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Stro verhakseien nadelig voor zaadopbrengst
ing.J.G.N.Wander, PAV-Lelystad
Vanwege een telagemarktprijs is het
persen en afvoeren van stro van
roodzwenkgras in sommigejaren niet
rendabel. Ook isdetoelating van één
vande belangrijkste in roodzwenkgras
toegelaten herbiciden (Gallant 2000)
gekoppeld aan het niet mogen
vervoederen van het stro.Het meest
voorde hand liggend ishet dan om bij
toepassing van ditmiddel het stro op
het land achter telaten.In de
toekomst kan dezerestrictie niet in alle
gevallen uitgesloten worden bij
nieuwe toelatingen van gewasbescher-

Deproeven werden indezomers van
1993, 1994en 1995aangelegd, tweemaalmet eenrasmetfijne uitlopers en
eenmaal met gewoon roodzwenkgras.
Hetverhakselde strowerd gemiddeld
op22juli overdeveldjes verdeeld in
tweehoeveelheden. Omdat de stroproductienietjaarlijks hetzelfde isen omdathet strobij een praktijktoepassing
vaaknietegaalverdeeld zal kunnen
worden, werden eenvrij lageeneen
vrijhogehoeveelheid stro aangewend
(zieonderstaand overzicht).Vijf dagen
nade stro-aanwending werden de stikstofvarianten aangelegd. Perton stro
werd geen, 7kgof40kgNperha extra
gegeven. Denormalebemesting (45kg
Nperha)werdmidden septembergegeven. Inhetvoorjaar kreeg de gehele
proef 85kgNperha.

mingsmiddelen ingraszaad.
Als hetgraszaadgewas blijft liggen
vooreen volgende oogst,kan het
achterlaten van het stromogelijk een
negatief effect ophetgewas hebben.
Omdat niet bekend isof en in welke
mate hetgewas negatief reageert,is
onderzoek gestart.Mogelijk datde

DeC/N-quotièntvanhet strowasgemiddeld overdedrieproeven 60 :1
meteenvariatievan40 : 1 tot 80 :1.
Ten opzichte van tarwestro (90 : 1)is
deC/N-quotiëntvan roodzwenk-graszaadstro duidelijk lager. Voor deverteringvandit stroisdusminder stikstof
nodig danvoordevertering vantarwe-

stro.Ongeveer 3kgperton strozalvoldoende zijn invergelijking met7kg
pertontarwestro.Omdat ditvantevorennietbekend was,werd opde meeste
objecten beduidend meer stikstof gestrooid danvoordevertering nodig
was.

Ge
Vooral bij 6,2 ton strowasde bedekkingvanhetgewas directnahet uitbrengen zwaar. Hetgewasgroeide echterzeer sneldoorhetstroheen. Begin
augustus waserinelkjaar alweer heel
watgras tezienenin september stond
hetgraserweervolop.Wel ontstonden
kaleplekjes opplaatsen waareen dikke
dot strolag.Het strolagna enkele
maanden helemaal onderinhetgewas,
maar devertering verliepniet snel.Tot
inmei waren meestalrestanten terug te
vinden, metnamebij dehoge strohoeveelheid.
Devroeg gegeven stikstof werd vermoedelijk nietdoorhet stro opgenomen
omdevertering teversnellen. De vroeg
gegeven stikstof had een sterkeffect op
degroeivanhetgras.Het aantal keren
datgecirkelmaaid moest worden nam
toe.Degeheleproef werd wathet

gewasreactie ophet stropositief
beïnvloed kan worden door extra
stikstof tegeven. De vertering van het
strokan hiermee mogelijk bevorderd
worden, waardoorde voorde
vertering van het stro benodigde
stikstof wordt gecompenseerd.
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stikstofbemesting (kgNperha)

verhakseldstro
ton/ha

juli

september

0
0
0
3,1
3,1
3,1
6,2
6,2
6,2

0
0
40
0
22
62
0
44
84

0
45
45
45
45
45
45
45
45

AUGUSTUS 1998

totaal
0
45
85
45
67
107
45
89
129

maaienbetreft gelijk behandeld. De
proeven werdendrie-ofviermaalgemaaid,waarbij eindaugustus of begin
september begonnen moest worden en
midden oktobernogeen laatstemaaibehandeling moest worden uitgevoerd.
Zelfs metditintensieve maairegime
kwam hetvoordateropplekjes en
strookjes gewasbedekking optrad door
maaisel.

opde stikstoftrappen alshettotaal aantalspruiten.Indezomervan 1996werd
nogmaals eenproef aangelegd. In deze
proef werdgeen stikstof gegeven in
juli,maar werden in september verschillende stikstofniveaus aangelegd.
Ook indezeproef hadhet stroeen vergelijkbaar negatief effect opde spruitdichtheid. Bij4,5 ton stroperhagaf
verhoging van de stikstofgift in septembervan45kgNperhanaar 85kg N
perhaeen verlaging vande spruitdichtheid (van 13.900spruitenperm2naar
10.600spruitenperm2).

Doortoepassing vanhet stronam de
spruitdichtheid af (figuur 1).Bij 3,1 ton
stroperhanamdespruitdichtheid af
doorverhoging vandestikstofgift inde
zomer.Tenopzichtevan 3,1ton stro
perhanamde spruitdichtheid verderaf
bij 6,2 ton stroperha,maarlag nog
steedsopeenvoldoendehoog niveau.
Bij 6,2 ton stroperhanam de spruitdichtheid echtertoedoorverhoging van
destikstofgift indezomer.Bij 3,1 ton
stroperhaheeft detoenamevan de
grasgroeidoormeer stikstof tegeven
deuitstoeling vermoedelijk geremd,
terwijl bij 6,2 ton strode spruitdichtheiddoorhetstrodermate werdgereduceerd, datextra stikstof weleentoenamevandeuitstoeling gaf. De dikte
vandespruiten namtoedoorhettoepassenvanhet stro(resultaten niet
weergegeven).Dithing samen metde
afname vande spruitdichtheid. Het aantaldikke spruitenreageerde echter vrijwelgelijk opdetoediening van stroen

Dehalmdichtheid lagbij alle objecten
opeenhoogniveau. Heteffect van de
strohoeveelheden ende stikstofgiften
opdehalmdichtheid isweergegeven in
figuur 2.Bijgeen strowerd dehalmdichtheid nietbeïnvloed bij verhoging
vande stikstofgift. Bij 3,1en6,2 ton
stroperhalagdehalmdichtheid lager
danbij geen stro.Verhoging van de
stikstofgift verlaagde de halmdichtheid.
Hetberekend percentage halmen per
spruitnambij geen stroen 6,2ton stro
perha af doortoename vande stikstofgift. Bij 6,2 ton stroperhawas deze afname sterker danbij geen stro.Bij 3,1
ton stroper ha wasersprakevan een
geringetoenamevanhet percentage
halmenper spruitbij toenamevan de
stikstofgift. Bij 6,2 tonstroperhalag
hetpercentage halmenper spruitopeen

Hetgrasgroeitalgoeddoor hetstro heen.
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hogerniveau danbij geenen 3,1 ton
stroperha.Gezien de spruitdichtheden
zijn dezeeffecten logisch.De afname
vanhetpercentage halmen per spruit
duidteropdathet aantalniet geschoten
spruiten endus dehoeveelheid ondergrasverhoudingsgewijs toenam.

Bij geen stronam delegering toe door
verhoging vande stikstofgift. Bij 3,1 en
6,2ton stroperhawerd dematevanlegering echternietbeïnvloed door de
hoogtevande stikstofgift. Meerlegering alsgevolgvan meer stikstof en
meer ondergras werdblijkbaar voorkomendoorde afname vande halmdichtheid. Bij 3,1 en6,2 ton stroperhalag
dematevan legering tussen detwee
hoogste stikstofgiften bij geenstro.

Deeffecten opdezaadopbrengst zijn
weergegeven infiguur 3.Bij geen stro
gaf de stikstofgift volgens het advies
(45kgNperhain september) dehoogsteopbrengst. Eenhogere gift gaf meer
legering,waardoor de zaadopbrengst
ietsdaalde.
Bij 3,1en6,2 ton stroper hagaf de
laagste stikstofgift (alleen45kgNper
hain september) dehoogste opbrengst.
Hetnegatieve effect vanverhoging van
de stikstofgift kannietverklaard worden doormeer legering.Dedaling van
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Figuur1.Invloedvan destikstofgiftinjuli + septemberopdespruitdichtheidvan roodzwenkgrasmidden novemberbijgeen, 3,1 en6,2 tonverhakseldstroperha
(gemiddeldedrieproeven).
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Figuur2.Invloedvan destikstofgiftinjuli +septemberopdehalmdichtheidvanroodzwenkgras bijgeen, 3,1 en6,2 tonverhakseldstroperha(gemiddelde drie
proeven).
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Figuur3.Invloedvan destikstofgiftinjuli + septemberopdezaadopbrengstvan roodzwenkgrasbijgeen,3,1en6,2 tonverhakseldstroperha(gemiddelde drie
proeven).
lijks beïnvloed endaaldezelfs iets bij
3,1 ton stroper habij toename van de
stikstofbemesting. Hetberekende aantal
zadenperhalm namechterbij beide
strohoeveelheden toeinvrijwel dezelfde mate alsdehalmdichtheid afnam.

dehalmdichtheid bij 3,1 en6,2 ton stro
perhazou gezien dehoge halmdichtheidgecompenseerd moeten kunnen
worden dooreentoename vanhet aantalgeoogstezadenperhalmen/of een
toename vanhet duizendkorrelgewicht.
Hetduizendkorrelgewicht werd nauwe-
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Dedalingvandezaadopbrengst bij verhoging vande stikstofhoeveelheid bij
6,2 ton stroperhakanmogelijk gedeeltelijk verklaard worden doorhetfeit dat
enerzijds dehalmdichtheid afnam, terwijl despruitdichtheid endegewasmassa toenamen. Dehalmen moesten
zodoende bij toename vande stikstofhoeveelheid concurreren metmeer ondergras.Bij 3,1ton stroperhakan deze
verklaring echternietgegeven worden.
Bij beide strohoeveelheden washet
verschil inzaadopbrengst tussen de
laagsteendehoogste stikstofhoeveelheid slechtsongeveer 65kgperha.
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Het strohad eennegatief effect opde
zaadopbrengst. Bij 3,1en6,2 ton stro
perhalagdematevanlegering tussen
detweehoogste stikstofgiften bij geen
stro.Een toenamevandematevanlegeringkan dusgeenverklaring geven
voorhetnegatieve opbrengsteffect.
Dedalingvandehalmdichtheid door
toepassing van strohakselenzou gezien
dehogehalmdichtheid gecompenseerd
moeten kunnen worden dooreentoenamevanhet aantalgeoogste zaden per
halmen/of eentoenamevanhetduizendkorrelgewicht. Ditgebeurdeinonvoldoende mate.Blijkbaar heeft hetgehakselde stronaasthetnegatieve effect
opdehalmdichtheid ook opeen of anderewijze eenremmend effect opde
gewasgroei gehad. Mogelijk kan hierbij
gedacht worden aanziekten,plagenof
allelopatische effecten.

Conclusies
Als stronadeoogstvaneeneerstejaarsgewas verhakseld ophet land
blijft, ishetnietnodig omdirectnahet
hakselen eenextra stikstofgift te geven.
Gezien debeperktehoeveelheid stikstof
dievermoedelijk nodig isom graszaadstroteverteren,hoeft nietverwacht te
worden dateenaanpassing vande stikstofgift in september of inhet voorjaar
veelinvloed zalhebben ophet effect
vanhet stroopde zaadopbrengst.
Bij de advies-stikstofgift geeft 3tot6
tonverhakseld stroperhaeen daling
vandezaadopbrengst bij de tweede
oogstvanongeveer 80kgperha.

