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ir. G.E.L. Borm, PAV-Lelystad

Dedefinitieve verslaglegging van het
onderzoek moest tot deze winter wijken voor andere prioriteiten.
Onderstaand volgen inhet kort debelangrijkste bevindingen van het onderzoek dat inhoofdzaak methet
Canadese ras McGregor werd uitgevoerd. De opbrengst lagmet gemiddeld circa 2.500 kg zaad per ha, met
uitschieters tot 3.500kg,opeen hoog
niveau. Legering vanhet gewas was
zeer nadelig voor de zaadopbrengst.
Naarmate het gewas zwaarder was,
werden meer Sclerotienvan
Sclerotinia inhet zaad aangetroffen
en meeldauw inhet gewas vastgesteld. Ook de oogst werd door legering bemoeilijkt. Metnamebij het
vaststellen van de zaaidichtheid en de
hoogte van de stikstofbemesting is

In 1989,1990 en 1991 werddoor het
PAV-Lelystad onderzocht hoe het
relatief onbekende gewas olievlas
het besteopkleigeteeld kan worden.
Mede alsgevolg vandegoede
resultaten werdin 1990ook inde
praktijk gestart met deteelt van dit
gewas.Het areaaldatin 1992circa
2.000 ha bedroeg,liepalsgevolg van
de veranderde subsidieregeling snel
weerterug. Momenteel ishet gewas
inNederland weer verdwenen.
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het voorkomen van legering dan ook
een belangrijk uitgangspunt.

Integenstelling totvezelvlas gaathet
bij deteelt van olievlas niet om de
opbrengst aan lange vezels, waarvoor
lange onvertakte stengels van belang
zijn, maar alleen om zaad. Olievlas
kan dan ook veel dunner worden gezaaid dan vezelvlas. Bij een dunne
zaaiblijven deplanten korter wat de
stevigheid ten goedekomt. Per plant
worden bij een dunne zaaiveel meer
bollen aangelegd danbij een dichte
zaai zodat het aantal bollen peroppervlakte-eenheid niet lager hoeft te
zijn danbij eenhoge plantdichtheid.
Ookhet aantal zaden per bol neemt
niet af bij een lage plantdichtheid.
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Een dichtheid van circa400 planten
per m2lijkt optimaal. Dit iste verkrijgen doorhet zaaien van 450-500
kiemkrachtige zaden per m2.(Bij vezelvlas worden 2.000 kiemkrachtige
zadenper m2aanbevolen).

Net alsbij vezelvlas lijkt het verstandig omvoorafgaand aan deteelt de
bodemvoorraad stikstof vast te stellen. Opgrond vanhet geringe aantal
proeven isniet duidelijk of hiervoor
hetbeste delaag 0-60 dan wel 0-90
cmbemonsterd kan worden.
Indrogejaren wanneer het gewas
kort blijft en geen legering vanbetekenis optreedt, reageert olievlas met
name in combinatie met een lage
zaaidichtheid positief opeen hoge
stikstofgift. Zo werd in 1990de
hoogste zaadopbrengst bereikt bij de
hoogste stikstofgift indeproef van
bijna 160kgper ha inclusief bodemvoorraad (0-90 cm: 100kgper ha).In
1991toen de groei-omstandigheden
tot een lang gewas leidden, werd de
hoogste zaadopbrengst bereikt bij de
laagste gift indeproef 90-bodemvoorraad (0-90cm: 35kgperha).
Door toepassing van 25kg stikstof in
devorm van ureum kortvoor de bloei
bleek het mogelijk de zaadopbrengst
bij deze 'lage' basis-stikstofbemesting verder teverhogen. Een voorzichtige basis-stikstofbemesting zoals
in 1991, die later inhet groeiseizoen
alsermeer zicht isop de stevigheid
van het gewas zonodig kan worden
aangevuld, verdient aanbeveling.
Toename van de stikstofbemesting
gaf inbeidejaren wel een daling van
hetoliegehalte inhet zaad.
Q\ Ajrc iatïe
Zoals reeds isvermeld, was legering
zeer nadelig voor de zaadopbrengst
enveroorzaakte dit oogstproblemen.
Detoepassing van groeiregulatoren
leidt tot stengelverkorting en daarmee
ook tot een steviger gewas. Bij een
gewas dat aandezware kant is,verdient deze teeltmaatregel derhalve
duidelijk aanbeveling.
Detoename vanhet aantal gevormde
bloemen/bollen per plant zoals niet
zelden wordt waargenomen natoepassing vaneen groeiregulator, leidt
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niet automatisch toteen verhoging
van dezaadopbrengst omdat het aantalzadenperboldoor dezebehandeling afneemt.

van vezelvlas; het aandeel van het lint
isechter beduidend lager bij olievlas.
Dechemische samenstelling van de
olievlasvezels wijkt niet af van die
vanvezelvlasvezels.

Onderzocht isof door intensieve bestrijding met fungiciden vanaf de
bloeidezaadvullingsperiode kan
worden verlengd endaarmee dezaadopbrengst kan worden verhoogd. Dat
bleek indejaren 1990en 1991niet
het geval tezijn. Mogelijk isdit voor
een deelterug tevoeren ophet voor
schimmelziekten ongunstige weer
(droog en zonnig) tijdens dekorrelvullings- en afrijpingsperiode.

Het isjammer dat olievlas,dat waardevolle olie en interessant stengelmateriaal produceert, wegens eentegering saldo (voorlopig) niet meer in
Nederland wordt geteeld.

Voor het oogsten moet niet worden
gewacht tot het gewas volledig dood
is. Als menhet gewas tevelde laat
staan, zal ditpas laat inhet najaar
zijn. Het maaien verloopt het best
(minste wikkelen omdraaiende delen) alsde stengels nog iets groen van
kleur zijn en stug.Derijping van het
zaad loopt sterkvoor opdievan de
stengel.Zo washet vochtgehalte in
het zaad algedaald onder de 15procentterwijl dat inhetonderste stengelstuk nog ruim 60procent was.
Het uitdrogen van het zaad enhetgewaskan worden versneld door zwadmaaien en doodspuiten vanhetgewas.Wanneer dit gebeurt alshet
vochtgehalte van debollen onder de
40procent isgedaald, gaatdit niet ten
koste van deopbrengst en kwaliteit.
Met namebij droog en zonnig weer
verloopt het uitdrogen na zwadmaaien sneller dan nadoodspuiten.In
verband methet door de stoppel zakkenvan het gemaaide gewas, wat bij
hetopraapdorsen verliezen geeft,
dient dezwadperiode bij voorkeur
niet langer tezijn dan een week.
Ten opzichte van de olie die oorspronkelijk uit Canada en Argentinië
werd ingevoerd, isdekwaliteit van
de inNederland geproduceerde lijnolieuitstekend. Dekwaliteit van de
stengelvan olievlas blijft uiteraard
achter bij dievan vezelvlas. Hettotalevezelgehalte van de stengel correspondeert ingrote lijnen met dat

AUGUSTUS 1998

,',

11

111

K

:

i

ing.J.A.M.Groten,PAV-Lelystad
In hetcultuur-engebruikswaardeonderzoek snijmaïsheeft hetPAV de
laatstevijfjaren hetzetmeelgehalte
bepaald.Er blijkteen rasafhankelijk
verbandtebestaantussen het
zetmeelgehalte enhetdrogestofgehalte.Kiestmen bijde
rassenkeuze voorkwaliteitdan isde
voederwaarde(VEM/kgds) nogsteeds
débelangrijksteeigenschap.Hoe
hogerdevoederwaardehoebeter.
Kiezen vooreen hoogzetmeelgehalte
isafhankelijk vandespecifieke
bedrijfssituatieendus niet
vanzelfsprekend. Met de informatie
overhetzetmeelgehalte kan de
rassenkeuze vansnijmaïs nu
optimalerophetrantsoen worden

Vooreenoptimalebenuttingvanhetzetmeelmoetdeveestapelopgedeeldwordeninproductiegroepen.

afgestemd.

Beginjarennegentigwerderverkondigddatbepaaldesnijmaïsrassen het
hoogstezetmeelgehaltehaddenendat
hetzetmeelgehalte, veevoedertechnisch
gezieneenveelbelangrijkerraseigenschapwasdandevoederwaarde
(VEM/kgds).Ditrieptweevragenop:
1 watishetveevoedertechnischebelangvanzetmeel?
2 hoeisderasvolgordeinzetmeelgehalte?
Deeerstevraagisbeantwoorddoorveevoedingsdeskundigen. Detweedevraag
isbeantwoorddoorvanaf 1993opde
maïsrassenproefvelden vanhetPAV
ookhetzetmeelgehaltetebepalen.
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Voorhetleverenvaneentop-melkproductiehebbenkoeienveelenergienodig.Hettotalerantsoen (ruwvoeren
krachtvoer) bepaalt dehoeveelheid
energiedievoor dekoebeschikbaaris.
Snijmaïs vormtopdemeeste veehouderijbedrijven eenbelangrijk onderdeelvanhetrantsoen.De energiebronnenbij snijmaïs zijn dekolf
(voornamelijk zetmeel) enderestplant.Hetisnudevraagofdesamenstelling waarin detotaleenergieuit
snijmaïs wordt geleverd vaninvloedis
opdemelkproductie. Met andere
woorden,kandekoemetenergieuit
maïszetmeelmeerdanmetenergieuit
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demaïsplant.
Uitveevoedingskundig onderzoek
blijkt datbijhoogproductieve koeien
inhetbeginvandelactatieeenhoog
gehalteaan(bestendig) zetmeelinhet
rantsoen eenpositieveinvloedkan
hebben opdemelkproductie enopde
vet/eiwit-verhouding.Ditpositieve effect wordt veroorzaakt doordat bestendigzetmeelniet indepens wordt afgebrokenmaarindedarmen.
Energetisch gezien isditgunstiger dan
deopnamevanzetmeel indepens.Er
wordtmeerlactose,dusmelkgeproduceerd. Ditpositieveeffect isechter
nietinelkonderzoek gevonden.
Daarnaast blijkt datbijkoeien inde
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