TeeltWesterwolds raaigras voor zaadproductie onder druk

vloed van
ars

ing. H.W.G.Floot, PAV-NNO en
ir.G.E.L.Borm, PAV-Lelystad
Het aantal herbiciden dat in de
graszaadteelt mag worden ingezet
neemt af. Een voorbeeld hiervan is
dinoterb dat in de teelt van
Westerwolds raaigras veelvuldig
werd ingezet maar sinds 1 januari
1997 niet meer in de graszaadteelt
mag worden toegepast. Er moet
worden gezocht naar alternatieven
om de teelt van graszaad
levensvatbaar te houden.

Alleeneggengafeenonvoldoende onkruidbestrijding.

Door Westerwolds raaigras op een
rijenafstand van 37,5 cm of nog
liever op 50 cm tezaaien, kan
worden geschoffeld. Verder kan de
onkruidonderdrukkende

werking

van het gras benut worden door de
dichtere stand in de rij.
In dejaren 1993 t/m 1996 is op
zavelgrond op proefboerderij

In 1995 en 1996 werden de effecten
van onderstaande proeffactoren onderzocht:
proeffactor
rijenafstand
Rl rijenafstand 12,5 cm
R2 rijenafstand 25 cm
R3 rijenafstand 37,5 cm
R4 rijenafstand 50 cm

Kollumerwaard te Munnekezijl
onderzoek verricht naar de invloed
van de rijenafstand en de
onkruidbestrijdingsmethode
(chemisch en/of mechanisch) in
Westerwolds raaigras.

proeffactor
onkruidbestrijdingsmethode
C chemische onkruidbestrijding
S schoffelen
E eggen
SE schoffelen en eggen
F flexibel (chemisch/mechanisch)
Bij 12,5 cm werd niet geschoffeld.
De onkruidbestrijdingsmethoden
waarbij wel werd geschoffeld, werd
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niet in combinatie met Rl aangelegd.
In 1993 zijn alleen de onkruidbestrijdingsmethode C en F vergeleken.

Het eggen gebeurde met een
Einböck-wiedeg. Door middel van de
instelling werd een zo goed mogelijk
compromis nagestreefd tussen de effectiviteit van de onkruidbestrijding
en de gewasschade.
Het schoffelen bij R2 en R3 gebeurde
met een Schmötzer-garnituur. De
breedte van de schoffels bedroeg bij
R2 14,2 cm en bij R3 26,7 cm.
Hierbij bleef 10,8 cm onbewerkt.
Het schoffelen bij R4 gebeurde met
een Rau-garnituur. Tussen de rijen
werd geschoffeld met drie schoffels
van 14,5 cm, waarbij een onbewerkte
strook van circa 11cm per plantrij
resteerde.

middel(literperha)

Gemiddeld overdriejaar isbij methode C 1,7 keer gespoten, bij methode S2,3keer geschoffeld, bij methode E4keer geëgd, bij methode SE
2keer geschoffeld en 3keer geëgden
bij methode F 1 keer gespoten en2
keer geschoffeld. Het tweede onderzoeksjaar (1994)isbij de chemische
bestrijding eenverkeerd middel ingezet. Ditjaar wordt verder buitenbeschouwing gelaten.
Inhetnevenstaand staatje iseen
overzicht gegeven van de chemische
bestrijding indeobjecten CenFzoals dieindeoverigejaren isuitgevoerd.

jaar

chemisch(C)

flexibel (F)

actievestof (kgperha)
chemisch(C) flexibel (F)

1993

Bensecal 5

-

1,2

-

MCPA 1,5+MCPP 1,5 +

MCPA 1,5 + MCPP1.5+

2,1

2,1

Actril 2

Actril 2

Bensecal5

-

1,2

-

Verigal D3

Verigal D3

1,7

1,7

Fanteron*3

Faneron* 1,5

1,5

0,8

2,5

1,5

1995
1996
gem.

*Nietmeertoegelaten.
tmmmmmmmmmmmmm

C: chemisch

De rijenafstand en de bewerkingen
kunnen van invloed zijn op deopbrengst enook opdekwaliteit van
het zaad.

1996
gemiddeld
Isd methode
Isdmethode*jaar

2.790
2.680
80
110

Rl (12,5 cm)
R2 (25cm)
R3 (37,5 cm)
R4 (50 cm)
gemiddeld
Isdmethode*rij

2.585
2.770
2.700
2.680
2.680

2.240

2.340
2.310
2.260
2.060
2.240

160

Tabel 1. Invloed methode (C en E) en rijenafstand (Rl, R2,R3, R4) op de gemiddelde
zaadopbrengst in kg per ha 1995 en 1996.
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C

E

S

SE

F

chemisch

eggen

schoffelen

schoffelen/eggen

flexibel

1993

2.250

-

-

-

2.410

1995

2.640

1.920

2.110

2.220

2.520

1996

2.790

2.490

2.700

2.660

2.620

gemiddeld 2jaar

2.715

2.210

2.400

2.440

2.570

gemiddelde 3jaar

2.560

Isdmethode 2 jaar

110

Isdmethode*jaar 2 jaar

150

Isdmethode*jaar 3 jaar

170

2.520

Tabel 2. Invloed methode (C, E, S, SE, F) bij rijenafstand R2, R3, R4 op de zaadopbrengst in kgper ha over 1995 en 1996 en voor C en F over 1993,1995 en 1996.

schil tussen demethode waarbij het
onkruid puur chemisch dan welgecombineerd chemisch/mechanisch
(F)werd bestreden niet betrouwbaar.
Niet duidelijk iswaarom hetopbrengstniveau van deflexibele methode in 1993bijna betrouwbaar hogerwasdan van de chemische
onkruidbestrijdingsmethode.
In 1995was dezaadopbrengst van
allemethoden, met uitzondering van
deflexibele methode, betrouwbaar
lager dan dievan chemische methode.In 1996gaf alleen de methode
eggen een betrouwbaar lagere zaadopbrengst dan dechemische methode.
Er was geen relatie van dezaadop-

Bij bewerking van deresultaten van
alle onkruidbestrijdingsmethoden
over beidejaren waser geenbetrouwbaar effect van de rijenafstand.
Evenmin was er een betrouwbare interactie tussen de onkruidbestrijdingsmethode en derijenafstand (resultaten niet weergegeven).
Gemiddeld overbeidejaren gaf de
chemische onkruidbestrijdingsmethode eenbetrouwbaar hogereopbrengst dan de overige methoden. De
methode eggenresulteerde ineenbetrouwbaar lagere zaadopbrengst dan
alle andere methoden. Gemiddeld
over driejaar washet opbrengstver-
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2.570

• M

Zaadopbrengst
Denetto zaadopbrengsten zijn vermeld indetabellen 1 en2.
De gemiddelde zaadopbrengst over
detweejaren bij dechemische objecten wasbetrouwbaar hoger dan bij de
objecten waar alleen werd geëgd. Het
verschil tussen beide methoden was
met name in 1995groot. Indien de
bestrijding chemisch werd uitgevoerd, bleef dezaadopbrengst bij de
nauwste rijenafstand aldan nietbetrouwbaar achter ten opzichte van de
ruimere rijenafstanden. Daarentegen
bleef dezaadopbrengst bij eggen bij
deruimste rijenafstand betrouwbaar
achter ten opzichte van de nauwere
rijenafstanden.
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1995

E:eggen
1.965
2.515

-
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brengst met deplantdichtheid, aardichtheid of legering.
Afvalpercentage
Blijft erna debewerkingen veelonkruid staan, dankan onrijp onkruidzaad inhet graszaad terecht komen
wathetpercentage afval zalverhogen. Onkruidzaad isvaak nietvolledig uitte schonen, watde nodigeproblemen kan geven. Ook zal het
vochtgehalte van dete drogen partij
verhoogd worden en dus meer droogkosten opleveren.
Indeproefjaren 1995en 1996was
het gemiddelde percentage afval bij
eggen (20,1%) ruim tweemaal zo
hoog dan bij chemische (8,9%) en
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flexibele methode (9,6%),maar bleef
onder denorm. Bij demethoden waar
het onkruid alleen mechanisch met
schoffelen (15,7%) aldan nietgecombineerd met eggen (12,9%) werd
bestreden, werd een tussenliggende
waarde verkregen.
Tussen derijenafstanden was geen
betrouwbaar verschil in afvalpercentage.
Onkruid
Demeeste problemen met onkruid
werden veroorzaakt door perzikkruid.
Nadelaatste bewerking is een waardering voor deonkruidbestrijding uitgevoerd. Deresultaten zijn vermeld
intabel3.
Debeste onkruidbestrijding werdbereikt met dechemische methode en
met deflexibele combinatie. Bij de
mechanische bewerkingen was eggen
hetminsteffectief. De combinatie
schoffelen/eggen was nietveel beter
dan alleen schoffelen.
Derijenafstand R3gaf een iets beter
bestrijdingsresultaat te zien dan de
beide andere rijafstanden.
De zaadopbrengst enhet afvalpercentage vertonen samenhang met de
waardering van de onkruidbestrijding.Naarmate de waardering lager
was, was dezaadopbrengst lager en
het afvalpercentage hoger.
Economie
Bij dekeuze welke onkruidbestrijdingsstrategie men wil volgen, ismen
sterk afhankelijk van de soort onkruiden ende weersomstandigheden. Ook
debenodigde arbeid isvan grote invloed evenals debeschikbaarheid van
benodigde werktuigen. Vooral
schoffelen vraagt nogal wat manuren
ineen droge periode enhet isde
vraag of deze arbeidsreserve ophet
bedrijf aanwezig is.
Het afvalpercentage bleef bij alle onderzochte bestrijdingsmethoden onder denorm. Deze zijn indevolgende berekening dan ook buiten
beschouwing gelaten. Bij extreme
veronkruiding kunnen ook extra
droogkosten optreden.
Inde saldoberekening is uitgegaan
van dejaren 1995/1996 met de werkelijk uitgevoerde behandelingen
(ziehierboven).
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onkruidbestrijdingsmethode

opbrengst

kosten

opbrengst

loonwerk

kgper ha ƒper ha ') middel min middel keer 2 ) tarief

saldo
ƒperha

gemiddelde 2jaar
3.720,236,3.484,1,5* =112,3.372,C:chemisch
2.715
3.028,3.028,3,5E =392,2.636,E:eggen
2.210
3.288,
3.28S,2.801,2,5S =487,S: schoffelen
2.400
3.343,3.343,2.673,2S,2,5E =670,SE: schoffelen/eggen
2,440
3.521,3.406,2.941,115,1*,2S =465,F: flexibel
2.570
gemiddelde 3jaar
3.507,- 259,3.121,2.560
3.248,C: chemisch
1,7* =127,3.452,- 129,2.858,12.520
3.323,F: flexibe
1*,2S =465,Prijs ƒ 1,37perkg,
Aantal keren* spuiten
BeperktesaldoberekeninggemiddeldovertweejaarenvoorCenFookoverdriejaarvanditonderzoek

c
rijafstand
R1,R2,R3,R4
R2, R3,R4

chemisch
9,7
9,6
R2: 25cm

E
eggen

S
schoffelen

SE

F

sehof./eg.

flexibel

4,8
4,7

-

-

-

6,4

6,9

9,8

lsd

R3: 37,5cm

R4: 50cm

0,6
0,7
lsd

7,8

7,4

0,6

methode
V*-« JCJ-,

VJ,

O Ü , ÏP

7,2

Tabel 3. Invloed onkruidbestrijdingsmethoden
en rijenafstand op waarderingscijfer onkruidbestrijding injuni na de laatste bewerking over 1995 en 1996 (10 = volledige bestrijding, 5 = onvoldoende bestrijding).

Hethoogste saldo werd bereikt bij
volledig chemische bestrijding. Bij
voldoende eigen arbeid kan met een
combinatie van chemische en mechanische bestrijding (F)dan wel door
schoffelen, aldanniet aangevuld met
eggen, ook een goed resultaat worden
bereikt (ziekolom opbrengst min
middel).
Conclusies
-In Westerwolds raaigras heeft een
verbreding van derijenafstand tot
37,5 cmgeen nadelige gevolgen voor
de opbrengst.
-Wil men alleen eggen dan iseen rijafstand van 50cm teruim. Wil men
puur chemisch het onkruid bestrijden,
dan iseen rijafstand van 12,5cmte
nauw.
-Dehoogste zaadopbrengst werd gehaald bij een chemische onkruidbestrijding, direct gevolgd door de combinatie van chemische en
mechanische bestrijding. De laagste
opbrengst werd bereikt bij alleen eggen. De zaadopbrengst bij de mechanische onkruidbestrijdingsmethoden
waarbij werd geschoffeld, nam een
tussenliggende positie in.
-Debeste onkruidbestrijding werdbereikt met decombinatie van chemi-
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scheenmechanische bestrijding direct gevolgd door de chemischebestrijding. De combinatie
schoffelen/eggen gaf geen duidelijk
betere onkruidbestrijding dan alleen
schoffelen. De onkruidbestrijding
door alleen eggen was onvoldoende.
-Na eenchemische bestrijding ende
combinatie chemische en mechanischebestrijding kwam hetminste afvalinhet gedorste zaad voor.
-Het hoogste saldo werd bereikt met
chemische bestrijding, maar bij eigen
uitvoering kan met de combinatie
chemische enmechanische bestrijding alsmede met schoffelen, aldan
niet aangevuld met eggen, ook een
goed resultaat bereikt worden.
-Door decombinatie chemische en
mechanische bestrijding werd een
aanzienlijke besparing verkregen op
dehoeveelheid actieve stof dieten
opzichte van een zuiver chemische
onkruidbestrijding werd ingezet.
-De aantrekkelijkheid van mechanische onkruidbestrijding isinhoge
mate afhankelijk van een eventueel
overschot aan arbeid in debetreffende periode met werkbaar weer.

