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DE GROEI VAN ROGGEIN BLIJVENDGRASLAND
with summary
W. H. VANDOBBENen C. T. DE WIT

Hetvroegmaaienvan grasinhet voorjaar wordt weltoegepast voorstalvoedering
envoortsmethetdoelintekuilen.Ookinhetlaatstegevalishetwenselijkomzovroeg
mogelijk een snede te winnen omdat men dan het bijkomstige voordeel heeft tegen
heteindevanmeiweerovergoedweidegrastebeschikken.
Hetisvoldoendegeblekendat degrasoogstslechtsinbeperktematevervroegdkan
worden met behulpvan stikstof omdat het grasnu eenmaalniet groeitin hetvroege
voorjaar. Rogge daarentegen blijkt goed te groeien in de late herfst en het vroege
voorjaar.
Het verschil in groei tussen rogge en gras kan worden veroorzaakt door een verschillende reactie op temperatuur, maar ook door een verschil in structuur van de
grond tussen dievan eenpas bewerkte eningezaaideroggeakker endievan blijvend
grasland.
Omhierovergegevenstekrijgenzijn op7oktober 1957roggekorrelsindezodevan
onbemest grasland gelegd in meteenmespunt voorzichtig gestoken wigjes van 1 cm
diep.Ter vergelijking werd roggeuitgezaaidin omgeplagdezodenvanhetzelfdeweiland. Op 28 november 1957was het droge-stofgewicht van één roggeplantje op het
eersteobject gemiddeld 11 mgenophettweedeobject 39 mg.
Om vast te stellen of dit grote verschilin gewicht aan de structuur ligt of aan de
stikstofvoorziening werd het proefje het volgendjaar opwat groter schaalherhaald.
Eenobjectwaarbijtevorenalledelenvandegrasmatzijnverwijderd,werdtoegevoegd
en de objecten werden wel of niet bemest met een ammoniumnitraatoplossing naar
60kgNperha. Op 10oktoberwerdgezaaidenop29decembergeoogst. Ditlaatste
beperkte zich door slakkenvraat tot het uitzoeken van enkele „representatieve" en
gave plantjes. Bij het object „omgeplagde zode plus stikstof" ontbraken zelfs deze.
De resultaten zijn weergegevenin tabel1.
TABEL 1. Drooggewicht van roggeplantjes, gezaaid in blijvend grasland op 10 oktober en geoogst
op 29 december.
Thedry weightof rye-plants, sowninpermanentgrasslandon 10 October andharvestedon
29December.
Drooggewicht
Aantal
per plantje
Bemesting
plantjes
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of
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perplant
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In graszode//« sod
••
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insod, abovegroundpartsremoved
In omgeplagdezode/Insod, turnedover . .

0
60
0

11
24
31

60

33

0

48

97

Deze resultaten geven de indruk dat de slechte groei van rogge-kiemplantjes in een
grasmat in hogemate wordtveroorzaakt door stikstofgebrek, ten gevolge van de aanwezigheid van de grasmat. Daarnaast werd de indruk verkregen dat onder dezelfde
omstandigheden van structuur en bij goede stikstofvoorziening rogge in het najaar in
een grasmat veel beter groeit dan het gras zelf.
Uit onderzoekingen over concurrentie is gebleken dat de blote aanwezigheid van
een plantendek niet inhoudt dat de planten in hoge mate beslag leggen op de groeifactoren. Ditisalléénhetgevalalsdeplanten ookwerkelijk groeien ofdoor hun massa
veel licht onderscheppen.
Geen van beide is gedurende de herfst, winter en het vroege voorjaar het geval bij
gras. Mede in verband met de resultaten van de hierboven besproken proefjes kan
verwacht worden dat de produktie van blijvend grasland aanmerkelijk verhoogd kan
worden door in deherfst roggebij tezaaien.
Op 1oktober 1959werd opeen strook grasland, dietengevolgevan dedroogte in de
zomer vermoedelijk nog ruim van stikstof was voorzien, rogge gezaaid met een eenrijige zaaimachine(merk Planet)naar200kg/ha op eenrijafstand van 20cm. De grond
was droog en hard en het zaad kwam op de grond te liggen. Dit laatste was eveneens
het geval op een tweede strook welke na het inzetten van de regen op dezelfde wijze
werd ingezaaid op 24 oktober. De objecten en de ernaast liggende controlestroken
werden op22oktobervoorhetlaatst gemaaid enop 1 aprilbemest met 30kgN per ha.
Op 20 april 1960werdenvan elke behandeling en de twee controlestroken vier veldjes
gemaaid. Deze veldjes van netto 11,2m»warenin devoorafgaande zomer alle zwaar
bemest met stikstof maar op tweeverschillende tijden en met twee verschillende frequenties gemaaid. De gezaaide stroken zijn loodrecht op de behandelingen I-IV van
de voorafgaande zomer aangelegd.
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De gemiddelde opbrengstvermeerdering van 1270kg droge stof per hectare op de
vroeg gezaaide veldjes is aanzienlijk, maar niet geheel te danken aan de bijdrage van
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24okt.
Bloknummer
24Oct.
Blocknumber

520
1970
2490
920
1710
2630
1170
2190
3360
1200
1930
3130

0
1730
1730
0
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0
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1530
0
1660
1660
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0
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2900

0
1630
1630

600
1650
2250

0
1360
1360

II
III
IV
Gemiddelde
Average

FIG. 1.

Rogge in blijvend grasland,
gezaaid op 1oktober. Randrij tussen blok II en III, na
uitmaaien van de veldjes.
Links: gras; rechts: grasrogge.
Rye inpermanentgrassland,
sown on 1 October.Border
rowbetween blockII and III,
after mowing the plots. Left
side:grass;rightside: grassrye.

de rogge. Op de inet rogge bijgezaaide veldjes stond het gras rechterop zodat daar
van het grascirca 300kgdroge stof per hectare minder onder demaaibalk is blijven
zitten.Ditdiepuitmaaienisvoordeligwanneerhetmengselbeginaprilopstalgevoerd
wordtenkanvoordeligzijnwanneerhetdebedoelingisomstreekseindmeiweidegras
ter beschikkingtehebben.
DelageopbrengstvanroggeopblokIiswaarschijnlijk tewijten aan stikstofgebrek.
Derandrijen, dietothetrijpzijnvanderoggezijnblijven staan,warendaar omstreeks
eind mei geheel geel gekleurd, voor zover deze althans niet op 10mei met stikstof
waren overbemest. Dit duidelijke teken van stikstofgebrek werd niet waargenomen
in de randrijen van blok III. De grasopbrengsten waren van blok I niet lager, ook
nietbij decontroles.Dit vormt eenaanwijzing datvoor degrasgroei de stikstofvoorziening steeds optimaal isgeweest, in tegenstelling tot dievoor derogge.
Ditiswellichteengevolgvandevoorsprongdiehetgrasheeft gehadbijdeopname
van dein het najaar aanwezige stikstof.
Afbeelding 1geeft een beeld van de toestand op het best geslaagde veldje (vroege
zaai,blok III) op20april.
De resultaten van deze oriënterende proeven zijn zo dat het demoeite waard is na
te gaan onder welke omstandigheden inzaai van rogge in blijvend grasland mogelijk
envoordeligis. Dit lijkt voorlopig het gevaltekunnen zijn op kleinere bedrijven met
goed vochthoudende zandgrond ofmet beregening.Immers,bij watertekort moet de
oogst van de tweede snede ruwweg eenzelfde bedrag lager zijn als die van de eerste
snedehogeris.
Demineralesamenstellingvaneensnederoggeengrasiswaarschijnlijk slechterdan
vangrasalleen,zodatmetbeweiden opgepastmoetworden.Methetooghieropdient
nagegaan te worden of het mogelijk is een tweezaadlobbig gewas, zoals koolzaad,
te gebruiken.
Thegrowth ofryeinpermanentgrassland
Theresults oftable 1 showthat young rye-plants develop reasonably, whensown
in agrass sod whichiswellsupplied with nitrogen.
Theyields of dry matter of grass and rye obtained on 20April from a permanent
grassland, sownwithryeinautumn are givenintable2.
Ontvangen voorpublikatie: 27mei 1960.
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