Maaien en bemesten met stikstof in de
herfst geven betere gewasstructuur en
opbrengst van overjarig rietzwenkgras
ing. J.G.N. Wander, PAV Lelystad
De opbrengst van overjarige percelen
rietzwenkgras valt vaak tegen.
Vermoedelijk is een lage pluimdichtheid
hiervan de oorzaak. Bij andere grassen
zoals Engels raaigras en veldbeemdgras
is bekend dat een behandeling van het
gewas na de eerste zaadoogst de gewasstructuur sterk beïnvloedt. De hoogte
van de stikstofbemesting in de herfst en
het maai- of beweidingsregime zijn van
belang.
In een viertal proeven is de invloed van
het maaitijdstip en een stikstofgift op de
gewasstructuur en de zaadopbrengst
van tweedejaars rietzwenkgras nagegaan. De stikstof werd direct na het
maaien gestrooid. Op het object dat niet
gemaaid werd, werd de stikstof gestrooid op hetzelfde tijdstip als bij het
eerste maaitijdstip. Het gras werd gemaaid op een hoogte van 5 à 6 cm en
afgevoerd. De proeven werden aangelegd in de omgeving van proefboerderij
Rusthoeve te Colijnsplaat (Zeeland).

vloed door de stikstofgift.
Alles overziend kan gesteld worden
dat een stikstofgift van 50kg N per ha
- gegeven na het maaien - de zaadopbrengst duidelijk verhoogd.

kan worden. Uit de proeven in 1994
blijkt wel dat het maaien achterwege
laten ongunstig is. Dit hangt samen
met de grasproductie in de herfst.

Bij Olga en Fuego werd met maaien
half oktober of eind november een hogere zaadopbrengst verkregen dan
met maaien half september. Bij
Houndog en Apache werd juist met
maaien eind augustus een hogere opbrengst verkregen dan met maaien
half oktober of met niet maaien.
Waarschijnlijk is er sprake van een
jaareffect. Op basis van deze proeven
kan dus niet duidelijk aangegeven
worden wanneer het beste gemaaid

Uitgezonderd Houndog was er sprake
van een sterk tot zeer sterk verband
tussen de halmdichtheid (tabel 2) en
de zaadopbrengst. De effecten van de
behandelingen op de halmdichtheid
komen dan ook sterk overeen met de
effecten op de zaadopbrengst. Doordat het zaadgewicht per pluim hoger
was bij een lage halmdichtheid dan bij
een hoge halmdichtheid, zijn de verschillen tussen de objecten relatief
groter dan bij de zaadopbrengsten.
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Bij de proeven in 1994 met Houndog
(grasveldtype) en Apache (grasveldtype) gaf de stikstofgift in de herfst
een duidelijke verhoging van de zaadopbrengst (tabel 1). Bij de proeven in
1993 gaf een stikstofgift van 50 N bij
Olga (grasveldtype) gemiddeld weliswaar een opbrengstverhoging, maar
het effect was niet betrouwbaar en
door het negatieve opbrengsteffect bij
maaien half september was er sprake
van interactie. Met Fuego (voedertype) was er gemiddeld geen effect
van de stikstofgift. Bij dit ras werd
door maaien half september of half
oktober de opbrengst positief beïn-
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Tabel 1.Zaadopbrengst(kgperha).
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Tabel2.Halmdichtheid(aantalperm2).
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Tabel3.Grasproductie vers(tonperha)kortvoorde winter.
De grasproductie kort voor de winter
bij oogstjaar 1993 lag op een duidelijk
hoger niveau dan kort voor de winter
bij oogstjaar 1994 (tabel 3).Het is opmerkelijk dat in alle vier proeven de
grasproductie voor de winter bij
maaien per half oktober 0 N hoger
was dan bij vroeger maaien 0 N.
Bij Olga was er sprake van een negatief verband tussen de grasproductie
en dehalmdichtheid respectievelijk de
zaadopbrengst. Bij Houndog was er
echter sprake van een positief verband
tussen de grasproductie en de zaadopbrengst. Hieruit wordt de indruk verkregen dat de grasproductie voor de
winter vooral niet te hoog maar ook
niet te laag moet zijn.
In 1993 was er na het maaien sprake
van een sterke hergroei, waardoor het
gewas bij vroeg maaien ruig de winter
inging. In 1994 was de hergroei beperkt. Vroeg maaien - in combinatie
met een stikstofgift - had zodoende
een positief effect op de ontwikkeling
zonder het nadelige effect dat het gewas te ruig de winter inging. Bij het
object niet maaien gecombineerd met
een stikstofgift ging het gewas wel
vrij ruig de winter in. Dit had een duidelijk nadelig effect op de zaadopbrengst.
Op basis van deze proeven kan niet
hard geconcludeerd worden wat het
beste maairegime is. Het gewas moet
niet te ruig de winter in. Omdat van te
voren niet bekend is of er veel hergroei zalkomen navroeg maaien, lijkt
maaien omstreeks half oktober een
goede teeltstrategie.

hoge hoeveelheid gras voor de winter
(tabel 3). De relatief hoge zaadopbrengst van het object eind november
maaien / 0 kg N per ha bij het ras
Fuego hangt hoogstwaarschijnlijk samen met de hoge halmdichtheid en de
vermoedelijk lage hoeveelheid gras
voor de winter (want pas gemaaid).
Doordat de winterseizoenen in beide
onderzoeksjaren zacht waren, kon niet
nagegaan worden in hoeverre het
maaitijdstip en de stikstofbemesting
de kans op uitwintering beïnvloeden.
In de proeven werd waargenomen dat
in de zomer soms een aanzienlijk aantal halmen afgevreten was door muizen. Het vermoeden bestaat dat de
zaadopbrengst hieronder kan leiden.

* Maaien van rietzwenkgras na de eerste oogst heeft meestal een positief
effect op de zaadopbrengst in het
volgende oogstjaar. Omdat het gewas niet met teveel massa de winter
in moet gaan, lijkt midden oktober
een geschikt maaitijdstip.
* Rietzwenkgras heeft bij een overjarige teelt in de nazomer na het
maaien een stikstofgift nodig van
ongeveer 50 kg N per ha.

De achterblijvende zaadopbrengst van
het object half september maaien / 50
kg N per ha bij het ras Olga (tabel 1)
hangt hoogstwaarschijnlijk samen met
de lage halmdichtheid (tabel 2) en de
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