PROEFSTATION VOOR DE RUNDVEEHOUDERIJ

Het effect van maalen
met maaibalk en cirkelmaaier
bij verschillende stoppellenrrten en maaistadia
op de opbrengst en
botanische samenstelling van grasland
,

'

,

_

Verslag wrn vagelijkende pwwn ui 1972 t / ,

'

Ing. L. Roozeboom

Ir. W. Luten
I,

-

..
s

.

RAP~QRTNR..&

DmMBER 19T6

PROEFSTATION VOOR DE RUNDVEEHOUDERIJ

i33T EFFECT VAN MAAIEN
MET MAAIBALK EN CIRKELMAAIER
BIJ VERSCHILLENDE STOPPELLENGTEN EN MAAISTADIA
OP DE OPBRENGST EN
BOTANISCHE SWNSTELLING VAN GRASLAND

Verslag van vergelijkende proeven in 1972 t/m 1975

Ing. L, Roozeboom
Ir. W. Luten

RAPPORT NR. 47

DECEMBER 1976

-*.".A-

v-

w - - .

-

blz.
Deel I

Vergelijking van maaiapparatuur en maaihoogten en het
effect op de botanische samenstelling van een grasmat

3

l.

Inleiding

4

2.

Werkwijze

5

3.

Resultaten
3.1.

Stoppellengten

3,2.

Opbrengsten

3.3. Zandgehalten
3.4. Botanische samenstelling

4.

Discussie

5.

Conclusie

Deel I1

Vergelijking van opbrengsten en het verloop van de bo- 1 5
tanische samenstelling bij maaien in verschillende
stadia

l.

Inleiding

2.

Werkwijze

3,

Resultaten
3.1.

14

Opbrengsten

3.2. Botanische samenstelling

4.

Discussie

5.

Conclusie

6.

Sa.menvattingen conclusies van het gehele onderzoek

7.

S m a r y and conclusions
Literatuur

BIJLAGEN

VERGELIJKING BAX MBAIAPPmTUUB EN MAAIHOOGTEN EN HET EFFECT OP DE BOTANISCHE
SAMENSTELLING VAN EEN GRASMAT

l

e

INLEIDING

Een snelle achteruitgang van de botanische samenstelling van,
de grasmat wordt nogal eens geweten aan het gebruik van cirkelmaaiers. De cirkelmaaier heeft in vergelijking met de maaibalk een hogere capaciteit en is gemakkelijk in het onderhoud. Maaien met een
cirkelmaaier vraagt echter meer vermogen en is minder veilig. De
maaibalk geeft minder kans op zodebeschadiging, doch heeft veel last
van verstopping (l 0). De afstelling van de cirkelmaaier geeft nogal
eens problemen. Het gras zou daardoor pleksgewijs zeer kort worden
gemaaid, waardoor er een open zode kan ontstaan, waarvan de hergroei
minder zou zijn en in het gema,aide produkt zou veel meer zand komen.
Bovendien wordt de zode nogal eens beschadigd als het perceel wat
ongelijk is,
Blijkens vele literatuurgegevens geeft kort maaien een hogere
jaaropbrengst dan hoog afmaaien (2, 3, 4, 5, 7, 8, 9). Volgens
Del Pozo Ibanea (23) is een stoppel16ngte van 5 cm optimaal voor
de hergroei (lab. -proef), Onderzoek van De Boer (pers. meded.) en
van de proefboerderij Aver Heino (l ) wijzen niet op een yerschil in
opbrengst bij verschillende stoppellengten. Enkele onderzoekers hebben een lichte remming in de hergroei geconstateerd bij korte stoppellengten (10, 14). Volgens Reid en Maclusky (6) is de maaifrequentie van invloed op de opbrengst. Naarmate men vaker maait qet
een korte stoppel worden de verschillen groter ten opzichte van
een lange stoppel,
In de literatuur (l, 3) vindt men niet altijd een teruggang
van de botanische samenstelling door kort maaien. Appadurai en
Holmes (5) vind.en een toename van het aantal spruiten bi j kort
maaien, doch het aandeel van Engels raaigras looptterug. Het vormen van uitlopers is van essentieel belang voor de hergroei en
kan samenhangen met de maaihoogte. Deze maaihoogte mag echter geen
teruggang van de botanische samenstelling veroorzaken.
De tegenstrijdige resultaten in de literatuur zijn aanleiding
'geweest om het effect van maaien bij drie verschillende maaihoogten,
b

met twee verschillende maaimachines op de opbrengst en botanische
samenstelling na te gaan.

2.

WERKWIJZE

Op een perceel veengrasland op de proefboerderij Zegveld werden gedurende 3 jaar twee maaimachines vergeleken nl. een landbouwcirkelmaaier.merkVotex en een maaibalkmerkMÖrte1. De Votex werd
gekozen omdat deze een traploze maaihoogte-afstelling heeft, hoewel de ìnachine moest worden aangepast om onder beide schotels een
gelijke maaihoogte te krijgen. De Mörtel maaibalk is een,maaiapparaat achter de trekker, zodat die gemakkelijk kan worden ingesteld
door middel van sloffen en topstang.
Met beide machines werd op 3 verschillende hoogten gemaaid,
zodat de volgende objecten vergeleken werden :

Cirkelmaaier
Stoppellengte (cm)

A

B

C

3

5

7

Maaibalk

D
3

E

5

F
7

De basisbemesting werd gegeven aan de hand van de grondanalyse en wel voor tweederde in het voorjaar en voor eenderde deel
in de zomer. De stikstofbemesting was in de verschillende jaren als
volgt in kg N per ha.

De mollen werden zoveel mogelijk van het proefveld weggevangen,
aangezien molshopen het zandgehalte sterk beïnvloeden, Elk voorjaar
werd het proefveld gerold met een gladde rol,

De opbrengst werd bepaald'door met de desbetreffende maaiapparatuur een zwad uit te maaien en te wegen. De lengte van het zwad
werd gemeten en met een zwadmes werd een monster gesneden voor de
chemische analyse. Er werd getracht steeds bij ca. 2300 kg droge stof
per ha te maaien. Dit is een snede voor zomerstalvoedering,
Door het uit te maaien zwad bij iedere snede gedurende het
seizoen ca. 50 cm op te schuiven, werd voorkomen dat de wielsporen
steeds op dezelfde plaats kwamen. Aangenomen werd dat er geen interactie is tussen berijden en stoppellengte.
Door middel van steekproeven werd de stoppellengte gecontroleerd door met een meetschijf op 20 plaatsen per veldje te meten.
Tweemaal per jaar werd de botanische samenstelling bepaald
door middel van de drooggewichtsanalyse. Bij de aanleg werd een
botanisch monster van het gehele perceel genomen, om de uitgangstoestand vast te leggen.

3.

RESULTATEN

3.1.
Per veldje werden 20 metingen per keer uitgevoerd met een plastiek meetschijf, behalve de eerste meting op 31 juli 1972. Deze meting werd uitgevoerd met een metalen schijf die niet lager kon meten dan 4 , 2 cm. De korte stoppellengten waren daardoor te hoog.
Op 1 4 mei en 26 oktober 1973 werd de stoppellengtemeting respectievelijk 4 en 9 dagen na het maaien uitgevoerd. D e andere waarnemingen werden l

2 dagen na het maaien verricht.

?
i

In tabel 1 zijn de gemiddelde stoppellengten per object weergegeven. De letters achter de getallen geven de significantie weer,
waarbij ongelijke letters duiden op een significant verschil.
Tabel 1

Gemeten stoppellengten bi j maaien op verschillende hoogten (angeli.jke letters duiden op significanten verschillen
bij

5 $ grens)

Cutter Bar

Measured stubble lengths in cm

Table l

Measured stubble lengths fox different cutting heights
(diff erent characters mean significant differences at

5 $ limit)
"Tussen

maaibalk en cirkelmaaier is een significant verschil/

Between ratary mower and cutter bar the difference is significant.

De gemeten stoppellengten waren veelal wat hoger dan de nagestreefde stoppellengten, vooral de korte stoppellengten waren
moeilijk te verwezenlijken. De meettechniek kan ook enigszins
aanleiding zijn tot wat hogere cijfers. Oneffenheden van het grondoppervlak, waardoor de meetlat naar het laagste punt gleed, en
enige hergroei van
stoppel, beînvloedden de gemeten waarden.
Pleksgewijs kwamen echter zeer korte stoppellengten voor.
Op 1 5 september 1972 en op 17 augustus 1972 was er een duidelijk verschil tussen de cirkelmaaier en maaibalk. D e eerste keer
had de cirkelmaaier over het geheel wat korter gemaaid en de tweede
keerwas dat net andersom,

3.2.
Droge stof
Gedurende drie opeenvolgende jaren werden de opbrengsten bepaald waarbij de verschillende stoppellengten ook in de winter
intact bleven.
In tabel 2 zijn de opbrengsten weergegeven per seizoen en in
totaal. De berekening per seizoen betreft de 2e en verdere sneden
van het desbetreffende jaar en de Ie snede van het daaropvolgende
jaar, om de verschillen in opbrengst bij het aanbrengen van de
maaihoogte verschillen niet van invloed te laten zijn.
In bijlage l zijn de opbrengsten per snede en per seizoen
weergegeven, Bovendien is de gemiddelde opbrengst per maaimachine
weergegeven. Door middel van letters is de significantie aangegeven.
Bij de maaibalk namen de gemiddelde opbrengsten af met de
grotere stoppellengten. Hierbij was de opbrengst bij de stoppellengte van ca. 7 cm significant lager dan een stoppellengte van
3 cm. Tussen de stoppellengten 3 en 5 cm was er in de totale opbrengst 1972 - 1975 een significant verschil.
Bij de cirkelmaaier gaf de stoppellengte van 7 cm in 1974 $1975 en in de totale opbrengst 1972 - 1975 een significant lagere
opbrengst dan een stoppellengte van 3 en 5 cm. Verder kwamen er
bij de cirkelmaaier geen onderlinge significante verschillen voor.
Vergelijkt men de cirkelmaaier en de maaibalk gemiddeld over
de drie stoppellengten dan is de opbrengst bij de maaibalk significant

Tabel 2 Opbrengsten in kg droge stof per are (M
c = cirkelmaaier)

Table 2 Yields in kg DM per are (M
mower)

=

=

maaibalk,

cutter bar, C

=

rotary

Gelijke letters duiden op een niet significant verschil/
Equal characters mean a not significant difference.
hoger dan bij de cirkelmaaier, behalve in het eerste seizoen.
Het opbrengstverschil werd groter naarmate 'korterwerd gemaaid.
Dit verschil was niet significant in 1972-1973 en in 1973-1974
bij de stoppellengten 5 en 7 cm en in de totale opb,rengst 19721975 bij 7 cm.
Alleen in de tweede snede van 1972 dus na het aanbrengen van
de verschillen in maaihoogten was een lichte remming in de hergroei te constateren bij de kortere stoppellengten doch alleen
bij de maaibalk was dit significant. In de latere sneden werden
de verschillen wat minder duidelijk en ook wisselvallig aangezien na een wat zwaardere snede meestal een lichte snede volgde.
Zetmeelwaarde en vre
Van alle objecten werden door middel van mengmonsters de
,opbrengsten aan zetmeelwaarde en voedernorm raw eiwit berekend.
Deze cijfers geven dan ook een globale indruk aangezien deze niet
statistisch konden worden bewerkt. In tabel 3 zijn de opbrengsten
per are weergegeven.

-

10

-

Opbrengsten aan ZW en kg vre per are.

SE en dcp yields (x 1000) per are
De verschillen in zetmeelwaarde en vre-opbrengsten kwamen
overeen met de verschillen in droge-stofopbrengsten, Ook hier
gaf de maaibalk, vooral bij 3 en

5 cm stoppellengte de hoogste

opbrengst.

3.3.
Van iedere snede werd het zandgehalte per veldje bepaald
enruitgedruktin procenten van de verse masse. Daarna zijn ze omgerekend in procentenvande droge stof,
In bijlage 2 zijn de zandgehalten van elk Jaar per snede
weergegeven, omgerekend in procentenvande droge s-tof. Door migdel
van letters is in bijlage 2 de significantie weergegeven. Ongelijke letters duiden op significante verschillen.
Tussen de verschillende zandgehalten kwamen slechts enkele
duidelijke verschillen naar voren. In een viertal sneden over de
gehele proefperiode gaf de korte stoppellengte (3 cm) een hoger
zandgehalte en wel 3 keer bij de maaiblak en 1 keer bij de cirkelmaaier. Veelal gaf bij de cirkelmaaier de korte stoppellengte,
vooral in 1972, wel het hoogste zandgehalte, doch deze verschil3en waren niet alle significant. Bij de maaibalk had de stoppellengte meer invloed op het zandgehalte dan bij de cirkelmaaier,
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Opgemerkt moet worden dat veengrond voor de bepaling van
het zandgehalte minder gunstig is aangezien de grond voor een groot
deel uit organische stof bestaat. De verontreiniging met grond kan
in werkelijkheid groter zijn.

3.4.
Tweemaal per jaar werd per object de botanische samenstelling
bepaald door middel van de drooggewichtsanalyse. Bij aanleg van
de proef werd het gehele perceel bemonsterd. Het perceel werd voorheen hoofdzakelijk beweid en de uitgangstoestand was een soortenrijke grasmat (zie bijlage 3).
In de figuren l t/m

4 is

het verloop van de botanische samen-

stelling weergegeven. Per maaimachine en per stoppellengte zijn.
daarbij uitgezet het drooggewichtspercentage goede-, matige-',
minderwaardige grassen en Engels raaigras. In de bijlagen 3 t/m 8
zijn de botanische analyses weergegeven,
Tussen de objecten met verschillende maaiapparatuur was er
weinig verschil in botanische samenstelling. Een stoppellengte
van 3 cm gaf zowel bij de maaibalk als bij de cirkelmaaier de
slechtste botanische samenstelling. Bij de maaibalk kwam daarbij
meer kweek voor, Bij de cirkelmaaier was er geen verschil in botanische samenstelling tussen de stoppellengten van 5 en 7 cm.
Bij de maaibalk nam de kwaliteit van de grasmat toe met de hogere
stoppellengten.
De verschillen tussen de object-

werden voor een groot deel

veroorzaakt door verschillen in percentages Engels raaigras en
kweek.
In het voorjaar van 1975 kwamen er enkele afwijkingen in
het patroon, waarschijnlijk veroorzaakt door de zeer natte herfst
van 1974. Vooral kruipende boterbloem gaf een sterke uitbreiding
te zien bij 3 cm stoppellengte. Bij de aanleg van de proef bestond de grasmat voor 49 $ uit ruwbeemd. Dit fijne ondergras kan
uitsluitend maaien minder goed verdragen en werd daardoor sterk
verdrongen door Engels raaigras, maar ook kweek en witbol profiteerden van de ruimte.

4.

DISCUSSIE
Een zeer korte stoppellengte, ca. 3

cm, gaf een hogere

droge-stofopbrengst dan een lange stoppellengte van ca.
werd ook geconstateerd door Reid, Blood

.

7 cm. Dit

en Appadurai en Holmes

(5.6.9. ) Hierbij werd echter geen gebruik gemaakt van een cirkelmaaier. Door middel van een gazonmaaier trachtte men de cirkelmaaier na te bootsen. Bij ons onderzoek gaf de stoppellengte van

7
3

cm bij de cirkelmaaier alleen in

1974-1975 en in totaal over de

seizoenen een significant lagere opbrengst. In de eerste snede

n a het aanbrengen van de verschillende stoppellengten hadden de
kortste stoppellengten een licht remming in de hergroei. Dit was
in overeenstemming met de literatuur (1 0, l l , 23). I n latere sneden kwam dat niet meer voor. Het groeipunt verplaatste zich waarschijnlijk naar beneaen.. D e Boer (pers. meded.)

en de proefboer-

derij Aver-Heino vonden geen verschil in opbrengst tussen de verschillende maaihoogten, maar daarbij werd de laatste snede met
een gelijke atoppellengte gemaaid.
Black en Alexander

(14) vonden

dat de maaiblak meer opbracht

dan maaien met de ;~ilaaikneuzer.Dit heeft men in Ned. nooit kunnen
aantonen (pers. meded. schaking).

Black en Alexander verklaarden

dat ver~chijnsel,doordat het afslaan van de grasstengels door
de iaiaaikneuzer een remming van de hergroei zou veroorzaken. Misschien speelt bij de cirkelmaaier ten opzichte van de maaibalk
ook het maaipatroon mee. Bij de cirkelmaaier is het maaipatroon
vlakker. Alle spruiten worden bijna op dezelfde hoogte afgeslagen,
terwijl bij de maaibalk de vingers het gewas eerst opzij drukken
waarna het wordt afgeknipt. D e langere stoppelresten zullen dan
4

sneller weer uitlopen.,
Reid (2) liet verschillende stoppelhoogten gedurende het seizoen op elkaar volgen. Hierbij bleek dat de hoogste droge-stofopbrengst werd verkregen als de eerste snede werd gemaaid met een
lange stoppel (ca.$6,3 cm) en de verdere sneden met een korte stoppel
(ca. 2,5 cm).

.

Kropaar en timothee kunnen minder goed tegen kort

maaien ( 3,4)

Een korte stoppellengte van ca. 3 cm gaf een grotere kans op
een hoger zandgehalte. Het resultaat wordt echter gemakkelijk verstoord door molshopen, sporen en andere oneffenheden van het maai-

veld ( 1 1 , 1 2 ) . In dergelijke gevallen geeft de cirkelmaaier waarschijnlijk meer zand in het materiaal dan de maaibalk. Smelt ( l l )
vond bij de cirkelmaaier een hoger zandgehalte dan bij de maaibalk. In zijn proeven had hij slechts één stoppellengte bij de
maaibalk.
Een lange stoppel had een positief effect op de botanische
samenstelling. Bij de korte stoppellengte verdween het ruwbeemd
in dezelfde mate als bij de lange stoppel. Dit is in tegenspraak
met wat Appadurai en Holmes vonden. Deze kregen een toename van
ruwbeemd bij kort maaien. Wel werd het aantal spruiten verdubbeld
maar het aandeel van Engels raaigras nam iets af ( 5 ) . Reid en Maclusky (6) vonden bij kort maaien ( 2 , 5 cm) een toename van de breedbladige onkruiden als er geen stikstof werd gegeven. Deze toename
van breedbladigen kwam bij ons onderzoek ook voor in de zeer natte
herfst van 1974. Wel nam het percentage matige grassen geleidelijk
toe. De eerste twee jaar nam het percentage Engels raaigras sterk
toe. Dit was een aanpassing van de grasmat van beweidingsomstandigheden met veel fijn ondergras zoals ruwbeemd naar maaiomstandigheden. Door Reid en ook bij de proef op de proefboerderij Aver
Heino ( l ) werd geen effect van verschillende maaihoogten op de botanische samenstelling gevonden. Luten ( 1 3 ) constateerde dat grasland uitsluitend maaien gedurende vele jaren goed kan verdragen.
Het aanwezige percentage Engels raaigras zou hierbij van groot belang kunnen zijn, voor wat betreft het behouden van een goede zode
onder maaiomstandigheden.
Uit het oogpunt van opbrengst is kort maaien met de maaibalk
aantrekkelijk, doch uit oogpunt van rationalisatie is het de vraag
of deze hogere opbrengst en andere voordelen van de maaibalk opwegen tegen de voordelen van de cirkelmaaier.

5.

CONCLUSIE

De maaibalk gaf een hogere droge-stofopbrengst dan de cirkelmaaier en wel meer naarmate korter werd gemaaid.
De hoogste droge-stofopbrengst werd verkregen bij maaien
met een korte stoppellengte.
Het verschil tussen de stoppellengten 3 cm en 5 cm was niet
significant.
De kans op meer zand in het gemaaid materiaal nam toe naarmate menkortermaaide. Kort maaien was nadelig voor de botanische
samenstelling.

DEEL I1
VERGELIJKING VAN DE OPBRENGSTEN EN HET
VERLOOP VAN DE BOTANISCHE SAMENSTELLING
BIJ MAAIEN IN VERSCHILLLENDE STADIA

INLEIDING
Naast de in het voorgaande genoemde maaihoogte wordt het in
kwaliteit teruglopen van de botanische samenstelling van grasland
nogal eens geweten aan het maaien en vooral aan maaien in een "oud"
stadium.
Maaien van een zware snede laat een open zode achter, zodat
onkruiden en slechte grassen een kans kunnen krijgen zich te ontwikkelen. Vooral op percelen die uitsluitend worden gemaaid zou deze
verslechtering in botanische samenstelling kunnen optreden.

2.

WERKWIJZE

Op een perceel veengrasland, waarvan de botanische samenstelling voor de aanleg van de proef werd vastgelegd, werden de volgende objecten gedurende drie opeenvolgende jaren vergeleken :
maaien bij ca. 2000 kg droge stof per ha
maaien bij ca. 3000 kg drogeos%ofper ha

-

maaien tussen 4000 en 5000 kg droge stof per ha

Het maailijdstip werd door schatting van de opbrengst vastgesteld.
De basisbemesting werd uitgevoerd aan de hand van grondanalyse. Van de kali en het fosfaat werd tweederde deel in het voorjaar gegeven en eenderde in de zomer. Alle objecten werden verder
jaarlijks bemest met 300 kg N per ha. Door per veldje een zwad
van

+ 15

m lang en

1,55 m breed met trekker en cirkelmaaier uit

te maaien, te wegen en te bemonsteren, werd de opbrengst bepaald.
Tweemaal per jaar werd van elk object een monster genomen
voor botanische analyse. (~en~monster
van de herhalingen) In de

.

winter werden de oppervlakten van de kweekplekken opgemeten en geschetst op milimeterpapier. Door het aantal mm2 te tellen kan een
indruk worden gekregen over de uitbreiding van de kweek.

3.

RESULTATEN

3.1.
Aangezien er per object een verschillend aantal sneden werden
geoogst, kunnen alleen de jaaropbrengsten worden vergeleken. In
tabel

4

zijn de gemiddelde jaaropbrengsten weergegeven. In bijlage

9 zijn de gemiddelde opbrengsten permede en de totale opbrengst
per jaar weergegeven.
Jaaropbrengsten in tonnen per ha 1

>

Yields per year in tonne per ha
l)

A

=

maaien bij E000 kg droge stof per ha/
mowing with 2000 kg DM per ha

B

=

maaien bij 3000 kg droge stof per ha/
mowing with 3000 kg DM per ha

C

=

maaien bij 4000

- 5000 kg droge stof per ha/

mowing with 4000
Eveneens zijn in tabel

-

5000 kg DM per ha

4 van elk jaar de zetmeelwaarde- en de voe-

dernorm ruw eiwitopbrengsten weergegeven. In bijlage 10 zijn de

opbrengsten per snede weergegeven. Uit de tabel van bijlage 10
blijkt

dat de objecten maaien bij 2000 kg droge stof en 3000 kg

droge stof niet wezenlijk verschillen, aangezien 2000 kg droge
stof wel eens te laat is gemaaid en het object 3000 kg wel eens
te vroeg.
Significante verschillen kwamen alleen voor tussen maaien bij
3000 kg droge stof per ha en 4000

-

5000 kg droge stof per ha, in

1972 en wanneer de drie jaren werden opgeteld.
Zetmeelwaarde en voedernorm ruw eiwit werden berekend in
de mengmonsters, waardoor wiskundige verwerking onmogelijk was.
3.2.
Van elk object werd in het voor- en najaar een mengmonster
van de

4 herhalingen

genomen om de ontwikkeling van de botanische

samenstelling na te gaan, In figuur

5 zijn het gewichtspercentage

goede-, matige- en minderwaardige grassen weergegeven, In de bijlagen 10, I 1 en 12 zijn de volledige botanische samenstellingen
van de objecten weergegeven.
De kweekplekken werden elk jaar op milimeterpapier vastgelegd om de oppervlakte gemakkelijk te kunnen bepalen. In tabel 5
zijn de gemiddelde oppervlakte- en gewichtspercentages weergegeven in de verschillende jaren. In bijlage 1 3 zijn de oppervlaktepercentages per veldje per jaar weergegeven.
Het oppervlaktepercentage kweek was bij het maaien van lichte
sneden in 1975 zeer sterk afgenomen, terwijl bij het laat gemaaide
object het oppervlaktepercentage kweek en tevens het gewichtspercentage kweek in alle jaren en op alle veldjes sterk was toegenomen.

Figuur

5

Figure 5

Het verloop van de botanische samenstelling in gewichtsprocenten (G

5

) gedurende 3 opeenvol-

gende jarer bij uitsluitend maaien in drie stadia
Botanical composition in weight percentages (G '$1 during three years for mowing with three
dry matter yields
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X)

Gemiddelde van najaars- + voorjaarsbemonstering/
Average of autumn and spring sampling
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4.

DISCUSSIE
De totale droge-stof

- en ZW-opbrengst werd nauwelijks door

het maaistadium (c. q. maaifrequentie) belnvloed. De vre-opbrengst
vertoont bij zware sneden een daling in het laatste jaar. In de
literatuur (4, 7, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21) vindtmenveelal
de hoogste ds-opbrengst bij 3 à 4 sneden per jaar, terwijl de
kwaliteit van het produkt toeneemt bij vaker maaien. Bij ons onderzoek vonden we geen enkel verband tussen de droge-stofopbrengst
en het maaistadium. Alleen in het laatste jaar stemmen de zetmeelwaarde- en eiwitopbrengst met de literatuurgegevens overeen. Een
verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat er bij de zware sneden een
verschuiving in de botanische samenstelling plaatsvond. De uitgangs.

toestand was een soortenrijk bestand dat voor de aanleg van de proef
veelal werd beweid. De grassoorten die zich bij maaien van zware
sneden goed thuis voelen (witbol, zacht aravik, etc.)' zijn op het
eind van deze onderzoekperiode nog in geringe mate aanwezig, terwijl de aanwezige grassen zoals ruwbeemd steeds gepest werden door
het maaien in een laat stadium, waardoor een open zode en een zeer
trage hergroei ontstond.
Door het maaien van zware sneden ( 4000

-

5000 kg ds per ha )

wijzigde de botanische samenstelling zich zeer snel, hetgeen in
de onderzoekperiode tot uiting kwam door het zeer snel teruglopen
van de goede grassen. Lichte sneden maaien (ca. 2000 kg ds per ha)
hield een goede zodekwaliteit in stand of verbeterde deze. Engels
raaigras voelde zich daarbij goed thuis. Door het zo vroeg mogelijk wegmaaien van de bloeistengels wordt de apicale dominantie
opgeheven, waardoor bij Engels raaigras zich meer zijspruiten
ontwikkelen, zodat een dichtere zode en een bladrijker gewas ontstaat (22). Hoewel de verschillen tussen 2000 kg ds en 3000 kg
ds niet geheel verwezenlijkt zijn kwamen er bij 3000 kg ds wat grotere schommelingen in de botanische samenstelling doch er bleef
een goede zode behouden. Witbol, fiorin en enkele breedbladige onkruiden kwamen iets sterker naar voren dan bij maaien van ca. 2000
kg droge stof per ha. Dit zou erop kunnen wijzen dat de grens
wordt benaderd, waarbij de kwaliteit van de grasmat begint te
verslechteren.

Opvallend is verder dat het oppervlaktepe~centagekweek
bij maaien van ca. 2000 kg ds per ha het laatste jaar sterk daalde, terwijl het gewichtspercentage gelijk bleef ten opzichte van
maaien bij ca. 3000 kg ds. Dit duidde erop dat cok bij maaien van
lichte sneden (ca. 2000 kg ds per ha) wel kweek v~orkwam,maar
minder pleksgewijs.
Bij het object maaien van ca. 3000 kg ds per ha kwam kweek
sterk pleksgewijs voor evenals bij maaien van 4000
droge stof per ha.

-

5000 kg

5.
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COKCLUSIE
De jaaropbrengst aan droge-stof-, zetmeelwaarde- en eiwit-

opbrengst werd nauwelijks beïnvloed door het maaistadim.
De botanische samenstelling van de grasmat zal bij uitsluitend maaien van 2000 - 3000 kg droge stof per ha mits, in de uitgangstoestand aanwezig,hoofdzakelijk bestaan uit goede grassen,
als geen andere factoren beperkend zijn, Kweek komt dan wel voor
doch bij steeds maaien van ca. 2000 kg droge stof per ha minder
in plekken.

6.

SAMENVATTING EN CONCLUSIES VAN BET GEHELE ONDERZOEK
Verslechtering van de botanische samenstelling van grasmat

wordt nogal eens toegeschreven aan het maaien. Vooral de maaihoogte en het groeistadium van het gras kunnen hierbij van betekenis zijn, terwijl ook de cirkelmaaiers nadelig zouden zijn.
In de literatuur komt men nogal eens tot tegenstrijdige resultaten. Dit was aanleiding om het een en ander nader uit te zoeken.
Op een perceel veengrasland met een soortenrijk plantenbestand werden vanaf 1972 t/m voorjaar

1975 twee proeven uitgevoerd,

waarin bij uitsluitend maaien werden vergeleken :

l.

Maaien met een cirkelmaaier en een maaibalk bij drie verschillende stoppellengten, nl. ca. 3 cm, ca.

2.

5 cm en ca. 7 cm.

Maaien met een cirkelmaaier bij drie verschillende maaistadia
nl. ca. 2000 kg droge stof per ha, ca. 3000 kg droge stof
per ha en 4000

-

5000 kg droge stof per ha.

Eet maaien bij een korte stoppel had een duidelijk negatieve
invloed op de zodekwaliteit. Bij een stoppellengte van ca.

5 cm

kon een goede zodekwaliteit worden behouden. Korter maaien leverde
weliswaar iets meer droge stof op maar het zandgehalte van het gras
steeg.
Bij deze stoppellengte van ca, 5 cm kon zowel met een maaibalk als een cirkelmaaier een goede zodekwaliteit worden behouden.
Bij het maaien met de maaibalk was evenwel steeds de droge-stofopbrengst hoger dan bij het maaien met de cirkelmaaier.
Het voortdurend maaien van zware sneden (ca.

4

ton ds per

ha) had een duidelijk nadelige invloed op de zodekwaliteit. De
goede grassen verdwenen zeer snel en hun plaats werd ingenomen
door de matige soorten zoals witbol, kweek en fiorin. Beperkte
men de opbrengst per snede tot 2000 - 3000 kg droge stof per ha
dan kon bij uitsluitend maaien een goede zodekwaliteit behouden
blijven. Het maaien bij deze opbrengsten gaf bovendien geen lagere opbrengst per jaar.

7. S-Y

AND CONCLUSIONS OF THE WHOLE EXPERIMENT
Getting worse of the botanical composition of the sward is

often attributed to mowing, Especially the cutting height and the
stage of growth of the grass can be important and rotary mowers
would be disadvantageous as well. Experiments described in litterature often show contradictory results. This was the reason
that some more experiments have been carried out.
From 1972 til1 spring

1975 two experiments have been carried

out with only mowing at a plot of peaty soil with many plant species.
Compared were :

l.

Mowing with a rotary mower and a cutter bar with three stubble
lengths :about

2.

3 cm, about 5 cm and about 7 cm.

Mowing with a rotary mower with three dry matter yields :
about 2000 kg DM per ha, about 3000 kg DM per ha and 4000

-

5000 kg DM per ha.
A short cutting height certainly made worse'the sward quality.
With a stubble length of about 5 cm a good sward quality could be
kept. A shorter cutting height gave some more dry matter, however,
the sand content increased.
For this stubble length of about 5 cm a good sward quality
could be kept for both a cutter bar and a rotary mower, For mowing
with the cutter bar, however, the dry matter yield was always
higher than for mowing with the rotary mower.
Continuously mowing cuts of about

4 tonne

DM per ha certainly

had a bad influence on the sward quality. The good grasses soon
disappeared. Moderate species came back, such as velvet grass,
cough grass and fiorin with cuts of 2000

-

quality could be kept with only mowing,

For these yields per cut

the yield per year did not decrease.

3000 kg DM a good sward
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