op aarde zijn vorstvrij: bijna overal bestaat dus
het gevaar dat gewassen door de vorst aangetast worden. Op de kaart zijn de
normale jaarminima voor diverse streken op aarde in vijf categorieën
aangegeven.

Ook

in andere landen wordt melding gemaakt van vorstschade in grasland.

In het Westen van Schotland werd veel
1958/59,

schade gesignaleerd na

de winters

1962/63 en 1968/69 (26). Na de winter 1968/69 was de schade zelfs zo

groot dat een speciale studiebijeenkomst aan dit onderwerp werd
In de kust- en

gewijd

(25).
fjordgebieden in het Noorden van Noorwegen komt ernstige

vorstschade eenmaal per drie tot vier jaar voor (3) en
eenmaal in de vijf jaar (18) .

in

IJsland gemiddeld

3. VORSTSCHADE
3.1 Processen in de plant
In het

kader van dit rapport is het van belang enig inzicht te geven in

de processen die zich in de plant voordoen bij lage temperaturen. Kuiper

(34)

geeft hierover de volgende beschrijving.
Een kritiek moment bij vorst in de omgeving van de plant is ijsvorming in
de waterige oplossingen in de aarde die de wortels omgeven. Het voor de

plant

beschikbare water bevindt zich in holten en porin in de bodem en bevat naast
betrekkelijk lage concentraties organische, ook anorganische bestanddelen.
Gewoonlijk hebben

deze

oplossingen een beperkt onderkoelingsvermogen. Er is

sprake van onderkoeling als een waterige oplossing wordt afgekoeld beneden de
temperatuur waarbij

zich ijs kan vormen, maar waarbij de noodzakelijke kern-

vorming niet plaats vindt. Dit betekent dat het water in de grond waarschijnlijk bevriest bij temperaturen rond -2'~ of lager.
Het

bevriezingsproces vermindert het voor de plant beschikbare water, en

kan ook osmotische druk op de wortels veroorzaken. Deze druk

doet

zich voor

omdat bij temperaturen net onder het nulpunt niet al het water zal bevriezen.
Dat komt doordat de opgeloste stoffen geen deel uitmaken van het ijskristalrooster, maar in het nog niet bevroren water in oplossing blijven, waardoor de
concentratie van de oplossing toeneemt en het vriespunt wordt verlaagd tot de
omgevingstemperatuur. Gevolg

is

dat langs osmotische weg water aan de plant

wordt onttrokken. De door de ijsvorming in de grond veroorzaakte
te'

wordt versterkt als

'vorstdroog-

er veel water aan het bovengrondse gedeelte van de

plant wordt onttrokken.
IJsvorming kan ook direct binnen de plant plaatsvinden. Als de
langzaam

afkoeling

geschiedt, vormen zich ijskernen buiten de cel. De reden hiervoor is

dat de meest effectieve ijsvormende deeltjes bepaalde

structuren binnen de

celwand zijn, die in het temperatuurgebied van ongeveer -4'~tot -15'~ werkzaam zijn (zie ook figuur 2).

FIGWR 2. Osmose. Wanneer zich aan weerszijden van een semipermeabele wandbijvoorbeeld een celmembraan die wel water, maar niet de daarin opgeloste
stoffen doorlaat - oplossingen bevinden met verschillende concentraties, dan
zal door de membraan een waterstroom op gang komen die doorgaat totdat de
concentraties van de oplossingen gelijk zijn. Bij vorst neemt, doordat een
deel van het water buiten de cellen bevriest, de concentratie van de
extracellulaire oplossing toe. Gevolg is dat water aan de protoplast wordt
onttrokken. Omdat de protoplast een zekere druk tegen de celwand uitoefent,
zal deze eerst afnemen, waarbij de cel een kleiner volume krijgt. Wanneer de
celwand zijn minimale omvang heeft bereikt en het waterverlies doorgaat, zal
de protoplast de celwand loslaten. Langzaam droogt de cel uit.
3.2 Het begrip vorstschade

In publikaties uit met name Engeland
tussen de begrippen

(25),

wordt onderscheid gemaakt

'winterburn' en 'winterkill'. Onder 'winterburn' wordt

verstaan alleen het bruin worden van de bladeren en onder

'winterkill' het

doodgaan van de gehele plant, dus ook de wortels.
In Nederland wordt dit onderscheid niet gemaakt. Is er sprake van vorstschade dan wordt steeds bedoeld het afsterven van de gehele plant. In dit
verslag is vorstschade dan ook synoniem aan het 'winterkill'. Dit betekent dat
na het doodgaan van de gehele plant een holle(re) zode ontstaat.
3.3 Specifieke gevoeligheid van Engels raaigras

Engels raaigras als belangrijkste soort bij de intensieve graslandexploitatie behoort tot de planten die de rustperiode na de winter vroeg beëindigen.
De groeipunt die zich in de late herfst gemakkelijk terugtrekt, begint in het
vroege voorjaar weer uit te lopen. Bij ongunstige weersomstandigheden, vooral
bij vorst in combinatie met droogte, kan dan ernstige schade ontstaan (33).

4. BETEKENIS VAN VORSTSCHADE VOOR GRASPRODUKTIE EN BOTANISCHE SAMENSTELLING
Voor het realiseren van een hoge voorjaarsproduktie van het grasland is
een

dichte zode van

groot belang. In een dichte zode wordt het invallende

licht beter benut. Daarnaast komt een groter deel van de

assimilaten in de

oogstbare delen van het plant terecht. Dit in tegenstelling tot de situatie
bij een holle of open zode waar extra assimilaten nodig zijn voor

de

spruit-

vorming (35).
Door vorstschade verdwijnt (meestal tijdelijk) een deel van de planten en
daardoor wordt de bodem gedeeltelijk niet bedekt. De omvang van de schade kan
in het voorjaar in eerste instantie worden weergegeven door het schatten van
de zodebezetting. Hieronder wordt verstaan het percentage van

de bodem

dat

bedekt wordt door de spruiten van grassen en kruiden. Een percentage van 50 of
lager is slecht en een van 90 tot 100 is goed.
Een lagere zodebezetting heeft een lagere grasproduktie tot gevolg. Dit
betreft met name de eerste snede, maar kan ook van invloed zijn op de volgende
sneden en daarmee op de jaarproduktie. Bovendien wordt meestal ook de botanische samenstelling slechter (7,30). Dit laatste is meer een langere termijneffect, tenzij tot herinzaai wordt besloten.
Uit de literatuur blijkt dat vorstschade voor een deel wordt weergegeven
door middel van een kwantitatieve benadering met behulp van de zodebezettingsgraad. Andere auteurs volstaan met het vermelden van kwalitatieve
zoals de schade is gering, matig of ernstig.

indrukken

5. LITERATUUROVERZICHT
Bij vorstschade in grasland spelen verschillende factoren een rol. Het is
daarom vaak moeilijk vast te stellen wat de juiste oorzaak ervan
Evenmin

is

is

(14).

te voorspellen onder welke omstandigheden vorstschade precies zal

optreden (27). In dit hoofdstuk wordt een aantal aspecten behandeld.
5.1 Weersomstandigheden
De mate waarin vorstschade voorkomt, hangt niet alleen af van het
graden vorst

en

de

duur van

de vorstperiode. Ook spelen bijvoorbeeld het

bedekkingseffect van een sneeuwdek, het tijdstip van de vorstperiode
v66rkomen van

opdooi

een rol.

Zo

in na

en het

schrijft De Vries (44) dat de koude in

december 1938 niet langdurig, maar toch zeer streng was.
vorstperiode

aantal

Bovendien viel

de

zeer zacht weer. Ook Hunt (25) is van mening dat zacht

weer, waarbij er nog grasgroei is, gevolgd door vorst, schadelijker is
voortdurend vorst.

dan

Ook wijst De Vries erop dat plotselinge overgangen uiter-

mate gevaarlijk zijn en dat
invloed heeft. Het

een

grote vochtigheid van het

grasland veel

samengaan van strenge koude en grote vochtigheid van de

grond beschouwt De Vries (44) als zeer schadelijk. Volgens

Gloyne

(15)

zijn

fluctuaties in temperatuur belangrijker dan de absolute niveaus.
De

oorzaak van

de grote schade na de winter 1962/63 moet hoofdzakelijk

worden gezocht in het verschijnsel opdooi (16). Opdooi heeft tot gevolg dat de
plant als het ware uit elkaar wordt getrokken.
Strenge en kale vorst (dus zonder het bedekkingseffect door sneeuw) geeft
eveneens grote schade.

5.2 Gehalte aan in-water-oplosbare koolhydraten
In vele publikaties over vorstschade wordt

de belangrijke

rol van

de

inwateroplosbare koolhydraten genoemd. Naarmate dit gehalte in de plant hoger
is, neemt de wintexvastheid als gevolg van een hogere osmotische concentratie
van het celsap toe. Dit heeft dan een lager vriespunt tot gevolg (11, 24, 39).
Andersen (3) onderzocht het suikergehalte van verschillende rassen van
thee

en

timo-

toonde aan dat de wintervaste rassen het hoogste suikergehalte in de

drogestof bevatten. Ook Green (17) en Taube (41) wijzen op het belang van het
suikergehalte

in de plant. Door Hudges (24) wordt het belang van dit gehalte

treffend onder woorden gebracht door de functie te vergelijken met 'antivries'
in de plant. Het suikergehalte in de plant wordt beïnvloed door onder andere
het graslandgebruik en de bemesting.

5.3 Gebruik van het grasland in de herfst

Produktief grasland heeft voor
voorraad

aan reservestoffen

een goede

overwintering een voldoende

(koolhydraten) nodig voor het levensonderhoud

tijdens de winter. Wordt er in de herfst echter te laat gemaaid, dan verbruikt
de plant te veel van deze reservestoffen. Met name is het gras kwetsbaar enige
weken na het maaien (2). Een gunstige groei in de herfst is dan ook schadelijk
(24). In dit verband wordt ook het te diep maaien en het laat bloten van het
grasland in de herfst als nadelig beschouwd (41).
Volgens Dexter (11) heeft te vaak maaien o£ maaien gedurende bepaalde
kritische perioden in de herfst een grote invloed op de wintervastheid van de
plant. Copeman (9) heeft waargenomen dat vorstschade niet alleen op intensieve
bedrijven voorkomt maar ook op extensieve bedrijven waar het gras in de herfst
onvoldoende is afgeweid. Jackson (28) is van mening dat vorstschade niet het
gevolg is van koud weer maar van slecht gebruik in de nazomer en in de herfst.
Copeman

(9) vindt dan ook dat het gebruik in de herfst zo belangrijk is
dat daaraan een aantal preventieve maatregelen tegen vorstschade moeten worden
verbonden. Huokuna (27) onderzocht het effect van laat maaien in de herfst op
de zodebezetting in het
grootst

(24

%)

bij

daaropvolgende voorjaar.

De vorstschade was het

het laatst gemaaide object en het kleinst (9

%)

bij het

vroegst gemaaide object. Charles et al (8) namen een proef met vier maaitijden
in de herfst. Uit de opbrengstbepaling van de eerste snede in het daaropvolgende voorjaar bleek dat de laagste opbrengst werd verkregen bij
dat

in de herfst het

het

object

laatst gemaaid was (eind november). Hunt et al (26)

vergeleken bij tien Engels raaigrasrassen de invloed van maaien in oktober ten
opzichte van maaien in november op het optreden van vorstschade in het daaropvolgende voorjaar. Bij maaien in oktober was in het voorjaar 23 procent van de
oppervlakte beschadigd

terwijl maaien in november meer dan een verdubbeling

van de schade opleverde namelijk 49 procent. Hides (22) had in zijn onderzoek
met

Italiaans raaigras drie maaitijdstippen in de herfst. In het daaropvol-

gende voorjaar bleek op de veldjes met de vroegste maaisnede (27 september) 30
procent van de spruiten dood te zijn. Bij de maaisnede van 25 oktober was dit
40 procent en bij de laatste maaisnede (26 november) zelfs 53 procent.
Uit deze resultaten kan de conclusie worden getrokken dat laat gebruik in
de herfst vorstschade bevordert.

5.4 Stikstofbemesting
Uit veel

onderzoeksresultaten blijkt dat een late en een hoge stikstof-

bemesting, vooral in combinatie met een late maaisnede
nadelige

invloed heeft

op

in de herfst, een

de wintervastheid van de grasplanten. Door beide

daalt het gehalte aan in-water-oplosbare koolhydraten. Hierdoor

neemt de

vorstgevoeligheid toe omdat de plant dan te weinig reservestoffen bevat.
Carroll en Welton (6) rapporteerden reeds in 1939 over het ongunstige effect
van stikstof op de wintervastheid van veldbeemd. Volgens Baker
nam

bij

hoge

en

David

(5)

N-niveaus (boven 300 kg N per ha) bij toenemend N-gebruik de

schade toe, zelfs wanneer het grasland in de herfst goed gebruikt werd. Howell
en Jung

(23) constateerden bij roodzwenkgras met een lage N-bemesting in het

(9)

algemeen een betere wintervastheid dan bij een hoge N-bemesting. Copeman

schrijft dat het op het intensief gebruikte grasland meer en meer de gewoonte
wordt de stikstof in de herfst steeds later te geven. Dit is

onjuist volgens

Copeman en bij beveelt derhalve aan de laatste gift niet later toe te dienen
dan de tweede helft van augustus. Ook Harkess (20) en Green

(17)

waarschuwen

een te hoog N-gebruik en bepleiten een matiging van de laatste N-gift in

voor

de herfst. Herriott (21) stelt dat vorstschade niet een probleem is bij

alle

boeren maar alleen bij intensieve graslandexploitatie. Metcalfe (37) merkt op
dat vorstschade meer bij '300-N-boeren'voorkomt dan bij

'200-N-boeren'. Ook

na minder strenge winters is een negatief effect van een zware stikstofbemesting in het voorgaande jaar op de opbrengst van de

eerste

snede vastgesteld

(38).
Uit

onderzoek van Huokuna en Hiivola (27) met de grassoorten beemdlang-

bloem en kropaar blijkt dat bij oplopende N-giften (0, 150, 300, 450 en 600 kg
per

jaar)

de vorstschade in het daaropvolgende voorjaar toeneemt (van 9 tot

respectievelijk 8 , 15, 22 en 27 procent). Charles et al

(8)

onderzochten de

i-nvloedvan N-niveaus (125 en 550 kg N/ha) op Engels raaigras en vonden in het
volgende voorjaar een lagere zodebezetting op de veldjes met het hoogste N-gebruik.

Hides (22) vergeleek in zijn onderzoek met Italiaans raaigras ook twee

N-giften (150 en 650 kg N/ha/jaar) en vond in het voorjaar

37 procent

dode

spruiten bij 150 kg N en 53 procent bij 650 kg N. Taube (41) geeft resultaten
van proefvelden met Engels raaigras bij N-giften van 200, 300 en 400 kg per ha
per

jaar. Hij vond in het voorjaar 1986 respectievelijk 5 a 10, 35 en 50 pro-

cent kale plekken. Ook Kretzschmar (33) wijst op het negatieve effect van

in

de herfst toegediende stikstof (tabel 1). Daarentegen stelt Denen (10) dat bij
een graslandgebruik waarbij de laatste stikstof goed op tijd wordt
en

toegediend

er tijdig wordt uitgeschaard nadat het gewas frequent in een niet te zwaar

stadium is beweid, de vorstschade zelfs bij hoge stikstofgiften in het voorafgaande jaar gering is.

5.5 P-, K- en Ca-bemesting
Uit paragraaf 5.4 blijkt dat over de invloed van de N-bemesting vrij veel
bekend is. Dit is echter in veel mindere mate het geval met de elementen voor

de basisbemesting (P, K en Ca).
Kalium

speelt een belangrijke rol bij de koolhydratenassimilatie in de

plant (36). Rohde (40) concludeert uit de resultaten van een literatuurstudie
dat K gunstig is bij de ontwikkeling van wintervastheid in alle planten. Jung
en Smith (29) vonden een toename in het percentage overblijvende luzerneplanten in de drogestofproduktie na vriesproeven in klimaatkassen als het niveau
van de K-bemesting toenam tot 240 kg N per ha
constant gehouden).

Adams

(de P-bemesting werd hierbij

en Twersky (1) constateerden na de strenge winter

van 1957/58 dat een toenemende K-bemesting (0-200 kg K20/ha)

een gunstig

effect had op de zodebezetting en de drogestofproduktie van de eerste snede
van Bermuda gras, een subtropisch gras (figuren 3 en 4). Ook andere
kers

(18, 19, 32, 33)

onderzoe-

wijzen op de gunstige werking van kalium. Ook bij

P-bemesting is het resultaat meestal positief. Ekstrand (12) stelt dat door P
de wintervastheid

toeneemt. Jung en Smith

(29) vonden een toename in het

percentage overblijvende luzerneplanten alsmede een hogere droge-stofproduktie
na vriesproeven in klimaatkassen als het niveau van de P-bemesting toenam tot
200 kg per ha (de K-bemesting werd hierbij constant gehouden).
vond wel

Andersen

een positieve werking van P als de P-toestand in de grond laag was

maar geen werking als deze voldoende hoog was. Door Gudleifson (18)
(40)

(3)

en Rohde

wordt eveneens gewezen op de gunstige werking van P. Kresge (32) vindt

evenwel dat het beeld ten aanzien van P niet

steeds consistent is.

In het

onderzoek van Arsvoll (45) had P wel een positief effect op de vorsttolerantie
van timotheeplanten. Op proefvelden met beheersbeperkingen (31) kwam de meeste
vorstschade voor op de objecten zonder P en K, terwijl op de objecten met P en
K nauwelijks aantoonbare schade was waar te nemen.
Over de rol van Ca is weinig onderzoek uitgevoerd. Alleen Gudleifson (18)
en Hakamata

(19) vermelden dit element en oordelen positief: bij goede kalk-

toestand van de grond minder vorstschade dan bij een slechte kalktoestand.
5 . 6 Dunne mest

Onder de invloed van bemesting met dunne mest in de winterperiode

op de

wintervastheid is weinig onderzoek gedaan. De effecten kunnen worden gesplitst
naar de periode van toediening en naar de per keer gegeven hoeveelheid.
van

Kretzschmar (33) wijst er op dat negatieve effecten verwacht mogen worden
dunne mest toegediend in de periode december tot en met de tweede hel£t

van maart (tabel l) .
Met het oog op verstikking van de zode wordt in Nederland geadviseerd per
keer uitrijden niet meer dan 20 ton per ha te geven.

zodebezetting, %

r

'O0

FIGUUR 3. Invloed van vier hoeveelheden stikstof en kalium op de zode
bezetting ( % ) van Bermuda gras.
Naar (1).

ds, t l h o

FIGUUR 4. Invloed van vier hoeveelheden stikstof en kalium op de drogestofopbrengst (t/ha) van de eerste
snede Bermuda gras. Naar (1).

O

50

K,O, k g l h o

2 O0

100

TABEL 1. Invloed van het tijdstip van toediening van de bemesting op de
wintervastheid van grasland.
- negatief effect te verwachten; O bemesting mogelijk met inachtneming van
geen negatief effect.
de weersomstandigheden; +

-

maand
augustus
september
oktober
november
december
januari,
februari
maart, le helft
maart, 2e helft

-

dunne mest

O
O
O

+

-

kunstmest-N

kunstmest-K

5.7 Leeftijd van het grasland

Bij de beoordeling van de invloed van de leeftijd van het grasland op de
vorstschade moet onderscheid gemaakt worden tussen enerzijds graslandpercelen
met

nog een natuurlijke vegetatie en die waar cultuurrassen zijn ingezaaid.

Percelen met een natuurlijke vegetatie bevatten meestal veel soorten, waarvan
de meeste ook nog (zeer) wintervast zijn. Bovendien is het percentage Engels
raaigras daar meestal laag. Daarentegen zijn op percelen die de laatste decennia werden ingezaaid, vrijwel steeds cultuurrassen gebruikt. In dit rapport
betreft het, tenzij anders vermeld, steeds percelen die met

cultuurrassen

werden ingezaaid.
Grote verschillen in vorstschade tussen de percelen moeten worden toegeschreven aan verschil in leeftijd. Baker en David
vorstschade op percelen die

(5) constateerden geen

in de voorafgaande herfst tijdig (tussen half

augustus en half september) waren ingezaaid. Daarentegen waren percelen volledig dood die

in het voorafgaande voorjaar waren ingezaaid. In het algemeen

stellen deze auteurs dat de schade ernstig is bij de enige jaren oude percelen.
Keuning en Vellinga (30) wijzen er ook op dat jong grasland meer vorstschade ondervindt dan oud grasland. Ook Copeman (9) vindt dat

in de herfst

ingezaaide percelen, voorafgaand aan een strenge winter, minder last van
vorstschade hebben dan de in het voorjaar ingezaaide percelen.
Huokuna en Hiivola (27) kwamen tot de conclusie dat de schade op drie
jaar oude percelen (21 procent schade) aanzienlijk groter was dan op twee jaar
oude percelen (11 procent schade).
5.8 Grassoorten en -rassen

Tussen de grassoorten maar ook tussen de rassen van een zelfde grassoort
kunnen aanzienlijke verschillen voorkomen in wintervastheid (42). In tabel 2
wordt een overzicht gegeven van de wintervastheid en van enkele andere eigenschappen van de belangrijkste grassoorten.
Uit het overzicht blijkt dat de wintervastheid van timothee en veldbeemd
zeer goed is en van Engels raaigras matig. Bij de keuze van een grassoort gaat
het echter niet alleen om de wintervastheid. Andere factoren zoals opbrengst,
smakelijkheid, geschiktheid voor maaien en beweiden, standvastigheid en ziekteresistentie zijn ook belangrijk. Als alle voor- en nadelen van de grassoorten op een rijtje worden gezet, dan blijkt dat Engels raaigras onder Nederlandse omstandigheden toch het meest geschikt is voor gebruik op blijvend
grasland. Ook tussen de rassen van Engels raaigras bestaat een duidelijk verschil in wintervastheid. In de Rassenlijst (4) is voor alle rassen van Engels

TABEL 2. Beoordeling van enkele grassoorten.
grassoort

winter
vast heid 1)

smakelijkheid 1)

geschiktheid ds-opbrengst 2) bij
voor normaal beweiding
maaien
gebruik 1)

Engels raaigras
timothee
beemdlangbloem
veldbeemd
ruwbeemd
kropaar

6
10

9
9,5

9
6,5
6

7

10
8
7

7
8

8
7

100
74
74

7

80

5
5

75
8O

1) Een hoog cijfer is gunstig
2) Opbrengst in verhoudingsgetallen. Engels raaigras

100
99
95
90
8O
110

- 100

raaigras een waarderingscijfer vermeld. Ook ten aanzien van andere eigenschappen

zijn de

rassen niet gelijk zoals blijkt uit de tabellen 3 en 4 . Bij de

rassen van Engels raaigras weidetype varieert de wintervastheid van 5 1/2

tot

8 en bij Engels raaigras laathooitype van 6 tot 8. Een waarderingscijfer van 7

1/2 wordt omschreven als vrij goed tot goed wintervast.
Evenals bij de diploïde rassen van

Engels raaigras komen ook bij

de

tetraplolde rassen grote verschillen voor in wintervastheid (tabellen 3 en 4 ) .
Bij de introductie van de tetramengsels was de wintervastheid vaak nog onvoldoende. Momenteel zijn er echter voldoende rassen van Engels raaigras beschikbaar met

een goede wintervastheid. Verschillen

in wintervastheid

tussen

mengsels met diploïde en tetraploïde rassen moeten dan ook uitsluitend worden
toegeschreven aan het verschil in wintervastheid tussen de rassen (43).

TABEL 3. Overzicht van de raseigenschappen bij Engels raaigras weidetype. Hoge
cijfers betekenen gunstige waardering van de betrokken eigenschap.
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N

-
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Vigor
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tetraploïde rassen

N - Condesa
N - Madera

*

06.09

-9

06.06
juni

6

7

7,5

7,5

6,5
7

b,

L04
L00

TABEL 4. Overzicht van de raseigenschappen bij Engels raaigras laat hooitype.
Hoge cijfers betekenen gunstige waardering van de betrokken eigenschap.
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6. HET WEER IN JANUARI-MAART 1986
In figuur 5 is over de periode januari-maart 1986 de minimumtemperatuur
op 10 cm boven maaiveld weergegeven. Duidelijk is dat het in de periode van 20
tot 25 februari zeer streng heeft gevroren. Bovendien bleef de temperatuur in
maart beneden normaal terwijl het ook veel te nat was.
Behalve de luchttemperatuur is ook de bodemtemperatuur belangrijk (figuur
6). In deze figuur worden alleen de gegevens over februari 1986 vermeld. In de
derde

decade van februari daalde de bodemtemperatuur op 5 cm beneden maaiveld

tot ca. -8'~.
betekenis.

Verschillen tussen -5 cm en -10 cm waren hierbij van

geringe

Dit was echter wel het geval met de verschillen in de temperaturen

tussen een kale grond en een met gras bedekte grond (tabel 5). Het

'isoleren-

de' effect van een graszode bedraagt ca. 4'~.

1 V

-l S

\ ,/I januari

O
1O
dagen m n do maand

l

20

I

30

FIGUUR 5. Verloop van de minimum temperatuur op l0 cm boven maaiveld in
Swifterbant (weerstation LU Wageningen) in de periode januari-maart 1986.

FIGUUR 6. Verloop van de minimum
temperatuur op 10 cm boven en op
S en PO cm beneden maaiveld
(op kale grond en onder gras) in
Swifterbant (weerstation LU
Wageningen) in februari 1986.

O
10
dagen van do maand

TABEL 5. Verschil in bodemtemperatuur )C'(
tussen een kale
grond en een met gras bedekte grond bij strenge vorst.
Bron: Weerstation L W ; periode derde decade februari 1986.
De luchttemperatuur op een hoogte van + 10 en 7 150 cm
bedroegen respectievelijk - 16,l en - 13,l 'C.
bedekking

kale grond
onder gras
verschil

4,o

&,O

20

30

7. WAARNEMINGEN OP PRAKTIJKBEDRIJVEN IN l986
7.1 Werkwijze bij de inventarisatie
Bij het

oriënterend onderzoek werd aandacht geschonken aan de volgende

punten:

- de omvang van de teruggang in zodebezetting;
- de oorzaak van de grote verschillen tussen de percelen per bedrijf;
- de gevolgen voor de botanische samenstelling.
De stikstofproefbedrijven leenden zich bijzonder goed voor

dit

oriënte-

rende onderzoek. Per perceel wordt de zodebezetting en de botanische samenstelling tweemaal per jaar (voorjaar en najaar) geschat. De graslandgebruikskalender geeft nadere informatie over gebruik en bemesting per perceel. Daarom
is het onderzoek voornamelijk beperkt tot deze groep bedrijven. Verder kon
gebruik worden gemaakt van

gegevens afkomstig van de afdeling I1 van de CR

Waiboerhoeve te Lelystad en het ROC Cranendonck te Maarheeze.

In de periode 21 april - 1 mei 1986 werden de bedrijven bezocht om de
omvang van

de

schade vast

te

stellen en gegevens te verzamelen over de

bemesting en het graslandgebruik. Een tweede ronde volgde in juni

(deels

in

mei) om de botanische samenstelling en de zodebezetting te schatten.
De resultaten hebben niet altijd betrekking op hetzelfde aantal percelen.
De reden hiervan is dat de waarnemingen niet voor alle percelen volledig waren
ingevuld.

7.2 Toestand van het grasland in april l986
Bij de eerste ronde in de periode 21 april

-

1 mei werd een schatting per

perceel uitgevoerd van de zodebezetting, de onregelmatigheid van de zodebezetting, de grasopbrengst in kg drogestof per ha. Ook werd een algemene beoordeling van de grasmat gegeven. Deze gegevens zijn samengevat in de bijlagen 1 en

2.
Zodebezetting
Per bedrijf varieert de zodebezetting van de percelen zeer sterk. Op de
meeste bedrijven komen percelen voor met een lage zodebezetting. Daarentegen
komen op

eenzelfde bedrijf ook percelen voor met weinig of soms geen vorst-

schade. Op een aantal oorzaken van deze variatie wordt in een volgend hoofdstuk nader

ingegaan. In bijlage l is de procentuele verdeling vermeld van de

zodebezetting, terwijl in tabel 6 een samenvatting wordt gegeven. Bij ongeveer
60 procent van de percelen is de zodebezetting 50 procent of lager. Dit cijfer
geeft een goed beeld van de omvang van de schade.

Een zodebezetting van 85 tot

100 procent, in het voorjaar doorgaans vrij

normaal, werd zeer weinig aangetroffen (bijlage 1).
Naast het percentage van de zodebezetting is ook de (0n)regelmatigheid
van belang. Op een belangrijk deel van de percelen (45%)

is sprake van

een

onregelmatige zodebezetting (bijlage 2).
Grasopbrenest ( k ds/hak
~
Uit de schattingen blijkt dat de grashoeveelheid in de periode 21 april 1 mei nog zeer gering is en sterk achterblijft wat normatief onder gemiddelde
omstandigheden mag worden verwacht (tabellen 7 en 8).

TABEL 6. Frequentieverdeling zodebezetting (182 percelen)

zodebezetting,

%

%

van het aantal percelen

TABEL 7. Drogestofopbrengst gras per ha (175 percelen).

ds, kg/ha

%

van het aantal percelen

TABEL 8. Vergelijking van de grasopbrengst in het voorjaar 1986 (b) met de
normatieve grasopbrengst (a).
bedrij f

datum

norm (a)

voorjaar '86 (b)

b in

van Werven
van der Horst
Wens ink
CRW afd. I1
Theunissen
Lamers
Oomen
Ketelaars
Klaasen
ROC-Cranendonck
IJdens
van 't Klooster

04.21
04.21
04.22
04.25
04.28
04.28
04.29
04.29
04.29
05.01
05.01
05.01

530
530
570
740
930
930
1.000
1.000
1.000
1.220
1.220
1.220

35
2O
5O
15
3O
240
220
200
175
485
260
150

7
4
9
2
3
26
22
2O
18
40
22
12

900

150

17

gemiddeld

%

van a

Uit de gegevens van tabel 8 blijkt dat de achterstand in de grashoeveelheid 900 - 150 750 kg drogestof per ha bedraagt op een tijdstip dat de

-

koeien normaliter de weide ingaan. Deze achterstand kan deels worden verklaard
door de vorstschade en deels door het late voorjaar.
Totale indruk
Op basis van zodebezetting, (0n)regelrnatigheid van
grasopbrengst

is

de

zodebezetting en

tenslotte een beoordeling gegeven van de totale indruk per

perceel (bijlage 2). Een samenvatting van deze resultaten is gegeven in tabel
9. Hieruit blijkt dat ruim 80 procent van het aantal percelen in de rubrieken
slecht tot en met matig valt.
7.3 Aantal bijzonderheden van de percelen

Zoals uit paragraaf 7.2 blijkt, zijn er tussen de percelen grote v,erschillen. Het

is van belang meer inzicht in de oorzaken hiervan te krijgen.

Gebruik en bemesting zijn onder andere factoren die een sterke invloed kunnen
hebben op

de

zodekwaliteit. Ook

de

leeftijd van het grasland, alsmede de

hoogteligging en de ontwateringstoestand kunnen een rol spelen.
Laat maaien en/of uitbossen in de herfst
Uit paragraaf 4.2 blijkt dat een late snede in de herfst voor voederwinning een nadelig

effect heeft op de zodekwaliteit. Dit geldt ook voor laat

uitmaaien van de bossen. Voor het te laat maaien in de herfst voor voederwinning

is

1 oktober als datum genomen en voor het uitmaaien van de bossen 15

oktober. Maaien en/of uitbossen na deze data kan bij

strenge winter

nadelig

zijn voor

de

zodekwaliteit. Tabel 10 vermeldt de resultaten. Hieruit blijkt

dat een late snede voor voederwinning nauwelijks en

laat uitmaaien van

de

bossen weinig voorkomt.
Stikstofbemestine: (orsanische-N + kunstmest-N2
In eerste instantie werden gegevens verzameld over de totale jaargift per
perceel (tabel 11) en over de percelen die laat bemest zijn (na 15 september).
De gemiddelde gift

in 1985 bedroeg 464 kg N per ha (organisch en kunstmest

tezamen). Het blijkt dat ruim 55 procent van het aantal percelen meer dan 450
kg per ha heeft gekregen. Bijna 10 procent (15 percelen) van de percelen ontving de laatste stikstofgift na 15 september.
Van 9 bedrijven met in totaal 127 percelen konden gegevens worden verzameld over de toegediende hoeveelheid dunne mest in de winterperiode 1985-1986.
Uit tabel 12 blijkt dat te zware giften, gegeven per keer, niet vaak

zijn

voorgekomen.
~emiddeld werd per keer 14 ton per ha gegeven en gemiddeld werden de
percelen 1,5 maal bemest met drijfmest. De dunne mest werd

overwegend

in de

periode december 1985- eerste helft van maart 1986 gegeven.
Leeftiid van het grasland
In tabel 13 wordt een overzicht gegeven van de leeftijd van het grasland.
Voor het jaar 1985 is in deze tabel bovendien een onderverdeling gemaakt van
de in het voorjaar, in september en in oktober ingezaaide percelen. Het blijkt
dat bijna tweederde deel van het aantal percelen beszaat uit grasland, dat is
ingezaaid in de periode 1981 tot en met 1985.

TABEL 9. Totale indruk van de percelen (131 percelen).
indruk
slecht
slecht tot matig
matig
redelijk
goed

%

van het aantal percelen

TABEL 10. Vóórkomen late voederwinningssnede en laat uitbossen van de percelen. Gegevens late voederwinning en laat uitbossen afkomstig van respectievelijk 10 bedrijven; 163 percelen en 5 bedrijven; 93 percelen.
late voederwinning
1 oktober of later

percelen

laat uitbossen
15 oktober of later

aantal
in %

TABEL 11. Stikstofbemesting per perceel. Gegevens afkomstig van 10 bedrijven
met 153 percelen.
-

-

percelen

aantal
in %

< 350

351-400

401-450

451-500

501-550

551-600

601-650

6
4,2

23
15,O

39
25,5

34
22,2

37
24,2

8
5,2

6
3,9

TABEL 12. Per keer toegediende hoeveelheid dunne mest. Gegevens afkomstig van
9 bedrijven met 127 percelen, waarop 195 keer dunne mest is gegeven.
- -

giften

aantal
in %

6- 10

11- 15

16- 20

21-25

26-30

40
20,5

79
40,5

59
30,3

l5
7,7

2
1,o

TABEL 13. Leeftijd van het grasland en jaar van inzaaien. Gegevens afkomstig
van 11 bedrijven met 178 percelen.
ouder grasland

jong grasland

zeer oud 1)

oud

(20 jr en >)
(< 1965)

(10 t/m 20 jr) (5 t/m 10 jr)
(1966 t/m '75) (1976 t/m '80)

oudere/jongere

aantal percelen
4
12
in procenten
2,2
6,7

1981 1982 1983 1984 1985 2)
(1 t/m 5 jaar)
(1981 t/m '85)

48
27,O

1) percelen van één bedrijf (van Werven)
2) voorjaar 1985: 7 percelen
september , , : 10 percelen
, : 3 percelen
oktober

7.4 Verschillen in vorstschade tussen percelen
Reeds eerder is opgemerkt dat tussen de percelen grote verschillen in
vorstschade bestaan. Er is een indeling gemaakt van percelen zonder vorstschade en percelen die eind april een slechte indruk gaven.
Percelen zonder vorstschade
D e percelen die in september 1985 zijn ingezaaid, hadden zonder uitzondering geen/weinig

last van vorstschade. Tabel 14 geeft hiervan een overzicht.

Van deze percelen was de zodebezetting en de

grasopbrengst eind april

overwegend normaal voor nieuw ingezaaide percelen.
TABEL 14. Percelen zonder vorstschade.
bedrijf
van Werven
Lamers

Wens ink
IJdens

ROC Cranendonck

perceelnummer

ingezaaid

1986

Weinig

of geen schade hadden verder percelen (of gedeelten van percelen)

met een slechte botanische samenstelling. Op de bezochte bedrijven komt deze
situatie echter weinig voor. Op natte percelen of natte gedeelten van percelen
met veel geknikte vossestaart of op plekken in percelen met veel kweek trad
zelfs vrijwel geen vorstschade op.

Op basis van

de

geringe

en de onregelmatige zodebezetting en te lage

grashoeveelheid kregen 45 percelen eind april de kwalificatie 'slecht'. Van 26
van deze 45 percelen zijn de volledige gegevens bekend zoals in paragraaf 7.3
is beschreven, alsmede de botanische samenstelling. De karakteristiek van deze
26 percelen is als volgt: overwegend jong grasland van 1 tot en met 5 jaar oud
(19 percelen

- 73%), met een zware N-bemesting van 494 kg per ha (organische-N

ikunstmest-N) in

1985 en een hoog aandeel Engels raaigras in de zode.

In oktober 1985 was

de gemiddelde botanische samenstelling (in

%):

87

Engels raaigras, 1 timothee, 2 ruwbeemd, 1 kweek, 5 straatgras, 3 kruiden en l
rest met een zodebezetting van 95 procent. In april 1986 was de zodebezetting
teruggelopen tot slechts 30 procent.
7.5 Effecten van vorstschade op zodebezetting en botanische samenstelling
In tabel 15 worden zodebezetting en botanische samenstelling van juni
1986 vergeleken met

die van oktober 1985. Ook is de zodebezetting van april

7 stikstofproefbedrijven en
hebben betrekking op 82 percelen. Per bedrijf waren de meeste percelen bij dit
onderzoek betrokken. Echter niet de percelen die pas gemaaid of beweid waren.
1986 vermeld. De gegevens zijn afkomstig van

Desondanks geeft tabel 15 een goed overzicht van de gemiddelde situatie op
deze bedrijven.
De zodebezetting was eind april 1986 ten opzichte van oktober 1985 meer
dan gehalveerd, maar in juni 1986 weer toegenomen tot 84 procent.
Zeer duidelijk is de teruggang in het percentage Engels raaigras (van 85
naar 66%). In tabel 16 wordt aangegeven in welke mate dit het

geval

is. Op

ruim eenderde deel van het aantal percelen is er geen of slechts een geringe
achteruitgang waar te nemen. Daarentegen is op bijna tweederde deel de achteruitgang in min of meerdere mate duidelijk.

TABEL 15. Zodebezetting G%) en botanische samenstelling ( % ) in oktober 1985 en
voorjaar 1986. Gemiddelde van 7 stikstofproefbedrijven met 82 percelen.
onderdeel

oktober 1985

zodebezetting

95

Engels raaigras
timothee
ruwbeemd gras
kweek
straatgras
geknikte vossestaart
kruiden
rest *

85

juni 1986

+

3
1
5

I
2
3

totaal

*

eind april 1986

100

Soorten met gering aandeel zoals grote vossestaart, fiorin, kropaar, witbol
en klaver.

TABEL 16. Relatieve achteruitgang van het aandeel Engels raaigras. Juni
in procenten van oktober 1985.
percelen klassen,

aantal
in %

%

1986

achteruitgang

geen gering matig

sterk

zeer sterk

O

1-10

11-20

21-30

31-40

41-50

51-60

61-70

71-80

11

26

19

13

12

6

4

4

5

Een afneming van de éne soort, heeft altijd tot gevolg een toeneming van
(een) ander(e) soort(en).

Kweek en straatgras hebben duidelijk van de situatie

geprofiteerd en zijn aanzienlijk toegenomen. Kweek is toegenomen van 1 procent
in oktober 1985 tot 8 procent in juni 1986. Bekijken we echter de afzonderlijke percelen

(figuur 7), dan blijkt dat ook als deze grassoort maar in enkele

procenten in oktober 1985 voorkwam, de uitbreiding in het voorjaar van

1986

zeer sterk kan zijn. In juni 1986 had ca. eenderde deel van de percelen 10
procent of meer kweek.
Een positieve conclusie kan ook uit figuur 7 worden getrokken. Percelen
die

in de herfst van 1985 vrij (of vrijwel vrij) van kweek waren, bleven dit

ook meestal in het voorjaar van 1986 na de vorstschade.

kweek, %in juni '86

r-8

FIGUUR 7 . Het percentage kweek i n
juni 1986 u i t g e z e t tegen dat i n
oktober 1985. Elk punt vertegenwoordigt een perceel.

O
L
8
1
2
kweek,% inoktober '85

straatgras, injuni '86

FIGUUR 8 . Het percentage straatgras
i n juni 1986 u i t g e z e t tegen dat i n
oktober 1985. Elk punt vertegenwoordigt een p e r c e e l .

straatgras, % in oktober '85

Straatgras heeft zich in juni 1986 in vergelijking met oktober 1985 meer
dan verdubbeld

(tabel 15). In oktober 1985 hadden slechts enkele percelen 10

procent of meer straatgras. Daarentegen had iets meer dan de helft van het
aantal percelen deze grens in juni 1986 overschreden (figuur 8).
Geknikte vossestaart heeft zich alleen uitgebreid op natte percelen of op
natte gedeelten van percelen.
Het aandeel kruiden is gemiddeld gelijk gebleven. In juni 1986 werden
muur

en paardebloem, doorgaans de meest voorkomende soorten kruiden in ons

grasland, nog betrekkelijk weinig waargenomen. Wel was opvallend dat onkruiden
zoals varkensgras

en herderstasje

in het bijzonder alsmede kamille, paarse

dovenetel en boterbloem in juni 1986 op veel percelen aanwezig waren

(hoewel
niet hinderlijk) terwijl deze soorten doorgaans weinig zichtbaar blijven.
7.6 Botanische samenstelling van percelen die er in april l986 slecht uitzagen

Uit tabel 9 blijkt dat van eenderde deel van de percelen de totale indruk
gegevens over

in april 1986 slecht was. Van 6 bedrijven waarvan de volledige
zodebezetting en botanische

samenstelling bekend zijn, worden de resultaten

vermeld in tabel 17. Hieruit blijkt

dat de

zodebezetting eind april

1986

slechts eenderde was van die in oktober 1985. De teruggang in het percentage
Engels raaigras is zeer duidelijk (van 87 naar 66
en

straatgras (van 5 naar 16

%)

% ) . Kweek

(van 1 naar

7

%)

hebben voor een groot deel de open plaatsen

ingenomen. Ook blijkt duidelijk dat percelen met een uitstekende zodebezetting
en botanische samenstelling in de herfst van 1985 door vorstschade sterk in
kwaliteit kunnen achteruitgaan.
TABEL 17. Zodebezetting ( % ) en botanische samenstelling ( % ) in oktober 1985 en
voorjaar 1986. Gemiddelde situatie op 24 percelen van 6 bedrijven. De percelen
zagen er in het voorjaar van 1986 slecht uit.
onderdeel
zodebezetting

oktober 1985
95

eind april 1986
3O

juni 1986
85

Engels raaigras
timothee
ruwbeemd gras
kweek
straatgras
geknikte vossestaart
kruiden
rest
totaal

100

100

7.7 Natuurlijk herstel. van zodebezetting en botanische samenstelling na de
terugval in voorjaar 1986'
Naar aanleiding van de resultaten uit tabel 17 is het van belang te weten
in hoeverre 'natuurlijk' herstel (dus zonder her- of doorzaaien) kan optreden
als de zodebezetting is teruggelopen tot 30 procent. Op 11 van de 24 percelen
uit

tabel 17 was dit het geval. Het gemiddelde resultaat van deze 11 percelen

wordt vermeld in tabel 18.
TABEL 18. 'Natuurlijk' herstel van zodebezetting ( % ) en botanische
ling ( % ) van percelen die er in april 1986 slecht uitzagen.
onderdeel

oktober1985

zodebezetting

95

eind april 1986
3O

juni1986

samenstel-

oktober1986

85

95

l00

100

Engels raaigras
timothee
ruwbeemd gras
kweek
straatgras
geknikte vossestaart
kruiden
rest
totaal

100

Hieruit blijkt dat de zodebezetting na de terugval in het voorjaar 1986,
in oktober 1986 weer het goede niveau heeft bereikt van oktober 1985. Het oorspronkelijke hoge aandeel Engels raaigras is echter niet teruggekomen. Opmerkelijk is wel dat bij een zodebezetting van slechts 30 procent het herstelvermogen van de zode toch nog zo groot is. Het zou interessant zijn geweest deze
percelen ook na 1986 te vervolgen. Doordat enkele bedrijven hun

zesjarige

periode als stikstofproefbedrijf beëindigden, bleven te weinig percelen over.
7.8 Botanische samenstelling bij vbbrkomen van kweek
De mate

waarin kweek voorkomt, speelt bij de beslissing hoe te handelen

ten aanzien van herinzaaien of doorzaaien, een belangrijke rol. Als

de

zode-

bezetting na de vorstschade zeer gering is, is het van belang te weten wat dan
van het herstelvermogen mag worden verwacht. In figuur

7 is aangetoond dat

naarmate het percentage kweek in oktober 1985 hoger was, de uitbreiding er van
in 1986 ook sterker was. In tabel 19 zijn dezelfde gegevens als uit
op een andere wijze gerangschikt.

figuur 7

TABEL 19. Toename van het percentage kweek bij sterk verlaagde zodebezetting
in april 1986.
zodebezetting

aantal percelen

kweek.

%

%

april 1986

okt. 1985

juni 1986

Ook uit deze rangschikking volgt dat op percelen waar

okt. 1986

in oktober

1985

geen of zeer weinig kweek voorkwam, de uitbreiding in 1986 van deze soort ook
zeer gering is geweest. Kwam daarentegen in oktober 1985 kweek van enige betekenis voor dan was de uitbreiding in 1986 aanzienlijk. Verder is van belang de
ontwikkeling van de totale botanische samenstelling op percelen met

(a)

een

lage zodebezetting in april 1986 en (b) uiteenlopende percentages kweek. Voor
dit doel is gebruik gemaakt van ongeveer dezelfde groepen percelen als

in

tabel 19. Alleen de in 1986 heringezaaide of doorgezaaide percelen zijn hierbij buiten beschouwing gelaten. De resultaten zijn vermeld in tabel 20.
geen

Bij

of weinig kweek in oktober 1985 is de botanische samenstelling kwalita-

tief slechts weinig afgenomen.
Kweek kan indien aanwezig snel uitbreiden als de

omstandigheden gunstig

zijn. Bij de groep percelen met gemiddeld 2 procent kweek in oktober 1985 is
deze uitbreiding in 1986 gemiddeld slechts 5 procent (van 2 % naar 7 % ) , op
sommige percelen echter explosief (van 5

%

naar 30 B 40

%).

7.9 Invloed van doorzaaien
Op een aantal bedrijven werd op sommige percelen met een slechte situatie
in het voorjaar van 1986 doorzaai toegepast. In totaal werden

22 percelen

doorgezaaid waarvan ook de gegevens over zodebezetting en botanische samenstelling bekend zijn. In de nazomer van 1986 werden 5 van deze percelen voor
de tweede keer heringezaaid. Het verloop van de zodebezetting en de botanische
samenstelling van de andere 17 percelen is vermeld in tabel 21. In april 1986
was de zodebezetting slechts 35 procent. Het blijkt dat de zodebezetting en de
botanische samenstelling in oktober 1986 vrijwel weer op hetzelfde peil
gekomen als

zijn

in oktober 1985. Alleen het aandeel straatgras is iets verhoogd.

Uit deze gegevens kan echter niet zonder meer worden geconcludeerd dat het op
peil houden van de kwaliteit van de graszode van deze groep percelen toegeschreven moet worden aan het doorzaaien. Om daarover een juiste uitspraak
doen had

te

steeds de helft van hetzelfde perceel wel doorgezaaid moeten zijn

TABEL 20. Zodebezetting (9) en botanische samenstelling ( Z ) in oktober 1985 en in 1986 van groepen percelen met een
verschillend percentage kweek in oktober 1985. In 1986 doorgezaaide of heringezaaide percelen zijn buiten beschouwing
gelaten.

onderdeel

okt.
'85
zodebezetting

tussen O en 19 kweek
-j7 percelen)

geen kweek
19 percelen)
apr.
'86

juni
'86

okt.
'86

okt.
95

apr.
'86

gem. 2% kweek
j16 percelen)

juni
'86

okt.
'86

okt.
'85

apr.
'86

juni
'86

okt.
'86

90

40

8O

95

95

40

90

95

95

40

95

95

100

-

100

100

100

-

100

100

100

-

100

100

Engels raaigras
timothee
ruwbeead gras
kweek
straatgras
gekn. vossestaart
kruiden
rest
totaal

terwijl de andere helft als controlestrook had kunnen dienen. Dit is echter
niet gebeurd.
TABEL 21. Zodebezetting ( 8 ) en botanische samenstelling ( % ) van percelen die
in het voorjaar van 1986 zijn doorgezaaid. Gemiddelde van 17 percelen.
oktober
1985

onderdeel

zodebezetting

95

april
1986
35

juni
1986

oktober
1986

75

l00

100

100

Engels raaigras
timothee
ruwbeemd gras
kweek
straatgras
geknikte voscestaart
kruiden
rest
100

totaal

Wel is het mogelijk de resultaten van de groep percelen in tabel 21 te
vergelijken met die in tabel 18. In tabel 18 is het herstel van zodebezetting
en botanische samenstelling weergegeven voor een groep percelen waarbij

geen

doorzaai is toegepast. Omdat hierbij niet dezelfde percelen worden vergeleken,
moeten de conclusies met enige voorzichtigheid worden gehanteerd. Opgemerkt
moet worden dat de gegevens van beide groepen percelen wel afkomstig zijn van
dezelfde bedrijven.
Uit de vergelijking van de gegevens van de tabellen 18 en 21 blijkt

dat

het herstel van de zode op de doorgezaaide percelen iets gunstiger is geweest
dan op de percelen zonder doorzaai. De verschillen

zijn echter gering

en

betreffen hoofdzakelijk het percentage kweek in oktober 1986.
Een

tweede mogelijkheid om een effect van doorzaaien vast te stellen is

om uit dezelfde groep percelen een subgroep te vormen die in oktober 1985 geen
of weinig (tussen O en 1%) kweek bevatte. Het resultaat is in tabel 22 weergegeven.

TABEL 22. Zodebezetting ( % ) en botanische sanienstelling ( % ) van percelen die
in het voorjaar van 1986 zijn doorgezaaid en in oktober 1985 geen of weinig (<
1%) kweek bevatten. Gemiddelde van 11 percelen.
onderdeel

oktober
1985

zodebezetting

april
1986

95

3O

juni
1986

oktober
1986

75

100

100

100

Engels raaigras
timothee
ruwbeemd gras
kweek
straatgras
geknikte vossestaart
kruiden
rest
100

totaal

Deze gegevens kunnen worden vergeleken met die uit tabel 20 voor percelen
waar in 1986 geen doorzaai heeft plaatsgevonden en die in oktober
eens

1985 even-

geen of weinig kweek bevatten. Ook uit deze vergelijking volgt dat de

verschillen tussen de
gering

zijn:

doorgezaaide

slechts ongeveer

en de niet-doorgezaaide percelen

zeer

5 procent Engels raaigras ten gunste van de

doorgezaaide percelen.
Tenslotte blijkt ook uit de gegevens van tabel 23 dat op percelen die
oktober 1985

gemiddeld

in

3 procent kweek bevatten het herstel met doorzaai

ongeveer op dezelfde wijze is verlopen als op percelen waar geen doorzaai werd
toegepast (zie tabel 20 laatste kolom).
7.10 Invloed van de P- en K-bemestingstoestand
In de herfst van

1985 zijn op zes stikstofproefbedrijven (van Werven,

Wensink, Lamers, Klaasen, Ydens en van 't Klooster; zie bijlagen
grondmonsters

genomen. De

1 en 2)

P- en K-toestand op deze bedrijven is gemiddeld

goed, namelijk P-Al-getal 30 en K-getal 19. Per bedrijf komen tussen percelen
soms

grote verschillen voor.

Echter, het aantal percelen met extreme P- en

K-toestanden in de grond is veel te klein om een uitspraak te kunnen doen of
de P- en K-toestand invloed hebben op het optreden van vorstschade. Dit aspect
zal onderzocht moeten worden op proefvelden.

TABEL 23. Zodebezetting ( % ) en botanische samenstelling ( % ) van percelen die
in oktober 1985 gemiddeld 3 procent kweek bevatten en in het voorjaar 1986
zijn doorgezaaid. Gemiddelde van 6 percelen.

onderdeel

zodebezetting
Engels raaigras
timothee
ruwbeemd gras
kweek
straatgras
geknikte vossestaart
kruiden
rest
totaal

oktober
1985

april
1986

juni
1986

oktober
1986

8. ONDERZOEK OP PROEFVELDEN IN 1986
In paragraaf

5.4 is vermeld, dat een late en een hoge stikstofbemesting

in combinatie met een late maaisnede nadelig is voor

de wintervastheid van

gras.
Om het

effect van

de

stiksto£bemesting op de schade na de winter te

onderzoeken, is een proef, die in 1985 door het PR

samen met het

CABO was

aangelegd op lichte klei met verschillen in stikstofbemesting, in 1986 op een
wat andere wijze voortgezet. In 1985 werd een deel (A) van het proefveld uitsluitend gemaaid, een ander deel (B) werd tot 30 juli 1985 drie keer beweid en
als proef-

een keer gemaaid (praktijkgebruik) en daarna uitsluitend gemaaid
veld.
Op

deel A werden in 1985 zeven stikstoftrappen aangelegd. Voor behande-

ling 1 tot en met 5 werd respectievelijk O en ongeveer 1/3, 2/3,
van het

3/3

en 4/3

advies bij 400 kg stikstof per ha per jaar gegeven. De verdeling van

de N-bemesting over de sneden bij advies-400 was als volgt: 80, 80, 80, 60, 60
en 40. Daarnaast kregen twee

gedeelten van het proefveld een hoeveelheid

stikstof die werd aangepast aan de stikstofvoorraad in de

grond

(behandeling

6) of in het gewas (behandeling 7).
Op

deel B werd bij

alle behandelingen tot en met de vierde snede (30

juli) bemest volgens het advies bij 400 kg N, daarna werd
bemest als op

deel A

(ook met

op

dezelfde wijze

7 stikstoftrappen). De objecten lagen in

zesvoud.
In 1986 werden alle behandelingen gelijk bemest, namelijk 111

(inclusief

25% van de stikstof uit dunne mest) 68, 60 en 60 kg N voor respectievelijk de
eerste, tweede, derde en vierde snede (totaal 299 kg N

per ha).

Er werden

vanwege de winterschade en de daaropvolgende droge zomer slechts vier sneden
geoogst. Omstreeks 10 april werd 15 ton dunne mest gegeven. Hiermee werd ca.
25 kg P205 per ha gegeven. Daarna werd door een misverstand niet meer met P205
en K20 bemest. Hierdoor is waarschijnlijk te weinig P205 gegeven, ondanks een
ruime bemesting met ca. 150 kg P205 in 1985 (in voorjaar 1985, P-Al cijfer 25,
kaligetal 40). Wel was de bemesting voor alle behandelingen met veel

stikstof

in 1986 gelijk, maar door een hogere fosfaatonttrekking op de behandelingen
met veel stikstof in 1985 zijn er in 1986 waarschijnlijk toch verschillen in
fosfaataanbod ontstaan.
De

zodebezetting werd

v66r

de eerste snede geschat op 1 mei en daarna

direct na het maaien van elke snede. Alleen bij de vierde snede heeft het CABO
de

zodebezetting v66r

de oogst geschat. Van een aantal behandelingen werden

monsters genomen voor de bepaling van de botanische samenstelling door middel
van gewichtsanalyse (CABO).

Opbrenpst
In tabellen 24 en 25 zijn voor respectievelijk deel A en B de stikstofgiften in 1985, de maaidata in 1986 en de drogestofopbrengst in 1986 vermeld,
zowel per snede als op jaarbasis
Uit

deze tabellen blijkt dat de jaaropbrengst na de strenge winter en de

daaropvolgende droge zomer erg laag was (8 tot 9 ton drogestof per ha).

Op

deel A was in de eerste snede de opbrengst het hoogst bij de laagste stikstofgift in 1985 (O kg N bij behandeling l) en het laagst bij de hoogste stikstofgift

in 1985 (560 kg N bij behandeling 5). Op deel B waren de verschillen in

de eerste snede veel kleiner. De stikstofgift op deel B was echter in 1985 tot
en met

de vierde snede voor alle behandelingen gelijk. Bij behandeling 1 was

de opbrengst in de eerste snede lager op deel B dan op deel A, bij behandeling
5 was het omgekeerde het geval.
In de tweede snede was er mede ten gevolge van een hergroeivertraging een
zogenaamd omkeereffect: een zware eerste snede werd gevolgd

door een lichte

snede en omgekeerd. Op jaarbasis zijn de verschillen in opbrengst veel geringer, waarschijnlijk mede als gevolg van de droge zomer, een eventueel fosfaattekort en het

toegepaste maairegiem (een zware eerste snede bij behandeling

l). Voor de hoge opbrengst van behandeling 6 op delen A en B

is geen goede

verklaring te geven.
Zodebezettinq
In tabel 26 is het verloop van de geschatte zodebezetting voor de behandelingen 1 , 3 en 5 op delen A en B weergegeven. In overeenstemming met

de

droge-stofopbrengsten was op deel A de zodebezetting op l mei bij behandeling
5 slechts 16 procent, bij behandeling 1 daarentegen 85 procent. De andere
behandelingen lagen daartussen, namelijk respectievelijk 85, 72, 43, 27, 16,
30 en 35 procent voor de behandelingen 1 tot en met 7. Ook voor de
ting

zodebezet-

zijn de verschillen op deel B veel kleiner, namelijk respectievelijk 45,

38, 32, 28, 25, 36 en 28 procent op 1 mei voor de behandelingen 1 tot en met
7.
Bij

de beoordeling na

de oogst van

de eerste snede op 23 mei is de

zodebezetting bij behandeling 5 reeds sterk toegenomen en bij de schatting van
het CAB0 v66r de oogst van de vierde snede zijn de verschillen met behandeling
1 slechts gering. De daling na de tweede en derde snede wordt mede veroorzaakt
door de droge zomer.

TABEL 24. Drogestofopbrengst (kg/ha) per snede en per jaar van deel A in 1986 in relatie tot de stikstofgift in 1985
(kg N/hal.

behandelingnummer en kg N per ha in 1985

1986

snede

datum

totaal per jaar

1
O

8.875

8.611

8.145

8.188

8.222

8.708

8.160

TABEL 25. Drogestofopbrengst (kg/ha) per snede en per jaar van deel B in 1986 in relatie tot de stikstofgift in 1985

(hg N/ha).
1986

snede

datum

totaal per jaar

behandeling, nummer en kg N per ha in 1985
1
2
3
320
353
3 87

4
420

5
453

6
360

7
408

8.464

8.078

8.Q35

8.727

8.610

8.302

7 -777

In de bijlagen 3 en 4 is voor een aantal behandelingen het verloop van de
botanische samenstelling vermeld. Uit bijlage 3 blijkt dat in de eerste snede
op

deel A

veel

ruwbeemd aanwezig was. Na de tweede snede op 16 juni is het

aandeel ruwbeemd sterk teruggelopen. Engels raaigras heeft dan reeds een

aan-

deel van 75 procent (behandeling 5 op deel A) tot 95 procent (op deel B). Bij
de schatting van 29 september door het CAB0 is er
tussen

de behandelingen 1

(geen stikstof

geen groot verschil meer

in 1985) en 5 (veel stikstof in

1985). Engels raaigras heeft zich dus goed hersteld. Wel
behandeling

is

op

deel A

bij

5 wat meer herderstasje aanwezig, mogelijk mede als gevolg van de

erg droge zomer.
Het aandeel kweek van 4 procent bij behandeling l op 29
zowel op

deel A

september wordt

als op B vooral veroorzaakt door een hoog percentage kweek

(15-20 % ) op één veldje (proef in zesvoud). Dit geldt ook in sterke mate

voor

het kweekpercentage bij behandeling 4 (deel A) in bijlage 4. In bijlage 4 is
voor alle behandelingen de door het CAB0 geschatte botanische samenstelling op
29

september vermeld. Ook in 1985 was vooral op een veldje van behandeling 4

op deel A reeds veel kweek aanwezig (gemiddeld van zes veldjes
veldje

14%).

Op

dit

(kweekaandeel op 1986.09.29 43%) en op enkele andere heeft kweek zich

vermoedelijk nog kunnen uitbreiden vanwege de geringe concurrentie van

andere

grassen. Waar de botanische samenstelling daarentegen v66r de winter goed was,
lijkt het er op dat Engels raaigras zich goed hersteld heeft, dit
vooral in Lelystad erg droge zomer.

ondanks de

9. INVLOED VAN DOORZAAIEN

9.1 Praktijkervaringen
Het systeem van doorzaaien wordt vooral toegepast bij verbetering van
grasland op moeilijk bewerkbare gronden (natte veengronden en zware (kom)kleigronden).

Ook kan doorzaaáen een goede methode zijn voor 'reparaties' van een
uit-

beschadigde grasmat. Deze schade aan een grasmat kan het gevolg zijn van

winteren, kapot rijden, onjuist gebruik en dergelijke. Dit betekent percelen
met een holle zode en kale plekken. In zo'n
slechte grassen

grasmat krijgen onkruiden en

(kweek, straatgras) alle kans om tot ontwikkeling te komen.

Door de slechte toestand van het grasland na de strenge winter van
was

1985/1986

er eind maart, begin april veel discussie over het wel of niet doorzaaien

of dat het grasland van nature voldoende zou herstellen.
Naar schatting is er in Nederland in het voorjaar van 1986 zo'n 120.000
150.000 ha

-

grasland doorgezaaid. Dit is 10 tot 12 procent van alle grasland.

Was het doorzaaien op zo'n grote schaal wel nodig? De ervaringen met het doorzaaien in de praktijk zijn als volgt weer te geven:

- het doorzaaien is vaak vrij laat uitgevoerd, namelijk van de tweede helft
april tot begin mei. Het late tijdstip is mede het gevolg van het

feit dat

aanvankelijk de schade niet zo erg leek;

- de opkomst van het gras is in het algemeen vrij gunstig geweest, omdat er
voldoende vocht beschikbaar was;

- het effect van doorzaaien is zeer wisselend geweest; variërend van erg
weinig effect tot goed;

-

de beste

resultaten zijn vooral verkregen bij tijdig doorzaaien op zeer

holle percelen en op percelen waar met name straatgras geen groot probleem
was.

De

concurrentie van de oude grasmat was ondanks de geringe zodebezet-

ting vaak nog groot;
op klei- en veengronden leek het resultaat beter dan op zandgronden;

- het resultaat van doorzaaien is nogal beïnvloed door het wel of niet kort
houden van

de

grasmat na het doorzaaien en door de vochtvoorziening in de

(droge) zomer. Op bedrijven met

beregening heeft het nieuwe gras

zich

sterker kunnen ontwikkelen en daardoor beter kunnen concurreren met de oude
grassen;

- het effect van doorzaaien op de opbrengst in de eerste en tweede snede is
meestal beperkt

geweest, omdat de oude grasmat zich nog redelijk hersteld

heeft of doordat het ingezaaide gras niet voldoende tot ontwikkeling kwam;

- op percelen waar het doorzaaien redelijk tot goed geslaagd is, heeft het
doorzaaien een gunstige invloed gehad op de botanische samenstelling en op
de opbrengst van de latere sneden;

- op percelen waar het doorzaaien onvoldoende effect heeft gehad, is de botanische

samenstelling van de grasmat nu zodanig dat er na korte of langere

tijd toch weer graslandverbetering moet plaats vinden;
De algemene indruk gebaseerd op praktijkervaringen is dat op veel percelen het doorzaaien niet het gewenste resultaat heeft gegeven. Dit is mede het
gevolg van het vrij grote herstellingsvermogen van grasland.

9.2 Onderzoek
In deze paragraaf wordt een samenvatting gegeven van het artikel 'Doel en
mogelijkheden van doorzaaien na uitwinteren grasland' door H. Everts (12).
Om het effect van doorzaaien op het aandeel Engels raaigras in het totale
bestand vast te stellen bij verschillende tijdstippen van

doorzaaien, is in

1987 onderzoek gestart op de C.R. Waiboerhoeve. Er zijn twee proeven opgezet
op percelen die in het najaar van

1986 de botanische

samenstelling hadden

zoals weergegeven in tabel 27.
In het voorjaar van 1987 is op 2 april een schatting gemaakt van de zodebezetting en het percentage Engels raaigras. Het resultaat van deze
is weergegeven in tabel 28.

TABEL 27. Zodebezetting (8) en botanische samenstelling
van twee percelen in 1986.
onderdeel

zodebezetting
Engels raaigras
ruwbeemd
veldbeemd
timothee
kweek
straatgras
geknikte vossestaart
muur
paardebloem
herderstasje

(%)

perceelnummer
58- 8

75-5

95

95

schatting

,

TABEL 28. Schatting zodebezetting ( % ) en Engels raaigras (8) op
2 april 1987. Dezelfde percelen als in tabel 27.
perceel

zodebezetting
Engels raaigras
Daarna

is op vijf verschillende data doorgezaaid (tabel 29 T1

eerste tijdstip is zo vroeg mogelijk gekozen (27 maart).
tot

- T5). Het

Vervolgens zijn T2

en met T4 steeds zeven dagen later doorgezaaid. Om ook een erg late datum

te hebben is het laatste doorzaaitijdstip verschoven naar l mei. Er

is

door-

gezaaid met een BG 3-mengsel en een zaaizaadhoeveelheid van ca. 30 kg per ha.
In het voorjaar en in de nazomer is de botanische samenstelling geschat.
Er is geen opbrengstbepaling gedaan. Het perceel is normaal in gebruik geweest
als praktijkperceel. In maart is 26 m3 dunne mest per ha aangewend.
Er

zijn zes sneden geoogst, waarvan de derde voor de voederwinning.

Verder is er geweid met melkvee en jongvee.
Perceel 75-5 bleek bij de beweiding

zodanig te worden beïnvloed

dat

verdere waarnemingen niet zinvol waren (looppaden in de lengterichting over
een groot deel van het proefveld en vertrapping van de zode). De waarnemingen
betreffen dan ook alleen perceel 58-8. De gegevens zijn in tabel 29 vermeld.
In het voorjaar is er gespoten tegen muur, paardebloem en herderstasje.

TABEL 29. Verloop van zodebezetting (Cl en botanische samenstelling ( 0 ) op perceel 58-8 bij verschillende doorzaaidata.
fractie 'rest' is muur, paardebloem en herderstasje.
behandeling
(doorzaaien)

tijdstip
waarneming

zodebezetting

herfst 1986
voorjaar 1987
nazomer 1987

95
60
77

T1
(27 maart)

herfst 1986
voorjaar 1987
nazomer 1987

95
60
84

T2
( 3 april)

herfst 1986
voorjaar 1987
nazomer 1987

95
60
79

T3
(10 april)

herfst 1986
voorjaar 1987
nazomer 1987

95
68
78

T4

herfst 1986
voorjaar 1987
nazomer 1987

95
60
85

herfst 1986
voorjaar 1987
nazomer 1987

95
60
7O

(17 april)

Engels raaigras

strddtgras

kweek

rest

Tabel 29 geeft aanleidfng tot de volgende opmerkingen:

- de zodebezetting gedurende het winterseizoen is teruggegaan van 95 naar 60
procent;

- het percentage Engels raaigras in het bestand is van 71 gedaald tot 47;
- de doorzaaitijdstippen van begin tot half april hebben in deze proef het
beste resultaat gegeven. Het percentage Engels raaigras steeg van 47 in het
voorjaar naar ca. 95 in de nazomer;

- vooral straatgras heeft de plaats van Engels raaigras ingenomen als er niet
of te laat is doorgezaaid.
Het is niet mogelijk na een jaar een duidelijke conclusie te

trekken

omtrent het beste doorzaaitijdstip. Wel bleek dat het doorzaaien een gunstige
invloed heeft gehad op het aandeel Engels raaigras in het bestand met

een

zodebezetting van 60 procent na de winter. Uiteraard is een goede graslandexploitatie in het seizoen van grote invloed op het wel

of niet slagen van

doorzaaien na uitwinteren. Dat betekent na doorzaaien niet te laat ihscharen,
zware maaisnede en vertrapping door vee voorkomen.
Er is meer onderzoek nodig voor vaststelling van

goede criteria voor

doorzaaien na uitwinteren. Ook het tijdstip van doorzaaien, de invloed van het
gebruik en de weersomstandigheden vragen meer onderzoek.

.

10. OVERZICHT
In dit hoofdstuk passeren de diverse aspecten in het kort nog

eens de

revue.
10.1 Ontstaan van vorstschade

Uiteraard spelen bij vorstschade in grasland de weersomstandigheden een
allesoverheersende rol. De mate waarin vorstschade voorkomt, hangt niet alleen
af van het

aantal graden vorst en de duur van de vorstperiode. Ook zijn van

belang de bedekking door sneeuw, het tijdstip van de vorstperiode en het voorkomen van

opdooi. Zacht weer gevolgd door vorst kan eveneens zeer schadelijk

zijn.
In-water-o~losbare
koolhvdraten
Veel auteurs zijn het eens over de rol van de in-water-oplosbare koolhydraten in de plant. Naarmate hun gehalte hoger is, neemt de wintervastheid toe
als gevolg van een hogere osmotische concentratie van het celsap. Het gehalte
kan onder andere worden beïnvloed door gebruik en bemesting van het grasland.

Laat

gebruik van het

grasland in de herfst en met name gelat dit voor

maaien, heeft een negatief effect. Door laat gebruik kan de plant

te weinig

reservestoffen vormen, die noodzakelijk zijn voor het levensonderhoud tijdens
de winter.
Stikstofbemesting
Bij intensief gebruik van het grasland wordt de stikstof soms nogal laat
in de herfst gegeven. Dit stimuleert de grasgroei en heeft tot gevolg dat ook
laat in de herfst nog gemaaid of beweid moet worden. Zoals hiervoor

is ver-

meld, worden dan te weinig reservestoffen in de plant gevormd. De vorstgevoeligheid zal hierdoor toenemen. Deze grotere vorstgevoeligheid bij

toenemende

stikstofbemesting blijkt uit een toenemend percentage vorstschade of uit een
afnemende zodebezetting (paragraaf 5 . 4 en hoofdstuk 8 ) .
Uit recent onderzoek (paragraaf 5 . 4 ) blijkt echter dat wanneer de laatste
stikstofgift tijdig wordt

toegediend en er wordt niet in een zwaar stadium

beweid, het mogelijk is vorstschade vrijwel te vermijden.
De meningen over dit onderwerp zijn dus niet helemaal eensluidend. Nader
onderzoek is gewenst om de kritische grenzen beter aan te kunnen geven.

P-. K- en Ca-bemestin~
Bij

de

koolhydratenassimilatie in de plant

belangrijke rol. Uit

literatuurgegevens blijkt

speelt het element K een

dat de wintervastheid van

p1,anten gunstig wordt beïnvloed door K. Ook bij het element P is de werking
meestal positief. Sommige auteurs vinden echter
consistent

is

dat

dit beeld

niet

altijd

en afhangt van de P-toestand van de grond. Over het element Ca

is weinig onderzoek gedaan. De weinige resultaten zijn echter wel positief.
Eind jaren zeventig en begin jaren tachtig is geconstateerd dat de

P- en K-

toestand van veel grasland in Nederland onvoldoende was. Ook is bekend dat de
laatste jaren aanzienlijke vorstschade is voorgekomen. Er dient
houden

rekening

ge-

te worden met het feit dat deze vorstschade gestimuleerd is als gevolg

van een onvoldoende P- en K-bemesting.
Bemesting met dunne mest
Over de samenhang tussen dunne mest toegediend
vorstschade

is weinig

in de winterperiode

negatief beschouwd. Waarschijnlijk heeft deze opmerking te maken met
door berijden

en

onderzoek gedaan. Doorgaans wordt het effect wel als
schade

en met het feit dat via dunne mest stikstof wordt toegediend.

Omdat in de komende jaren een uitrijverbod voor de winterperiode van kracht
zal worden, lijkt het niet zinvol nader onderzoek uit te voeren.
Leeftijd van het erasland
In grasland, ingezaaid met

cultuurrassen, kunnen grote verschillen

voorkomen in vorstschade. Een deel van deze verschillen kan worden veroorzaakt
door verschil

in leeftijd. Op percelen die in de voorafgaande herfst tijdig

(tussen half augustus en half september) zijn ingezaaid, komt vrijwel
vorstschade voor.

geen

Daarentegen zijn percelen die twee tot drie jaar oud zijn

doorgaans zeer gevoelig voor vorst.
In hoeverre deze verschillen te maken hebben met verschillen in gehalte
aan

in-water-oplosbare koolhydraten is niet bekend. Dit onderwerp verdient

nader onderzocht te worden. Wel is bekend dat jong

grasland zeer produktief

is, daardoor meestal een hoge stikstofbemesting krijgt en veelal tot laat in
de herfst wordt gebruikt. Zoals werd opgemerkt neemt hierdoor de vorstgevoeligheid toe.
Wintervastheid van grassoorten en rassen
Aanzienlijke
grassoorten maar

verschillen
ook

in wintervastheid kunnen voorkomen

tussen

tussen de rassen van dezelfde soort. De wintervastheid

van timothee en veldbeemd is zeer goed, daarentegen is Engels raaigras gemiddeld

genomen maar matig wintervast. Er zijn echter rassen van Engels raaigras

die vrij goed tot goed wintervast zijn. Door een gerichte keuze van rassen met
een goede wintervastheid kan het

risico van vorstschade bij mengsels met

overwegend of uitsluitend Engels raaigras worden beperkt. Voor de toekomst is
het evenwel gewenst dat de eigenschap wintervastheid bij de veredeling van
Engels raaigras meer aandacht krijgt.
Zowel bij de diploïde als bij de tetraploïde rassen van

Engels

raaigras

zijn grote verschillen in wintervastheid. Deze wintervastheid was destijds bij
de tetrarassen nog onvoldoende. Nu zijn er ook voldoende
van

tetraploïde rassen

Engels raaigras met een goede wintervastheid. Ook hier kan het risico van

vorstschade worden beperkt door een gerichte rassenkeuze.
10.2 Vorstschade, produktie en botanische samenstelling
Door vorstschade verdwijnt (meestal tijdelijk) een deel van de planten en
daardoor vermindert

de

zodebezetting. Een lagere zodebezetting heeft tot

gevolg dat de grasproduktie vermindert. De produktieverlaging betreft met name
de

eerst snede maar kan ook van invloed zijn op de volgende sneden en daarmee

op de jaarproduktie.
Na vorstschade wordt meestal ook de botanische samenstelling minder goed.
Dit aspect is vooral van invloed op de wat langere termijn. Uit de literatuur
zijn weinig recente gegevens bekend over de effecten van vorstschade op de
botanische

samenstelling. Volstaan moet worden met de in hoofdstuk 7 vermelde

resultaten. Hieruit blijkt onder andere het volgende:

- de zodebezetting is in april 1986 ten opzichte van oktober 1985 meer dan
gehalveerd;

- het percentage Engels raaigras is in juni 1986 met 20-25 procent afgenomen
in vergelijking met dat in oktober 1985;

- kweek en straatgras hebben in juni l986 voor een belangrijk deel de plaats
van het verdwenen Engels raaigras ingenomen;

- uitbreiding van kweek heeft vooral op die percelen plaatsgevonden waar deze
soort ook in oktober 1985 aanwezig was; op percelen die

in oktober

1985

kweekvrij of nagenoeg kweekvrij waren, werd ook in juni 1986 weinig o£ geen
kweek aangetroffen;

- in juni 1986 bevatte meer dan de helft van de percelen 10 procent straatgras, terwijl dat in oktober 1985 slechts op enkele percelen het geval was;

- ook bij een zeer sterke teruggang van de zodebezetting tot een niveau van
slechts 30 procent (april 1986) kan het natuurlijk herstel van de zode zeer
groot zijn.

10.3 Doorzaaien
In het voorjaar van 1986 is na de vorstschade zo'n 10 tot 12 procent van
alle grasland in Nederland doorgezaaid. Het effect van het doorzaaien is

zeer

wisselend geweest en varieerde van gering tot goed. Vaak is het doorzaaien
vrij laat uitgevoerd (tweede helft april tot begin mei).

Daardoor was

het

resultaat veelal teleurstellend. De beste resultaten zijn verkregen bij tijdig
doorzaaien op percelen met een lage zodebezetting en waar weinig
was van

concurrentie

andere grassoorten. Op veel percelen heeft het doorzaaien niet het

gewenste resultaat opgeleverd onder andere doordat het herstelvermogen vaak
groter is dan men verwacht (zie paragraaf 7.9).
Op basis van de ervaringen in 1986 lijkt het er op dat bij een zodebezetting van 30 procent of meer, doorzaaien niet nodig is. Voorwaarde is dan wel
dat de nog aanwezige grasmat uit overwegend goede grassen bestaat en dat deze
regelmatig over het perceel zijn verdeeld.
Voor vaststelling van goede criteria voor doorzaaien na vorstschade is
echter meer

onderzoek nodig. Ook het

tijdstip van doorzaaien alsmede de

invloed van het gebruik dienen bij dit onderzoek te worden betrokken.

11. AANBEVELINGEN VOOR PRAKTIJK EN ONDERZOEK
Door een aantal oorzaken is het

grasland in Nederland gevoelig voor

vorstschade. De belangrijkste hiervan zijn:

- het intensieve gebruik, en daarmee samenhangend een hoge stikstofbemesting
en laat gebruik in de herfst;

- het hoge aandeel Engels raaigras in de zode;
- het sterk wisselende weer waarbij perioden met zacht weer in de winter vrij
snel kunnen overgaan in perioden met strenge vorst.
Omdat vorstschade in grasland een nadelige invloed kan hebben op de grasproduktie speciaal in het voorjaar, moet deze schade zo veel mogelijk vermeden
worden. Hier volgen een aantal aanbevelingen voor de praktijk.
Praktilk
1. Zorg dat het

grasland in rusttoestand de winter ingaat zodat de planten

voldbende reservestoffen kunnen opbouwen. Dit wordt bereikt door:

- het

stikstofbemestingsadvies (400 kg N per ha per jaar voor zand- en klei-

grond en 250 kg N voor een goed ontwaterde veengrond) aan te houden;
tijdig te stoppen met de laatste stikstofgift (niet na half september);

- laat gebruik in de herfst te voorkomen, met name maaien na 1 oktober;
- tijdig (v66r 15 oktober) bossen te maaien;

-

te zorgen voor een goede basisbemesting (P, K en Ca);

- het uitrijden van dunne mest in de herfst en winter te vermijden, ook drijfmest stimuleert de groei,

2. Kies bij herinzaai zoveel mogelijk wintervaste rassen.
3. Zorg voor een goede ontwatering.

Onderzoek
Over bepaalde aspecten van vorstschade

is nog onvoldoende bekend. De

volgende onderwerpen komen in aanmerking voor nader onderzoek:
l. bemesting (N, P, K, Ca en dunne mest) en bemestingstoestand van de grond;
2 . gehalte aan in-water-oplosbarekoolhydraten;

3 . gebruik en bemesting in de herfst;

4. vorstgevoeligheid van twee tot vijf jaar oud grasland;
5. criteria voor doorzaaien en het tijdstip van doorzaaien alsmede het gebruik
van dit grasland.
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BIJLAGE 1. Situatie grasland in het uoorjaar 1986. Indeling van de percelen naar zodebezetting. Resultaten van de eerste
bezoekronde.
datum bedrijf
engrondsoort
v. Werven
v.d. Horst
Wensink
CRW afd. I1
Theunissen
~amers
oomen
Ketelaars
Klaasen
Cranendonck
IJdens
v. t Klooster
@

aantal
zadebezetting, %
percelen 10 15 20 25
rk
z

z
zk
rk
z
z
z
z
z
z
d

totaal

z = zandgrond;

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

24

18

21

15

16

12

11

6

2

7

2

-

1,l

3.8

1.1

-

20
12
17
24
15
12
16
17
14
20

7
8
182

frequentieverdeling, %

30

1

-

5

8

11

23

0,5

-

2,7

4,4

6.0

12,6 13.2

d = dalgrond; rk = rivierklei;

zk = zeeklei

9,9 11,s

8.2

8.8

6.6

6,0 3.3

BIJLAGE 2. Zodebezetting, kg drogestof per ha en totale indruk in voorjaar 1986. Resultaten van de eerste bezoekronde.

datum bedrijf

zodebezetting, %

ds, kg/ha (175 percelen)

regel- onregelmatig matig

10

v. Werven
12
v.d. Horst
4
Wens ink
17
CRW afd. I1
8
Theunissen 10
~amers
4
Oomen
7
Ketelaars
8
Klaasen
Cranendonck IJdens
4
v. 't Klooster 7
totaal

81

67

verdeling, %

54,7

45,3

25

50

100 250 500 750 1.000

totale indruk ( 1 3 1 percelen)
1.250

slecht slecht- matig
matig

rede- goed
lijk

BIJLAGE 3. Verloop van de botanische samenstelling in 1986 bij een aantal behandelingen {dd 05.21 en 06.16 in
gewichtsprocenten; dd 09.29 schatting CABO) ( i = aanwezig).
onderdeel

deel A en behandeling

.....

deel B en behandeling

Engels raaigras
ruwbeemdgras
kweek
straatgras
paardebloem
muur
herderstasje
overige
totaal

100

100

100

100

100

100

100

100

......

BIJLAGE 4. Geschatte botanische samenstelling (door T. Kraak en K. Sikkema, CAB01 en geschatte zodebezetting van de
verschillende behandelingen op delen A en B op 29 september 1986 ( + = aanwezig).

onderdeel

deel

1
Engels raaigras
ruwbeemdgras
veldbeemdgras
timothee
beemdlangbloem
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kropaar
straatgras
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herderstasje
varkensgras
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distel
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speerdistel
klein kruiskruid
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totaal
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A

en behandeling

......

2

4

3

5

+

-

-

-

-

-

-

+

+

i
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95
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+
-

-

+

+
+

deel B en behandeling

+
+

7

6

-

1

......

2

3

4

5

6

7

-

--

-

-

+
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100
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100

100

100

100
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100
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Figure 1 (page 2): Few places on earth are free from frosts. Almost everywhere
there is the danger that crops suffer from frost damage. The map

shows the

normal minimum temperature values over the year in five categories for several
parts of the world.
Figure 2 (page 5): Osmosis. Water can pass through a semi-permeable rnembrane
(which can be a cell membrane), but substances dissolved in the water cannot.
If there are

solutions of

membrane, water

will

different

concentration

on

either

side

til1 the concentrations of the two solutions are in balance. In case of
a

part

of

the water

of a

start passing through it, and this flow will continue
frost

outside the cells will become frozen. As a result the

concentration in the extra-cellular solution will become higher. Consequently,
water will be withdrawn from the protoplast. Because the protoplast exerts a
certain pressure on the cell wall, it will first reduce in size, with the cell
volume reducing. If the cell wall has reached its minimum size, and the water
loss continues, the protoplast will loosen from the cell wall. The cell will
gradually dehydrate.
Figure 3 (page 11): Effect of four quantities of nitrogen and potassiuni on the
sward density ( % ) of Bermuda grass (Cynodon dactylon).
Figure 4 (page 11): Effect of four quantities of nitrogen and potassium on the
dry matter yield (tonne/hectare) of the first cut of Bermuda grass (Cynodon
dactylon).
Figure 5 (page 16): The minimum temperatures ineasured at 10 cm above ground
level in Swifterbant (Weather Station of Wageningen Agricultural University)
in January, February and March 1986.
Figure 6 (page 17): The minimum temperature measured at 10 cm above ground
level and at 5 and 10 cm below ground level (both on bare soil and below
grass) in Swifterbant (Weather Station of Wageningen Agricultural University)
in February 1986.
Figure 7 (page 26): Percentages of couch grass (Agropyron repens) in June
1986 compared with those in October 1985. Each dot represents a plot.

Figure 8 (page 26): Percentages of annual meadow grass (Poa annua) in June
1986 compared with those in October 1985. Each dot represents a plot.
(Translations of column headings and other texts in tables are given in their
respective sequences.)
Table 1 (page 11): Effect of time of fertilizer application on winterhardiness
of grassland.

-

=

negative

effect

expected; O

conditions are taken into account;

+

=

fertilizing possible provided weather

- no negative effect.

Headings: month; slurry; N fertilizer; K fertilizer.
Table 2 (page 13): Assessment of some grass species.
Column headings: Species; winter-hardiness; palatability; suitability for
normal use; dry-matter yield (grazing); dry-matter yield (cutting).
Grasses: perennial

ryegrass

(Lolium perenne);

timothy

(Phleum pratense);

fescue grass (Festuca pratensis); smooth-stalked meadow grass (Poa pratensis);
rough-stalked meadow grass (Poa trivialis); cocksfoot (Dactylis glomerata).
1) High note is best.
2) Yields given in ratios (perennial ryegrass
Table

3

(page 14):

Varietal

=

100).

characteristics

of pasture-type

perennial

ryegrass. A high note means a favourable assessment of the characteristic.
Column headings: average heading date; persistency; winter-hardiness;
resistance to crown rust (Puccinia coronata); early spring growth; dry-matter
yield (relative values); weighted average of grazing and cutting test fields.
>k)

06 .O9 means: 9th June.

Table 4 (page 15): Varietal characteristics of hay-type perennial ryegrass. A
high note means a favourable assessment of the characteristic.
Column headings: as in Table 3.
Table 5 (page 17): Soil temperatures ('C)

of bare soil and grass-covered soil

and differences between these values in case of severe frost during the last
ten days of February 1986. The air temperatures at heights of 10 and 150 cm
were 16.1'~ and 13.1°c, respectively.
Source: Weather Station of Wageningen Agricultural University.
Table 6 (page 19): Frequency distribution of sward density (percentages of
sward distribution and of number of plots; 182 plots).

Table

7

(page 19):

Dry-matter grass yields per hectare (as percentages of

number of plots; 175 plots).
Table 8 (page 20): Comparison of grass yields in the spring of 1986 (column b)
with standard grass yields (column a).
Column headings: name of farm; date; standard (a); spring of 1986 (b); b as

%

of a.
Table 9 (page 21): Total impression of plots, with percentage of plots (131
plots).
Categories: poor; poor to mediocre; mediocre; moderate; good.
Table 10 (page 22): Occurrence of late cutting and late topping of plots.
Relevant data originate from ten farms, 163 plots and five farms, and 93
plots.
Column headings: plots; late cutting on 1st October or later; late topping on
15th October or later.
Table 11 (page 22): Nitrogen application per plot. Data originate from ten
farms with 153 plots.
Column headings: plots; class; kg N/hectare/year.
Table 12 (page 22): Slurry application per dressing. Data originate from nine
farms with 127 plots, with slurry being applied in.195 dressings.
Column headings: dressing (number; in % ) ; class; kg slurry/hectare/dressing.
Table 13 (page 23): Age of grassland and year of sowing. Data originate from
eleven farms with 178 plots.
Top line: permanent grassland; young grassland.
Second line: very old; old; older/younger.
Further captions: number of plots; as percentage.
1) plots of one farm (Van Werven)
2) spring of 1985:

seven plots

September 1985:

ten plots

October 1985:

three plots.

Table l4 (page 23): Plots without frost damage
Column headings: name of farm; plot number; sowing date.

Table 15 (page 25): Sward density ( % ) and botanica1 composition ( % ) in October
1985 and the spring of 1986. Average Eor seven nitrogen testing farms with 82
plots.
First column: item; sward density; perennial ryegrass (Lolium perenne);
timothy (Phleum pratense); rough-stalked meadow grass (Poa trivialis); couch
grass (Agropyron repens); annual meadow grass (Poa annua); marsh foxtail
(Alopecurus geniculatus); weeds; sundries (species of low presence such as
common foxtail (Alopecurus pratensis), creeping bent (Agrostis stolonifera),
cocksfoot (Dactylis glomerata), yorkshire fog (Holcus lanatus) and clover;
total.
Table 16 (page 25): Relative reduction in perennial ryegrass ( % ) between
October 1985 and the spring of 1986.
Column headings: plots; classes; reduction ( % ) .
Table 17 (page 27): Sward density ( 8 ) and botanica1 composition ( % ) in October
1985 and the spring of 1986. Average for 24 plot of six farms. In the spring
of 1986 the plots looked bad.
First column: as in Table 15.
Table 18 (page 28): Spontaneous recovery of sward density ( % ) and botanica1
composition ( % ) of plots which looked bad in April 1986.
First column: as in Table 15.
Table 19 (page 29): Proportional increase ( % ) in couch grass (Agropyron
repens) in the strongly reduced sward density in April 1986.
Column headings: Sward density in April 1986 ( % ) ; number of plots; couch
grass ( 8 ) .
Table 20 (page 30): Sward density ( % ) and botanica1 composition ( % ) in October
1985 and in 1986 of groups of plots with different percentages of couch grass
in october 1985. Plots which were re-seeded in 1986 are not included.
First column: as in Table 15.
Further column headings: no couch grass (9 plots);
plots); average of 2

%

5

1

%

couch

grass

couch grass (16 plots).

Table 21 (page 31): Sward density ( % ) and botanica1 composition ( % ) of plots
which were slot-seeded into the sward i.n the spring of 1986. Average values
for 17 plots.
First column: as in Table 15.

(7

Table 22 (page 32): Sward density ( % ) and botanica1 composition ( 8 ) of plots
which were slot-seeded into the sward in the spring of 1986 and did not
contain much couch grass (<l 8 ) . Average values for eleven plots.
First column: as in Table 15.
Table 23 (page 33): Sward density ( % ) and botanica1 composition

(8)

of plots

which in October 1985 on average contained 3 % of couch grass and were slotseeded int0 the sward in the spring of 1986. Average values for six plots.
First column: as in Table 15.
Table 2 4 (page 36): Dry-matter yield (kg/hectare) per cut and per year of
section A (with grass only under cutting management in the previous year)
related to N applied (kg/hectare) in 1985.
Column headings: plot number with N supply in kg/hectare in 1985; cut No.;
date.
Table 25 (page 36): Dry-matter yield (kg/hectare) per cut and per year of
section B (with the management in the previous year being grazing and one cut
for practica1 use til1 30th July, followed by cutting for experimental use)
related to the amount of nitrogen applied (kg/hectare) in 1985.
Column headings: plot number with N supply in kg/hectare in 1985; cut No.;
date.
Table 26 (page 37): Effect of N supply in 1985 on sward density ( % ) in 1986

*
**

N supply adapted for al1 cuts in 1985

N supply adapted for fourth and fifth cut only in 1985.

Table 27 (page 40): Sward density ( % ) and botanica1 composition ( 8 ) of two
plots in 1986.
First column: item; sward density; perennial ryegrass (Lolium perenne); roughstalked meadow grass (Poa trivialis); smooth-stalked meadow grass (Poa
pratensis); timothy (Phleum pratense); couch grass (Agropyron repens); annual
meadow grass (Poa annua); marsh foxtail (Alopecurus geniculatus); chickweed
(Stellaria media); dandelion (Taraxacum); shepherd's purse (Capsella bursa
pastoris).
Table 28 (page 41): Estimated sward density ( % ) and perennial ryegrass
presence ( % ) on 2nd April 1986. The plots are the Same as the ones dealt with
in Table 27.

Table 29 (page 42): Performance of sward density ( % ) and botanica1 composition

( a ) of plot No. 58-8 at different data of slot-seeding int0 the sward. The
heading of "rest" covers chickweed, dandelion and shepherd's purse.
Column headings: treatment (slot-seeding into the sward); time of observation
(given are autumn 1986, spring 1987 and late summer 1987); sward density;
perennial ryegrass; annual meadow grass; couch grass and "rest".
(Translations of column headings and other texts in appendices are given in
their respective sequences.)
Appendix 1 (page 52): Condition of grassland in the spring of 1986, with plots
grouped according to sward density. Results of the first inspection.
Column headings: date, farm name and soil type code; number of plots; sward
density ( % ).

z

=

sand; d

=

sandy peat soil; rk

=

fluviati1.e clay; zk

=

maritime clay.

Appendix 2 (page 53): Sward density, dry-matter yield (kg/hectare) and
overall impression in the spring of 1986. Results of the first inspection.
Column headings: date, farm, sward density ( % ) (uniform; irregular); drymatter content (kg/hectare; 175 plots); overall impression (131 plots) (poor;
poor to mediocre; mediocre; moderate; good).
Appendix 3 (page 54): Development of botanica1 compositions in 1986 with a
number of treatments (dated 21st May and 16th June ( % by weight) and 29th
September (estimated by CABO))

(+

=

present).

Column headings: item; section A and treatment; section B and treatment.
First column: perennial ryegrass (Lolium perenne); rough-stalked meadow grass
(Poa trivialis); couch grass (Agropyron repens); annual meadow grass (Poa
annua); dandelion (Taraxacum); chickweed (Stellaria media); shepherds's purse
(Capsella bursa pastoris); others; total.
Appendix 4 (page 55): Botanical compositions estimated (by T. Kraak and K.
Sikkema, CABO) in 1986 and estimated sward density of the various treatments
of sections A and B on 29th September 1968 (+

=

present).

Column headings: item; section A and treatment; section B and treatment.
First column: perennial ryegrass (Lolium perenne); rough-stalked meadow grass
(Poa trivialis); smooth-stalked meadow grass (Poa pratensis); timothy (Phleum
pratense); fescue grass (Festuca pratensis); couch grass (Agropyron repens);
cocksfoot (Dactylis glomerata); annual meadow grass (Poa annua); chickweed
(Stellaria media); dandelion (Taraxacum); shepherds's purse (Capsella bursa

pastoris); k n o t g r a s s (Polygonum aviculare); sow t h i s t l e (Sonchus oleraceus);
c r e e p i n g t h i s t l e (Cirsium arvense); b r o a d - l e a v e d p l a i n t a i n (Plantago major);
b l a c k n i g h t s h a d e (Solanum nigrum); s p e a r t h i s t l e (Cirsium vulgare); groundsel

(Senecio vulgaris), white c l o v e r (Trifolium repens); t o t a l ; sward d e n s i t y ( % ) .
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