ecten van

ir. G.E.L. Borm,PAV-Lelystad
In eengroot aantal gewassen zijn de
perspectieven van mechanische

• • ï :•"

:

riienafstanden

onkruidbestrijding de afgelopen
jaren verkend omzo mogelijk de

Mechanische onkruidbestrijding op Engels

inzet van herbiciden tebeperken. De
mogelijkheden voor mechanische

raaigras voor zaadproductie opzand-en dalgrond

onkruidbestrijding hangen nauw
samen met de rijenafstand.
Schoffelen is veelalpas mogelijk bij
rijenafstanden groter dan 25 cm. Het
onkruidonderdrukkend vermogen
van eengewas neemt daarentegen
veelalaf naarmate het op een
ruimere rijenafstand wordtgezaaid.
Engels raaigras voor zaadproductie
wordtvaakgeteeld bij rijenafstanden
die nietgroter zijn dan 25 cm. De
effecten van een ruimere
rijenafstand opdegroei en
ontwikkeling vanditgewas en
uiteindelijk opdezaadopbrengst zijn
in samenhang met verschillende
onkruidbestrijdingssystemen nader
onderzocht. In eerste instantie isdit
gebeurd opzand-en dalgrond
waaroverin ditartikel wordt bericht.
Aansluitend isditonderzoek ook op
kleigrond uitgevoerd waaroverlater
ditjaar een artikel verschijnt.

Het onderzoek werd uitgevoerd in
Engels raaigras dat indeherfst in
open land werd gezaaid.
In 1989en 1990werd een proef geoogst opproefboerderij 't Kompas op
dalgrond. In 1993, 1994en 1995 werden meer uitgebreide proeven geoogst opproefboerderij de
Kooyenburg op zandgrond. Opde
dalgrond werd het ras Jumbo (diploid
weidetype) gezaaid; op de zandgrond
werd detwee eerstejaren het ras Flair
(grasveldtype) gezaaid enhet laatste
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jaar hetras Missouri (tetraploïd hooitype).In de twee proeven op dalgrond
was derijenafstand 25,37,5en 50
cm; hier werd chemische bestrijding
vergeleken methandmatig wieden.
Dehoeveelheid zaaizaad perha was
bij allerijenafstanden gelijk (veelal
10kgper ha).In deproeven op zandgrond werd demechanische onkruidbestrijding wel machinaal uitgevoerd.
Voor het schoffelen werd gebruik gemaakt van een drie meter brede Vibro
Crop-trilschoffelmachine
(Kongskilde). De afstand van de zijkant van de schoffel naar het hart van
deplanterij bedroeg bij alle rijenafstanden circa 6cm. Derijsnelheid bedroeg veelal 4-5 kmper uur. Er werd
geègd met een zesmeter brede veertandeg (Hatzenbichler) waarvan de
tanden opvierverschillende standen
van slepend tot stekend konden worden ingesteld. Door middel van de
rijsnelheid kon de effectiviteit van het
eggen ook worden beïnvloed. Er
werd bij elkebewerking een evenwicht gezocht tussen de gewasbeschadiging en demate van onkruidbestrijding. Derijsnelheid was ineen
jong gewasstadium veelal laag (circa
4kmper uur) maar ineen bijna gesloten gewas ongeveer het dubbele.
Deeerste proef opzandgrond bleef
ook beperkt tot derijenafstanden 25,
37,5 en50cm;hier werd chemische
bestrijding vergeleken met schoffelen
en eggen. Daarnaast kwam bij de rijenafstand van 25 cm een object voor
dat onbehandeld bleef. In detwee
laatsteproeven op zandgrond werden
ook nog de rijenafstand van 12,5cm
en de onkruidbestrijdingsmethoden
wieden respectievelijk schoffelen, gevolgd door eggen beproefd.

MEI

1998

Onbehandeld werd met alle rijenafstanden gecombineerd terwijl eralleen werd geschoffeld bij de rijenafstanden van minimaal 25cm. In 1990
werd bij de objecten diewerden gewied inhetvoorjaar ook een chemischebestrijding uitgevoerd. Inhet
oogstjaar 1993kon als gevolg van de
weersomstandigheden geen mechanische onkruidbestrijding in de herfst
worden uitgevoerd. Het aanwezige
onkruid (met namemuur) dreigde
pleksgewijze het gras te verstikken
zodat ook deobjecten waar de onkruidbestrijding volledig mechanisch
zou worden uitgevoerd metTramât
werden bespoten. Deonkruiddruk in
detwee laatste proeven was dermate
gering dat geen chemische onkruidbestrijding indeherfst behoefde te
worden uitgevoerd.
Inhet staatje opdevolgende pagina
iseen overzicht gegeven van deuitgevoerde bespuitingen en bewerkingen.

Resultaten en discyssïe
Invloed rijenafstand opgewas
Het effect van derijenafstand opde
ontwikkeling van het gewas is weergegeven intabel 1.
Hoewel bij allerijenafstanden eenzelfde zaaizaadhoeveelheid perha
werd gebruikt, nam de spruitdichtheidper m2inhet voorjaar af naarmate derijenafstand ruimer was.
Waarschijnlijk doet zichtoch al snel
concurrentie voor tussen dejonge
plantjes. Dehoeveelheid droge stof
diehalf april door het gewas werdgeproduceerd, nam af indien de rijenafstand ruimer was dan 25cm.Zoals
werd verwacht, nam de geschatte
grondbedekking door het gewasaf

naarmate opeenruimere rijenafstand
werd gezaaid.
Ondanks de groteverschillen in
spruitdichtheid inhetvoorjaar waren
deverschillen in aardichtheid nietbetrouwbaar. Bij denauwste rijenafstand kwam de aardichtheid nagenoeg overeen met de vastgestelde
spruitdichtheid, maar bij de ruimste
rijenafstand werden bijna twee maal
zoveel aren geproduceerd dan erin
maart spruiten werden geteld.
Hoewel de spruitdichtheid in de rij
toeneemt naarmate de rijenafstand
groter wordt, lukthetrelatief meer
spruiten bij eenruimere rijenafstand
tot een aardragende halm uit te
groeien.
De lengtevan dehalmen wasbij de
nauwsterijenafstand watgroter dan
bij meest ruime rijenafstand.

Vermoedelijk leidde de hogere
spruitdichtheid toteen sterkere strekking van het gewas.
Deeffecten van derijenafstand opde
zaadopbrengst en afvalpercentage in
het gedorste zaad zijn intabel 2vermeld.
Hoewel deverschillen in aardichtheid nietbetrouwbaar waren, bleef de
zaadopbrengst bij deruimste rijenafstand achter ten opzichte van deoverigerijenafstanden. Het afvalpercentage wasbij derijenafstand van 37,5
cmhet laagst; hiervoor is geen duidelijke verklaring.
Erkwamen geen betrouwbare verschillenvoor inzaadopbrengst per
aar en drooggewichtvan de halmen.
Ook deverschillen in kiemkracht en
duizendkorrelgewicht waren gering

onkruidbestrij-

oogstjaar

dingsmethode
chemisch najaar
chemisch voorjaar
wieden najaar
wieden voorjaar

1989
7Tramât
3Basagran

1990
7 Tramât
3Basagran +

1993
3Tramât
1Actril +
1MCPP

-

1 Tribunil
7-11
3 Basagran +

1994

5 Tramât

3Tr«
-

3-4

schoffelen en/of
eggen najaar

3Tramât

5-11

schoffelen en/of
eggen voorjaar

30-3/11-5

29-4

1Tribunil

Demechanische onkruidbestrijding inhet voorjaar werd allereerst uitgevoerd ineen uitstoelend
gewasenvervolgens ineen strekkend gewasdat nog netniet was gesloten.

rijenafstand spruiten perm2 droge stof (kgperha)
(cm)
derde decade maart
half april
12,5
25
37,5
50

1.720
1.250
1.130
840

LSD(0,05)

205

%grondbedekking arenper halmlengte
door gewas half mei
m2
(cm)

600
610

93
88

480
340
150

80
71

Invloed bewerkingen opgewas
In deproef die in 1994werd geoogst,
kon inhetnajaar eenbewerking worden uitgevoerd. Opvallend was dat de
plantuitval ende gewasbedekking
door grond als gevolg van het eggen
sterker waren naarmate de rijenafstand nauwer was.Ditresulteerde in
een geringere grondbedekking door
het gewas inhet latevoorjaar en een
geringere legering vanhet gewas. Bij
deproef die in 1993werd geoogst,
kon diteffect vanhet eggen ophet
gewas ook bij uitvoering inhet
vroege voorjaar nog enigszins worden waargenomen.

-

16-3

30-3/1-5

1995

(resultaten niet weergegeven).
Bij deruimste rijenafstand laghetgewasbij de oogst enigszins golvend.
Hetmoet niet worden uitgesloten dat
bij de oogst indepraktijk verliezen
opkunnen treden doordat aren die
tussen derijen hangen worden doorgeknipt.

1.760
1.630
1.550
1.560

101
97
98
94

340

Er deed zich watbetreft dezaadopbrengst geen betrouwbare interactie
voor tussen derijenafstand en deonkruidbestrijdingsmethode. De invloed
van de onkruidbestrijdingsmethode
opdezaadopbrengst isintabel 3
weergegeven.
Er was geen sprake van een betrouwbaar effect van de onkruidbestrijdingsmethode opde zaadopbrengst.
Hieruit blijkt dat deuitgevoerde mechanische bewerkingen geen of niet
meer schade hebben veroorzaakt dan
dechemische bestrijding. Evenmin
waren erduidelijke effecten ophet
afvalpercentage inhet gedorste zaad,
hetduizendkorrelgewicht ende
kiemkracht van het zaad (resultaten
niet weergegeven).

MM

Tabel 1. Invloed rijenafstand op de ontwikkeling van het gewas (gemiddelde twee proeven, wiedobjecten).

rijenafstand (cm)
25

12,5*

37,5

50

zaadopbrengst (kgper ha)
1.500
1.480
1.450
1.370
afval ingedorstezaad (%)
16,4
15,4
13,9
15,3
*Rijenafstand kwam indrieproeven niet voor,geschat met Genstatprocedure REML.

LSD
(0,05)
70
1,3

Tabel 2. Invloed rijenafstand op zaadopbrengst en afvalpercentage in het gedorste zaad
(gemiddelde vijf proeven, chemische en wiedobjecten).
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Invloed rijenafstand en bewerkingen
oponkruid
Metuitzondering van deproef diein
1993werd geoogst en inde winter
geheel metTramâtwerd bespoten,
kwam vrij weinig onkruid voor.
Engels raaigras heeft vooral tenopzichte van laagblijvende onkruiden
eenflinke concurrentiekracht die met
name alshet gewas doorschiet enlegertervoor zorgt datdit onkruid voor
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onkmidbestrijding gemiddelde 3proeven
onbehandeld
wieden

gemiddelde 2proeven')

-

chemisch
eggen

1.490
1.460
1.470

schoffelen
schoffelen en eggen

-

LSD (0,05)

70
') Bij rijenafstand van 25,37,5en 50cm.
z
)Bij rijenafstand van 12,5,25,37,5 en 50 cm.

Tabel 3. Invloed onkruidbestrijdingsmethode

op de

1.420
1.410
1.430
1.410
1.410
1.370

1.430
1.420
1.450
1.400

80

60

1994

grondbedekking gewasbedekking
29-4

1995

grondbedekking gewasbedekking

29-6

onbehandeld
1,3
wieden
0,0
chemisch
0,8')
eggen
0,5
0,3
schoffelen
0,6
0,1
schoffelen eneggen LSD (0,05)
1,3
0,3
')Bestrijding invoorjaar nog niet uitgevoerd.

grondbedekking

11-5

29-6

3,0

1,1

6,3
0,7
0,4
1,9
1,0

2-5
4,0
1,3
1,8
3,1
2,0

_°i7_

lë

JL 8 ,

4,8

IJS

0,8
0,4
1.0

Tabel 4. Effect onkruidbestrijdingsmethode op de grondbedekking door het onkruid na de
eerste bewerking in het voorjaar en de gewasbedekking door het onkruid eind juni.

afstand 50 cm 3,5% grondbedekking). Het effect van de onkruidbestrijdingsmethode opde onkruidbezetting is intabel4 vermeld. In 1995
was ereindjuni geen gewasbedekking door het onkruid.
In 1993en 1994werden ergeen betrouwbare verschillen in effectivitieit
van deverschillende onkruidbestrijdingsmethoden vastgesteld. In 1995

een deel verstikt. Dit gebeurde ook
met het straatgras indeproef diein
1993werd geoogst; hiervan kon alleen inhet geoogste product een
spoor worden waargenomen.
Alleen inde laatst geoogste proef
werd waargenomen dat erbij eenruimere rijenafstand begin mei iets meer
onkruid voor kwam (gemiddelde rijenafstand 12,5tot 37,5cm 2%,rijen-

Schoffelen in het najaar is meestal niet mogelijk.
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was de effectiviteit van het eggen
minder dan van wieden.
Op grond vandein tabel 3 vermelde
zaadopbrengst was de onkruidbezetting indetwee laatst geoogste proeven zolicht dat ergeen onkmidbestrijding behoefde te worden
uitgevoerd om opbrengstreductie te
voorkomen.

zaadopbrengst.

1993
onkruidbestrijding

gemiddelde 2proeven2)

1998

I

Engels raaigras datvoor deproductie van zaaizaad wordt geteeld,
iseen gewas met een behoorlijke
concurrentiekracht voor laagblijvende onkruiden.
Het gewas heeft een sterk compensatievermogen waardoor bij
een sterk verschillende beginstand
toch een overeenkomstige zaadopbrengst kan worden bereikt.
De zaadopbrengst daalde slechts
licht bij hetverruimen van de rijenafstand tot 50cm.
Door eggen, schoffelen ende
combinatie van schoffelen gevolgd door eggen werd geen aantoonbare schade aan het gewas
aangericht.
Oppercelen met een geringe onkruiddruk lijkt het inprincipe mogelijk om de onkruidbestrijding
mechanisch uit tevoeren.
Detoepassing van mechanische
onkruidbestrijding inde praktijk
hangt af van het weer (met name
inhetnajaar), debeschikbare tijd
en debeschikbaarheid van debenodigde werktuigen.

