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INLEIDING
Algemeen
Defamilievandegrassen(Gramineae)omvat ongeveer 10.000 soorten. In ons land
komenruim 100soortenvoor.Totdefamilie
van de grassen behoren eveneens de granenenmaïs.Deverschijningsvorm vanalle
grassenheefteenzelfdegrondpatroon.
De teelt van graszaad is historisch nauw
verweven met hetgebruik van grasland.De
aanleg van grasland, grasgroenbemestingsgewassen, sportvelden en gazons gevenjaarlijkseenvrijconstantebehoefteaan
hooggekwalificeerd graszaad. Daarnaast is
er export naar talrijke landen. Hiervoor zijn
speciaal grassen gekweekt die voor andere
gebiedengeschiktzijn.
Dezaaizaadproduktie van grassenisinons
land relatief erg gunstig door de grote aandacht van de telers en de kwekers/handelaren. Dankzij de klimatologische omstandighedenende intensieveteeltmaatregelen
wordeninonslandhogezaadproduktiesper
ha verkregen. In Nederland zijn kwekers/
handelaren die grassen kweken en vermeerderenendaarbijgespecialiseerdzijnin
dehandelindiversegrassoorten.
Graszaad opnemen in het bouwplan heeft
naast hetsaldoaantrekkelijkenevenpunten.
Deteelt van deze gewasgroep komt debodemvruchtbaarheid en de bodemgezondheidtengoede.Zeer positief isdeverrijking
van de bouwvoor met organische stof;
daarnaast zijn onkruidbeheersing en arbeidsverdelinggunstigeaspecten.
Wanneer de teler voldoende kennisvan en
aandacht voor het gewas graszaad heeft,
kan een goed gewas graszaad zeker concurreren met de granen. De kilogramopbrengsten per hectare zijn echter minder

zeker. Deze kunnen van jaar tot jaar sterk
variëren.
Indezeteelthandleiding wordt eenbeschrijving gegeven van diverse teeltaspecten;
per soort kunnen de teeltmaatregelen aanzienlijk verschillen. Inbijlage 1iseenoverzicht gegeven van de teeltmaatregelen in
de belangrijkste graszaadsoorten Engels
raaigras, roodzwenkgras en veldbeemdgras. In bijlage 2 zijn de teeltmaatregelen
voordiversesoortenopeenrijgezet.

Contracten
De teelt van graszaad vindt uitsluitend op
contract plaats. De contracterende kwekers/handelaren proberen die arealen en
rassen te contracteren, waarvan zij ook afzet verwachten. Toch zijn verrassingen en
tegenvallers uiteraardmogelijk,zowelbijde
produktiealsbijdeafzet.

ATV-L-contract
Op de graszaadcontracten zijn deAlgemene voorwaarden voor de teelt van in voorkoop gekochte zaaizaden van landbouwgewassen (ATV-L) van toepassing, tenzij andersop het contract isvermeld. Afwijkende
contractvoorwaarden moeten minimaal aan
deATV-L-eisenvoldoen.Dethansgeldende
ATV-L-contracten dateren van 1994 en zijn
vastgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Zaaizaad en Plantgoed (NVZP)
enhetLandbouwschap.
Een graszaadcontract moet gezien worden
als een vorm van een koopovereenkomst.
Deteler verplicht zich hettetelengraszaad
terug te leveren aan de kweker/handelaar.

Tabel 1. Moeilijk uitschoonbarevermengingen indebelangrijkstesoorten (Bron:NAK).

WesterwoldsEngels raai-

rietzwenk-

roodzwenk-

veldbeemd-

en Italiaans
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gras

gras

raaigras

akkerkool

X

X
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X

X

fijnbladig schapegras
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genaaide raaigrassen
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X
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X

X
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X
X
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X
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straat- of tuintjesgras

X
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X
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X

- eekhoorn-

X

- langbaard-

X

ruwenandere beemdgrassen

Dekweker /handelaar verplicht zichom het
graszaad af te nemen. Afhankelijk van de
vorm van het contract en het analyseresultaat (zie ook bijlage 3) van het geoogste
graszaad vindt de eindafrekening plaats op
basisvan 12procentvocht,meteenspeling
van 2 procent. De meest voorkomende
vorm isdeparticipatie-overeenkomst 75-25.

Participatie-overeenkomst 75-25
Bij deze overeenkomst komt 75% van de
netto-opbrengstprijs - exclusief eventuele
EU-subsidie - toe aan deteler en 25%aan
de kweker/ handelaar. Denetto-opbrengstprijs is de gemiddelde verkoopprijs minus
de kosten die de kweker / handelaar heeft
gemaakt voor het betreffende ras. Dit zijn

bijvoorbeeldde kostenvoor het klaarmaken
van het produkt voor deafzet endekosten
van verkoop, aflevering, verzending en de
kwekerslicentie. Voor rekening van de teler
komen: de kosten van stamzaad of basiszaad, huur van emballage, kostenanalyse,
schoningskosten, drogingskosten, bemonstering- en plomberingskosten. Voor de
schoningskosten ende droogkosten worden
tarieven vastgesteld in overleg met het
Landbouwschap ende NederlandseVerenigingvoorZaaizaadenPlantgoed(NVZP).
Develdkeuringskosten bijdeNAKkomenin
alle contracten voor rekening van de kweker/handelaar (zie ook bijlage 4). Inparticipatie-overeenkomsten is vaak een minimumprijs ingebouwd, die meestal wordt
vastgelegd in overleg met de vertrouwens-

commissie van de betreffende kweker/handelaar.

Keuring
Degraszaadteelt isgebonden aan het keuringsreglement van de Stichting NederlandseAlgemene Keuringsdienst voor zaaizaad
enpootgoedvan landbouwgewassen (NAK)
te Ede. Het reglement voor graszaad is
weergegeveninhetboekje'Veldkeuringvan
groenvoedergewassen'.
Dankzijdedegelijkekeuringseisen staat het
Nederlandsegraszaadbekendomeenhoge
kwaliteit. Bij de keuringseisen wordt rekeninggehouden met de generatie.Voor prebasiszaad gelden strengere eisen dan voor
basiszaad, respectievelijk gecertificeerd
zaad.
Bij de veldkeuring wordt gelet op de volgendeaspecten:
- aanwezigheid van onkruiden (inclusief
grassen);
- vermenging (vrijeranden);
- belending;
- rasechtheid;
- raszuiverheid.
Bij twijfel aan de rasechtheid wordt onder
andere gelet op de gemiddelde doorschietdatum. Bij de raszuiverheid wordt gelet op
de aanwezigheid van duidelijk afwijkende
planten.
Wat de onkruiden betreft gaat het vooral
om wilde haver, kweek en duist. Zowel bij
de veldkeuring als bij de eisen die gesteld
worden aan het geschoonde zaad, gelden
voor deze onkruiden zeer strenge eisen.
Voorts worden er eisen gesteld wat betreft
de hoeveelheid onkruidzaden, de zaden
van cultuurgewassen, eventueel de zaden
vangrovegrasseningecertificeerd zaaden
dezadenvanstraatgrasinveldbeemdgras.
In tabel 1 is een overzicht gegeven van
moeilijk uitschoonbare vermengingen in de
belangrijkstegrassoorten.

Bij belending van percelen moet rekening
gehouden worden met de mogelijkheid van
kruisbestuiving. Kruisbestuiving kan optreden tussen:
- tetraploïde rassen van Engels-, Westerwolds-,Italiaans-engekruistraaigras;
- diploïde rassen van Engels-, Westerwolds-, Italiaans-engekruist raaigrasen
landrassenvanWesterwoldsraaigras;
- de overige graszaadsoorten met zichzelf, uitgezonderd veldbeemdgras (zelfbestuiver);
- tussenenkelesoortenstruisgras.
Kruisbestuiving komt niet voor tussen gewoon roodzwenkgras en roodzwenkgras
met fijne uitlopers enerzijds en roodzwenkgras met grove uitlopers anderzijds. Voor
pre-basis- en basiszaad moet de afstand
van eenperceel kleiner dantwee hatotandere percelen minimaal 200 meter zijn.
Voor grotere percelen respectievelijk voor
gecertificeerdzaadgeldtdehalveafstand.
Percelen die bijvoorbeeld in het kader van
de braakregeling zijn ingezaaid met een
grasgroenbemestingsgewas kunnen ook
eengevaar opleveren voor kruisbestuiving.
Door tijdig te beginnen met maaibehandelingen kandebloei van raaigrassen worden
voorkomen.
Hetvoornemen bestaat om met ingangvan
1996 de veldkeuring van gecertificeerd
zaad uit te laten voeren door de kwekers/
handelaren onder toezicht van de NAK.
Hiertoewordteenteeltregistratie uitgevoerd
opdaarvoorontworpenformulieren(TRF).
Bij de keuring van het geschoonde zaad
wordt naast de zuiverheid (zie boven) ook
gelet op de kiemkracht en het percentage
afval.
Naast het Nederlandse reglement kan het
landwaarnaar geëxporteerd wordt eigeneisen stellen aande partij.Vooral moederkoren en andere schimmelziekten zijn van
belang.

Tabel 2.

Ontwikkelingareaalgraszaadinhectaren(1980-1995) inNederlandenperprovincieenhetaantalbedrijven
datgraszaadteelde in1993 (Bron:CBS).
1980

1985

1990

1992

1993

1994

1995

aantal

Groningen

711

1028

1781

291

820

1461

1673
922

1840

432

2116
1724

2310

Friesland

1242

199

Drenthe

455

835

1458

1606

1071

1229

222

90

70

272

170

1811
234

28

240

534

633
49

626

218
382

234

251

102

28

23

396
4

3087

2225

2661

Overijssel
Gelderland

1508

3

-

22

Noord-Holland
Zuid-Holland

3706
1641

2651

3609

1013

3608
1722

1848

1836

1247

1460

420
237

Zeeland

6880
4494

5159

9237

7791

1305

4480

9599
4252

7862

3208

8775
4594

3683

575

78

60

1440

313
1495

391

-

420
1317

299

Flevoland

26
447

3080
294
757

939

243

Nederland

19256

15568

26314

26863

27098

19755

21870

3691

Utrecht

Noord-Brabant
Limburg

Markt
De graszaadteelt wordt door de EU ondersteunddoor middelvan eenbedragper kilo
gecertificeerd zaaizaad. De grootte van dit
bedrag is afhankelijk van de soort. De prijs
moet verder uit de markt komen en is dus
onderhevigaan het normalespelvanvraag
en aanbod binnen de EU en op dewereldmarkt.
Binnen Nederland is een aantal gerenommeerde kwekers/handelaren gevestigd, die
over goede rassen beschikken. Deze Nederlandse rassen worden ook in hetbuiten-

Tabel3.

Areaalgraszaad (ha) inde belangrijkste
graszaadproducerende EU-landenin1994,
exclusief Finland,Oostenrijk enZweden.

Denemarken
Duitsland
Nederland
Frankrijk
Verenigd Koninkrijk GB
totaal EU

53.400
29.000
19.800
14.200
9.100
130.600
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land, met name in Denemarken, geteeld.
Hetgeproduceerdezaadisslechtsvooreen
gedeelte bestemd voor binnenlands gebruik. Het grootste gedeelte wordt geëxporteerd.

Ontwikkelingareaal
Vanaf halverwege de zeventiger jaren
schommelt het areaal graszaad in Nederland rond 20.000 ha. Opgebouwde voorradenenwereldmarktprijs hebben een sterke
invloed op dit areaal. Vanaf 1988 ligt het
areaalopeenniveauvan 24.000tot 27.000
ha (tabel 2).Voor eendeel isdit het gevolg
van incidentele factoren is er in 1994 een
terugslag geweest. In 1995 zal het areaal
weeruitbreiden.
Ongeveer tweederde van het areaal ligt in
deprovinciesZeeland,Noord-Brabant (westen) en Noord-Holland. Ten opzichte van
1980 is het areaal in noordoost-Nederland
sterkuitgebreid.
In 1993 waren er in Nederland bijna 3.700
bedrijven waar graszaad werd geteeld. Dit
komt neer op een gemiddelde oppervlakte

Tabel4.

Areaalvandebelangrijkste graszaadsoorten inde EU (exclusief Finland,Oostenrijk enZweden) in 1994en
hetaandeelvanNederland (%).
ha

% in Nederland

Engels raaigras

44.500

14

roodzwenkgras

28.100

18

Italiaans-enWesterwolds raaigras

21.400

12

veldbeemdgras

14.400

30

kropaar

5.900

0,2

beemdlangbloem

5.400

2

schapegras en hardzwenkgras

3.200

12

rietzwenkgras

3.100

15

timothee

2.200

0,5

gekruist raaigras

1.300

7

van7,3haperbedrijf.Op20à25%vande
akkerbouwbedrijven wordt graszaad geteeld.
Intabel 3 is het areaal opgesplitst naar de
belangrijkstegrassoorten.Engelsraaigrasis
verreweg de belangrijkste soort, gevolgd
doorroodzwenk-enveldbeemdgras.
Rietzwenkgras wordt pas sinds 1980 inNederlandgeteeld.Naeenstijgingtot 1600ha
in1991ishetareaalalsgevolgvantegrote
concurrentieweersterkgedaald.
Tabel5.

GraszaadbinnendeEU
Intabel4iseenoverzicht gegevenvanhet
areaal graszaad in de belangrijkste graszaadproducerende landen binnen de EU.In
tabel 5 is het areaal van de belangrijkste
grassoortenbinnendeEU vermeld.
BuitendeEUzijndeVerenigde Staten,Canada en Nieuw-Zeeland zeer grote graszaadproducenten. Binnen de EU zijn DenemarkenenDuitslandduidelijkkoplopers.

Areaal (ha)vandebelangrijkstegraszaadsoorten (1980-1995) (Bron:NAK-gekeurdeoppervlakte/aangegevenoppervlakte;1995voorlopig).
1980

1985

1990

1992

1993

1994

1995

8360
3054

7814

11550

13637

13187

6287

11500

roodzwenkgras

2515

5386

5213

4928

2617

veldbeemdgras

5262

2263

5141

3889

4349

4400

Italiaans raaigras

1025

902

1383

780

1100

Westerwolds raaigras

344

1179

1135
1582

4792
3613
1577
1380

1882

1549

rietzwenkgras

319

740

1188

1406
1154

460

222

Engels raaigras

1449

PLANT ENGEWAS
Beschrijvinggrasplant
Bijeengrasplant komenverschillendeorganenvoor zoals blad, wortel,stengel, bloem
enzaad. Spruiten en bloeiwijzen zijnopgebouwduitmeerdereorganen.

Blad
Hetbladbestaat uiteenminof meer lintvormige bladschijf en een bladschede, die de
stengel omhult. Opde plaats waar de bladschedeindestengel overgaat, bevindt zich
eenringvormigeverdikking,diealsknopenstapel of stengelknoop wordt aangeduid.
Het blad ontspringt uit deze knopenstapel.
Het blad groeit vanuit de basis, zodat de
bladtop het eerstgevormde c.q. het oudste
deelvanhetbladis.
Waar de bladschede overgaat in de bladschijf komt eentongetje voor; aan de rand
wordensomsookzogenaamde oortjes aangetroffen (zie afbeelding 1). Deze organen
kunnen invorm en grootte variëren en zijn
van veel betekenis voor het onderscheiden
van grassoorten. Het tongetje belet het regenwater in de bladschede te lopen en
voorkomt rotting. De bladeren zijn afwisselendomenomaandestengelgeplaatst.
Devoor de winter gevormde bladeren hebbeneen relatief korte bladschede (1-3cm).
De bladeren die vroeg in het voorjaar worden gevormd, hebben een tot 7 cm lange
bladschede. Vanaf het begin van de stengelstrekkingwordtdebladschedelanger.
In de winter kunnen afhankelijk van het
weer alle volgroeide bladeren afsterven,
maar de niet volgroeide bladeren - ongeveer 1à 2 per spruit overleven en groeien
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in het voorjaar verder. In het voorjaar verschijnener nieuwe bladeren en ouderebladeren sterven af. Daar de toename van de
bladeren sneller verloopt dan de afname,
wordt het aantal bladeren per spruit (halm)
groter. Ditduurtvoorttot hetmoment datde
bladschedevandebladerenduidelijk langer
wordt. Vanaf dit tijdstip tot het moment dat
het vlagblad verschijnt, blijft het aantal intacte bladeren per halm constant. Volwassen spruiten (halmen) van fijnere grassen
hebben steeds drie of meer bladeren en
grovere grassen vier of vijf. Bij het tevoorschijn komen van de bloeiwijze begint het
aantal intacte en volgroeide bladeren aanvankelijk traag en vervolgens sneller terug
telopen.

Wortels
Het wortelstelsel van de grasplant bestaat
uit dunne en vezelige wortels. De wortel
groeitvanuitdetopenop korteafstandvan
hetgroeipunt wordentalrijke zeer kleinezogenaamde haarwortels gevormd. De belangrijkste wortelfunctie is de opname van
water enopgelostevoedingsstoffen voor de
hele plant. De contactoppervlakte tussen
wortelcellen en bodemdeeltjes is bij de behaarde,uitwendignognietverkurktewortels
dankzij de wortelhaartjes vele malen vergroot. De niet verkurkte wortels zijn bij de
opname van water en opgeloste voedingsstoffen het 'actieve deel' van het wortelstelsel. De fijne beworteling is erg gunstig
voor deorganischestof-voorziening.
Bij een goede waterbeheersing en het ontbreken van storende lagen in het bodemprofiel kunnen graszaadgewassen lichte
klei, zavel, diep humeuze zandgronden en
lemig zand tot 60 cm en dieper doorworte-

len. Van de totale wortelmassa tot 60 cm ondergrond is de bewortelingsdiepte wediep komt ruim 60%voor in de bovenste 5 gensdegroteindringingsweerstandvaneen
cmvanhetprofiel.
dergelijke ondergrond beperkt tot de dikte
Opzandgronden meteen humuslozezand- vanhethumeuzedek.

gereld

geribd
'dbasts

Tongetje
tajig

kort

matig lang

Oort/es
kort

iar%.q

bmhaard.

Afbeelding 1. Enkelevegetatievekenmerkenvandegrassen.
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Spruitvorming
Deeerstespruit diebijde kieming ontstaat,
wordt dehoofdspruit (of primaire spruit) genoemd. Zodra bij de hoofdspruit het tongetjevanheteerstebladzichtbaarwordt,isdit
bladvolgroeid c.q.voltooid.Opdit moment
is de bladschijf van het tweede blad al gedeeltelijk tevoorschijn gekomen. Tegelijk
metdegroeivan heteersteentweedeblad
komen in de oksel van deze bladeren processenopgangdieleidentotdeaanlegvan
eenknopc.q.zijknop.Inhetderde-envierde blad-stadium van de hoofdspruit begint
degroeivanokselknoptot zijspruit goedop
gangte komen. Gewoonlijk komt ongeveer
tegelijk met het vierde blad de eerste zijspruit uit de bladschede van het oudste (=
eerstgevormde) blad tevoorschijn en is de
uitstoeling begonnen. Ongeveer tegelijkertijdbeginnendeaandebasisvandehoofdspruit aangelegde kroonwortels vrij snel te
groeien (zieafbeelding2).
De hoofdspruit bestaat uit een gedrongen
stengeltje stevig omsloten door descheden
van bladeren, zodat een pseudostengel is
gevormd. Denieuwebladerengroeiendoor
het centrum van de pseudostengel naar
buiten.
hoofdspruit

oudsteblad
eerstezijspruit
pseudostengel
maaiveld
2 kroonwortels
halmheffer

kiemwortels

Afbeelding 2.Tediepgezaaide plantmet halmheffer en
beginuitstoelingenvormingvankroonwortels (=adventiefwortels)
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Hoewel in het begin de zijspruit gevoed
wordt vanuit de moederplant en daarbij
geen kiemwortels heeft, mag worden gestelddatde groei enontwikkeling bij de zijspruit op dezelfde wijze verlopen als bij de
hoofdspruit.
Zijspruiten van de hoofdspruit worden ook
wel primaire zijspruiten genoemd. Primaire
zijspruiten kunnen secundaire zijspruiten
vormen, enzovoort. Tijdens de vegetatieve
ontwikkeling is de gedrongen knopenstapel
met het groeipunt goed beschermd door de
bladscheden. Deze bevindt zich kort onder
het maaiveld. Bij maaien of afgrazen wordt
alleen de pseudostengel beschadigd, zodat
de spruit door kan gaan met de vorming
van nieuw blad. Bij stengelstrekking komt
het groeipunt boven het maaiveld. Als bij
het maaienof beweidenhetgroeipunt wordt
weggenomen,sterft despruitaf.

Stengel
Inhetvegetatievestadiumisdestengelniet
meer dan een korte knopenstapel. Pas na
het generatief worden begint de stengel
zichtbaar te worden door strekkende internodiën. De stengel is gewoonlijk een omhoog groeiend en hol cylindrisch orgaan.
Door massieve tussenschotten c.q. knopen
isde stengel verdeeld in leden,ook welinternodiën genoemd. Een stengellid groeit
pas uit wanneer het voorgaande bijna zijn
uiteindelijke lengte heeft bereikt. De lengte
van de stengeneden bij de halm daalt van
boven naar beneden. Het aantal stengeneden per halm varieert van drie tot zes. Bij
veldbeemd, roodzwenk envroeg rijp Engels
raaigras - alle drie met weinig stengelleden
per halm - is de lengte van het bovenste
stengellid groter dan de helft van de halmlengte.
Wanneer er bij grassen sprake isvan stengels, ishet niet ongewoon hiervoor ook het
woord halmen (bloeihalmen, zaadstengels)
tegebruiken.

Bloemenbloeiwijze
Deopbouwvan een bloempje isweergegeven in afbeelding 3. De bloempjes zijn bij
de grassen opverschillende wijzengerangschikt inaartjes, ook wel (bloem)pakjesgenoemd.
Een aartje bestaat uit één of meer bloem-

pjes omgeven door schubachtige blaadjes,
de zogenaamde kelkkafjes. De structuur
van het aartje is soms door eigenaardige
modificaties niet gemakkelijk te herkennen.
Bijveelbloemigeaartjeszijndegereduceerdebovenstebloempjesvaaksteriel.
De aartjes zijn in allerlei vormen tot bloeiwijzen verenigd. Het centrale deel van de

darpluim

Aar-

Pluim-

bloempoAjs

èiempel

zaadkorrel

vruehtbeginsel
~ ovaire
onderste of buitenste
kroonkafje

teelij*

bovenste of
kroonkafje

NJ^metldraad

binnenste

Afbeelding 3. Bloeiwijzevandegrassen.
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bloeiwijzeisdehoofdas.
Deaar isde eenvoudigste bloeiwijze waarbij de aartjes op detandenvan de hoofdas
zitten; bij raaigrassen één aartje op elke
tand.
Bij gesteelde aartjes aan de hoofdas is er
sprakevan eentros. Desteeltjes zijn soms
zeer kort en de aartjes daardoor schijnbaar
zittend. Somszijn verscheidene vandergelijke op aren gelijkende trossen vingervormigopdetopvandehoofdasgeplaatst.
De hoofdas van de bloeiwijze is vaak vertakt. Detakken staan alleen of in halfkransen naar één zijde hetzij naar alle richtingen, terwijl de gesteelde aartjes langs de
uiterste vertakkingen zijn geplaatst. Een
dergelijkebloeiwijze,waarbijallerleivormen
optreden, is een pluim. Deze komt ondermeer voor bij veldbeemd, ruwbeemd, roodzwenk enstruisgras. Bijzeer korte, dicht bij
elkaar geplaatste entegende hoofdasaangedrukte pluimtakken spreekt men wel van
een aarpluim. Timothee heeft eenaarpluim
waarvandepluimtakjes metdehoofdaszijn
vergroeid, maar bij de aarpluim vanvossestaart zijn de pluimtakjes niet vergroeid.
Kortom, bij pluimen komen allerlei vormen
voor.Zieookafbeelding3.

Zaad
In botanische zin is bij grassen de benamingzaadnietjuist. Hetzaadishier infeite
een vrucht, waarvan de zaadhuid met de
vruchtwand is vergroeid. Deze vrucht is
gewoonlijkomhulddooreenklein (palea)en
een groter (lemma) kroonkafje. Het grotere
kroonkafje heeftsomseenkafnaald.
Hetgraszaadbestaat binnendevruchtwand
grotendeels uit endosperm enverder uit de
kiem. Het endosperm bestaat overwegend
uit zetmeel met aande buitenkant deeiwitrijke aleuronlaag. In de kiem zijn enige
plantorganenreedsaangelegd.
Het duizendkorrelgewicht tussen de gras-
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soortenlooptonderlingsterkuiteen:
duizendkorrelgewichtgrofzadigegrassen:
Engelsraaigras
beemdlangbloem
roodzwenkgras

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

gramdiploid
gramtetraploïd
gram
gram

duizendkorrelgewichtfijnzadigegrassen:
veldbeemd
timothee

0,2 gram
0,4 gram

Groeienontwikkeling
Vanzaadnaarkieming
Droog en rijp graszaad heeft een vochtgehaltevan 12à 13%enverkeert ineentoestandvanrust.
Levensverschijnselen zijn vrijwel niet waar
te nemen en in droge zaden is de ademhaling zelfs nagenoeg tot stilstand gekomen.
Voor de kieming van het zaad is inde eerste plaats water nodig. De graszaadkorrel
neemthetvoor dekiemingbenodigdewater
op uit het milieu c.q. het zaaibed. Door de
vochtopname, ook wel absorptie genoemd,
zwelt de graszaadkorrel op. Dit is een fysischproces.Het inhetzaadaanwezigereservevoedsel wordtdoor enzymen omgezet
inopgeloste voedingsstoffen voor de kiem.
Zo wordt zetmeel omgezet in suikers door
hetenzym amylase.Het hormoongibberilline zet de kiem aan tot celdeling. Hier is
sprake van chemische en biochemische
processen.
Voordeactiviteiten inhet zaad,inclusief de
verhoogde ademhaling van de kiem, dient
er in de korrel ook voldoende zuurstof te
zijn. Tijdens de hierboven omschreven
zwellingvan het zaad komt ineen niet met
water verzadigd milieu gelijktijdig met het

water ook lucht c.q. zuurstof in de graszaadkorrel. De uitwendige groeifactoren als
water, warmte en zuurstof spelen alsgroeifactoreneenbelangrijkerolbijdekieming.
De temperatuur van het milieu moet voor
de kieming voldoende hoog zijn: circa 35°Cminimaal; 15à30°C isoptimaal.Bijlage temperaturen verloopt het kiemingsprocestraag.
Dekiemingvandemeestegraszadenwordt
door lichtweinig beïnvloed.Dekiemingvan
het geslacht Poa (beemdgrassen) wordt
somsdoor licht bevorderd;inmindere mate
geldt dit ook voor roodzwenkgras, timothee
en struisgras. Meestal verdwijnt de lichtgevoeligheid echter als het zaad enkele wekenof hoogstensenkelemaandenoudis.
Als gevolg van kiemrust kan,ook alzijn de
omstandigheden gunstig, geen of nauwelijks kieming optreden. De kiemrust berust
veelal op de aanwezigheid van remstoffen
die tijdens de zaadzetting gevormd worden
en die tijdens of na het afrijpen weer verdwijnen. De kiemrust is meestal van korte
duur en kan beïnvloed worden door de
weersomstandigheden voor en tijdens het
oogstenendebewaaromstandigheden.
Eenkoude-behandeling (circa 4°C) versnelt
dekieming bij sommige soorten,met name
wanneer de zaden pas geoogst zijn. Wisselendetemperaturen kunnen met namebij
de geslachten Poaen Agrostis (beemd- en
struisgrassen) de kieming vaak duidelijk
versnellen.

Vankiemingnaarveldopkomst
De kiem van de grassen heeft een hoge
graadvan ontwikkeling; de aanleg van alle
organen die men bij een kiem kan verwachten, is aanwezig. Er is een primaire
kiemwortel (radicula) die omhuld isdoor de
wortelschede (coleorrhiza). Naar boven
gaat het worteltje over in de as van de
kiemknoopenhetpluimpje (plumula=sten-

geitje) Het pluimpje is een zeer korte knopenstapel met aan de top het eindstandige
groeipunt, ook wel aangeduid alstopmeristeem. Deaanlegvan de eerste bladachtige
organen,te weten het schildje en de kiemschede (het coleoptiel), staan beide op de
onderste knoop, de kiemknoop, ingeplant.
Verder isopdeknoopbovende kiemknoop
deaanlegvan het eerste (=oudste) bladal
gevormd en op de knoop erboven de aanleg van het tweede blad. De kiemschede
omsluit hetstengeltje volledig.Opdezewijze zijn het eindstandige groeipunt en de
aanleg van de eerste bladeren uitstekend
beschermd.
Tijdensdekiemingdrukt degroeiende kiem
de vruchtwand kapot en de primaire kiemwortel, omgeven door de wortelschede,
treedt naar buiten. De primaire kiemwortel
blijft doorgroeien.Detweesecundairekiemwortels in aanleg beginnen eveneens te
groeien. Deze drie kiemwortels doorboren
dein het begin meegroeiende wortelschede
al gauw; deze blijft als een kraagje om de
wortelbasis achter. Per kiemplant worden
gewoonlijk drie of meer kiemwortels gevormd (zieafbeelding2).
Kort na de primaire kiemwortel komt het
pluimpje, omhuld door de kiemschede, uit
hetgraszaadtevoorschijn.Bijeen (te)diepe
zaai vormt het stengeltje van de kiem een
halmheffer. Deze halmheffer drukt binnen
de omhullende kiemschede de knopenstapel c.q. het gedrongen stengeltje omhoog
tot kortonderhetmaaiveld.
Zodradeomhooggroeiendekiemschedehet
maaiveld heeft bereikt, treedt er een lichtgroeireactieopenstoptdekiemschedemet
de lengtegroei. Debladschijf van heteerste
blad komt door de top van de kiemschede
tevoorschijn. De bovenrand van de kiemschede is dan net zichtbaar als een dun
vliesje rondheteersteblad.Dit isheteerste
zichtbaretekenvan eengeslaagde kieming
enveldopkomst.
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Uitstoeling
Een knop wordt in de bladoksel vanuit de
stengel gevormd. Uit deze knop kan een
spruit c.q. stengel ontstaan. Dit proces kan
opdriewijzenverlopen:
a) De spruit groeit tussen bladschede en
stengel omhoog. Dit gebeurt bij polvormende grassen zoals Engels raaigras,
Italiaans raaigras en bij sommige typen
roodzwenk die op eenzelfde wijze uitstoelenalsdegranen.
b) De spruit doorbreekt de bladschede en
groeit horizontaalverder uittot een horizontale stengel. Deze horizontale stengels worden ook wel uitlopers, wortelstokken of stolonen genoemd. De aanduiding uitlopers verdient de voorkeur.
De uitlopers worden soms zeer lang en
zijn door stengelknopen in internodiën
verdeeld. De uitlopers vormen aan de
knopenenookelderswortels.Per knoop
wordt meestal een (zeer) klein blad gevormd. In de oksel van dit kleine blad
kan een knop ontstaan die uitgroeit tot
een omhoog gaande spruit. Een uitlopervormend gras is bijvoorbeeld veldbeemd. Dit grasvormt dus knoppen die
al naar gelang de omstandigheden uitgroeien tot omhoog groeiende stengels
ofuitlopers.
c) De spruit doorbreekt de bladschede en
groeit dan verder schuin omhoog. Deze
tussenvorm van a en b komt voor bij
struisgrassen.
Bij roodzwenkgras komen drie typen voor:
zonder uitlopers, met korte uitlopersen met
fijneuitlopers.
De uitstoeling, die een ongeslachtelijke
vermeerdering inhoudt,verloopt naeenwat
traagbeginmeestalzeer snel. Deafzonderlijke grasplanten zijn al gauw niet meer te
onderscheiden.
Een graszaadgewas kan dan worden beschouwd als een verzameling oudere en
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jongere spruiten. Tussen de spruiten vindt
er concurrentie plaats om licht, voedingsstoffen en water. In het algemeen is deze
concurrentie met name bij jonge gewassen
bij polvormende grassen sterker dan bij
uitlopervormende grassen. Polvormende
soorten gebruiken de beschikbare ruimte
minder goed dan uitlopervormende soorten/typen.

Vanvegetatief naar generatief
Bij een grasgewas kan het ontwikkelingsverloop van de afzonderlijke planten schematischalsvolgtwordenweergegeven:
Vegetatievetoestand:
1. jeugdstadium
2. inductiestadium
3. overgang
generatievetoestand
4. stengelstrekkingenbloeiwijze
5. bloei
6. zaadproduktie
Metuitzonderingvan Engels-, Italiaans-,en
Westerwolds raaigras, doorlopen alle grassoorten die als graszaadgewas worden geteeld een jeugd(juveniele)fase. Tijdens de
jeugdfase isdegrasplant niet gevoeligvoor
omstandigheden die bloei veroorzaken.Het
is niet bekend wat precies de lengte van
dezejeugdfasebepaalt.
Mogelijk spelen het bereiken van een minimum bladoppervlak, een bepaald aantal
bladeren of een minimum volume van het
groeipunt een rol. Na het passeren van de
jeugdfase wordt de spruit gevoelig voor
omstandigheden die later deaanlegvan de
bloeiwijzemogelijkmaken.
De omstandigheden die bloei veroorzaken,
kunnen zijn: koude en/of korte dag bij die
soorten die vernalisatie nodig hebben (zie
tabel 6) of lange dag bij soorten die geen

Tabel 6.

Voorwaardenvoor bloemaanlegendevemalisatieperiodebijenkelegrassoorten.

grassoorten

jeugdfase

periodemet lagetemperatu-

periodemetkorte daglengte

-

++

rietzwenkgras
beemdlangbloem

+

++

+

+

struisgras

±

timothee
kropaar

+++

veldbeemdgras

++

+

+

roodzwenkgras (gewoon)

+++

+++

++

Westerwolds raaigras
Italiaans raaigras
Engels raaigras

±

+
+++

+++

+

•• niet nodig;±=nietduidelijk; +noodzakelijk; ++vrijlangeperiodenodig,+++ langeperiodenodig

vernalisatie nodighebben.
Met name de jeugdfase heeft grote consequentiesvoor dezaadteelt. Roodzwenkgras
bijvoorbeeld heeft een lange jeugdfase.
Wanneer roodzwenk te laat gezaaid wordt,
wordenvoor dewinter niet genoeg spruiten
gevormd die deze fase hebben voltooid.
Hierdoor worden in het oogstjaar te weinig
pluimenmetzaadgeproduceerd.
De processen die deze ontwikkeling bevorderen, hoeven niet te duren tot het tijdstip waarop het topmeristeenvan devegetatieve toestand begint over te gaan in de
generatieve toestand. Deze overgang
(initiatie) isduidelijk tezien aan het topmeristeemdat ineerste instantie gaat strekken
en waar geen nieuwe bladprimordia meer
wordengevormd.Inde okselsvan de bladprimordiaontstaandesecundaireprimordia,

dezogenaamde'doubleridges'.Dezegroeien uit tot pakjes (aar) of vertakkingen
(pluim) van de bloeiwijze. 'Double ridge'vorming begint in het midden van het
groeipunt en gaat van daar naar boven en
beneden. Primordia van een hogere orde
zorgen voor differentiatie van de bloempakjes inbloempjes;dezeverloopt naarboventoe.
De daglengte is na het bereiken van het
double ridge-stadium voor de bloeiwijze
meestal niet meer van belang,maar welde
temperatuur. Hogetemperaturen versnellen
de ontwikkeling en beperken daardoor de
uitgroeivannogaanteleggenengroeiende
weefsels.Hierdoor kanmetnamehetaantal
bloempjesperpakjewordenbeperkt.
In tabel 7 zijn van enige grassoorten de

Tabel 7. Dedatavanenigegrassoortenwaarophettopmeristeemhetdoubleridge-stadium bereikt (1978).
grassoort

vroegrijp

laatrijp

Engels raaigras

21 maart

roodzwenkgras

25 maart

4 april

veldbeemdgras

23 maart
18 april

16 april

3 april
6 april

28 april

Italiaans raaigras
kropaar
timothee

15 april

19 april
2 juni
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datavermeld waarop het topmeristeem het
doubleridge-stadiumbereikte.
Uit de gegevens komt naar voren dat de
ontwikkelingsfasevoor de bloeiwijze aanleg
bij Engels raaigras, veldbeemd en roodzwenk relatief vroeg begint en bij kropaar,
timothee en Italiaans raaigras later. Tussen
de rassen vroegrijp en laatrijp komen al
naar gelang de soort verschillen voor van
24 dagen en meer, zoals bij Engels raaigras, kropaar, timothee en veldbeemd. Bij
Italiaansraaigras komenslechtszeer kleine
verschillenvoor.

Bloeienbestuiving
Deperiodevanaf hetbereikenvandemaximale lengte van de bloeiwijze tot begin
bloei loopt van grassoort tot grassoort uiteen. Dat geldt eveneens voor de periode
vanbeginbloeitoteindebloei (tabel9).
Deduurvandeperiodetussen hetverschijnenvan de gehele bloeiwijze en het begin
Tabel 9.

Periodeinaantaldagenvanhet verschijnen
vandebloeiwijzetot beginbloei (A) entevens
dievanbeginbloeitoteindbloei(B).

grassoort

Stengelstrekking enverschijnen
bloeiwijze
Bij toenemende daglengte en verhoogde
temperatuur reageertdeknopenstengel met
stengelstrekking.
De sterk groeiende bloeiwijze doet ter
plaatse deomhullende bladschedezwellen.
Dezezwelling is het sterkst kort voordat de
groeiende bloeiwijze uit de schede van het
vlagbladtevoorschijnkomt.
Ophet moment datdebloeiwijzegeheel uit
de schede van het vlagblad is, heeft ze
haarmaximalelengtebereikt.
Degemiddeldedoorschietdatum,waaropde
bloeiwijze te zien is, is van enkele soorten
intabel8weergegeven.
Tabel 8.

periodeA

periodeB

Engels raaigras

7

11

roodzwenkgras

1

12

Italiaans raaigras
veldbeemdgras

1

9
6
11

kropaar
timothee

7
5
15

10

van de bloei varieert bij enige soorten van
één tot twee dagen en bij andere van één
tottweeweken.
Deduurvan de'bloeiperiode'per bloeiwijze
is eveneens specifiek voor de betreffende
grassoort. De bloeiperiode is korter naarmatedetemperatuur hogeris.
In de meeste gewassen zijn er vroege en
late bloeiwijzen, waardoor de bloeiperiode
van een gewas langer is dan van een
bloeiwijze.

Gemiddeldedoorschietdatumvanenkelegrassoorten entypen.

Engels raaigras, grasveldtype
Engels raaigras, weidetype
Engels raaigras, laat hooitype
Engels raaigras, vroeg hooitype

5 juni
9 juni
1 juni

roodzwenkgras, gewoon
roodzwenkgras,fijne uitlopers
roodzwenkgras,forse uitlopers

13 mei
10 mei
8 mei

16 mei
24 mei

veldbeemdgras
kropaar

Westerwolds raaigras

10 juni

timothee,weidetype

15 mei
22 juni

rietzwenkgras
beemdlangbloem

20 mei
23 mei

timothee,hooitype

10 juni

Italiaans raaigras

Bron:70eBeschrijvende Rassenlijstvoor Landbouwgewassen 1995.

18

13 mei

Wanneer een bloempje gaat bloeien, gaan
de kroonkafjes openstaan doordat zweilichaampjes deze opzij duwen. De meeldraden en stempels komen gelijktijdig naar
buiten.Hetstuifmeel komtvrij. Nabestoven
tezijnsluit het bloempjeweer. Hetdagelijks
bloeiritmeverschilt persoort enwordt vooral beïnvloed door de temperatuur en de
lichtintensiteit. Ertreedt veelal bloei optussen 8.30 uur en 11.30 uur. Bij Engels raaigras begint de bloei pas nadat detemperatuur isopgelopentot18°C.

het opslagorgaan voor het reservevoedsel
(kiem-witc.q.endosperm).
De kiem in ontwikkeling groeit bij voornoemde delingen uit tot embryonaal weefsel, waarbij ook het eindstandige groeipunt
van het pluimpje en van het primaire worteltje ontstaan. Beide eindstandige groeipunten behouden permanent hun delingsactiviteit voor de aanleg van nieuwe organen. Op deze wijze ontstaat de kiem, die
het levende deel van de graszaadkorrel
uitmaakt.

Debestuiving omvat het vrijkomen van het
stuifmeel, de verspreiding door de wind en
het landen op een stempel. Pollen zijn bij
hoge relatieve vochtigheid en lage temperatuur maximaal enkele dagen levensvatbaar. Zonlicht verkort de levensduur. Stampers kunnen ongeveer twee dagen worden
bevrucht.
Derelatievevochtigheid heeft waarschijnlijk
geen direct effect opde bloei en bestuiving
zolang het maar niet regent. Regen spoelt
depollenuitdelucht.

Tijdens deceldelingsfase wordt er veelwateropgenomen.Geleidelijk neemt hetgroeiende zaad meer assimilaten op en bereikt
bij een vochtgehalte van rond 50% haar
grootste omvang. Dezaadinhoud is troebel
enmelkachtig; hetzaad isdan melkrijp. De
omvang van de graszaadkorrel wordt vervolgens kleiner, omdat devoortgezettetoevoer van de assimilaten de daling van het
vochtgehalte nietmeercompenseert.
Bij Engels raaigras wordt het maximale
drooggewicht bereikt circa28dagen nabevruchting; hetvochtgehalte van het zaad is
dan 44 procent. Het zaad heeft op dat momentalhetmaximale kiemkrachtniveaubereikt.

Uitonderzoek mettarwebleekdatvlakvoor
bloei de bloem het meest gevoelig is voor
schade door te hoge of te lagetemperaturen.
Bij Engels raaigras begint de bloei in de
centrale pakjes van de aar enverloopt dan
naar boven en naar beneden. Binnen een
pakje verloopt de bloei van onder naar boven.

Bevruchting,zaadvulling enafrijping

Korrels met een deegachtige en kneedbare
inhoud en eenvochtgehalte van 30 à40%
zijn deegrijp. Bij het uitslaan van de bloeiwijze opde hand laten enige zaden los. Bij
volrijpe zaden is de inhoud van de korrels
droogenhardendaarbij meelachtig.Bijhet
uitslaan van de bloeiwijzen op de hand laten de korrels in groten getale gemakkelijk
los.

Dein hetvruchtbeginsel aanwezigeembryozakcel bevat verschillende kernen. Twee
vandezekernenversmelten bijdebevruchtingelk met een kernuit destuifmeelkorrel.
Zij vormen na frequente celdelingen (de
celdelingsfase) respectievelijk de kiem en

Desnelheid van afrijpen wordt in belangrijkematedoordetemperatuurbeïnvloed.
Bij doodrijpe zaden is de inhoud zeer hard
en in het te veld staande gewas zijn de
meeste graszaadkorreis op dat moment al
doorzaaduitvalverlorengegaan.

19

Spruitdynamiekingewasverband
Spruiten hebben een beperkte levensduur
die eindigt met vruchtzetting. Spruiten kunnenindriegroepenwordeningedeeld:
1. zomerannuellen: de spruit kan binnen
één groeiseizoen ontstaan en vruchten
dragen (bijvoorbeeld bij straatgras en
Westerwoldsraaigras);
2. winterannuellen:despruit moetreedsals
knop voor de winter aanwezig zijn om
het volgend groeiseizoen te kunnen
bloeien (bijvoorbeeld Italiaans- en Engelsraaigras);
3. 'tweejarige' scheuten: de spruit moet
voor de winter reeds een minimumontwikkeling hebben doorgemaakt (bijvoorbeeldroodzwenk).
Zelfs de zogenaamde 'tweejarige' scheuten
zullen nagenoeg nooit langer dan 12maandenleven.
Bij de overblijvende grassoorten zijn er
twee hoofdperioden waarin spruiten worden
gevormdnamelijk inhetvroege voorjaar en
vervolgens weer vanaf bloei tot in het najaar.
Bij winterannuellen en'tweejarige' scheuten
schietendegeneratief gewordenspruiten in
hetvoorjaar.
Tijdens het schieten van de generatief gewordenarensterft metnamealsgevolgvan
deconcurrentieomlichteenzeergrootdeel
van de aanwezige vegetatief gebleven
spruiten af. De vegetatieve spruiten die
overleven, sterven meestal nog voor de
winteraf. Ookeendeel (met namedelaatst
doorschietende) van de generatieve spruiten zal afhankelijk van de concurrentiedruk
er niet inslagen omtot zaadvorming tekomen en zal eveneens voortijdig afsterven.
Uiteindelijk sterven ook de pluimen die tot
zaadvorming komenaf.
De onderlinge concurrentie is sterker naar20

matede spruitdichtheid groter is (onderanderedoorgebruikvan meerzaaizaadenbij
overjarige gewassen).
Bij de 'tweejarige' scheuten en in mindere
mate de winterannuellen leveren de spruitendieindenazomerendeherfst ontstaan
een grotere bijdrage aan het aantal bloeihalmen en de zaadopbrengst dan later gevormdespruiten.

Potentiëleenactuele
zaadopbrengst
De korrelopbrengst van graszaad wordt
door de volgende oogstcomponenten bepaald:
a) aantalbloeihalmenperm2;
b) aantal pakjes per bloeiwijze en aantal
bloempjesperpakje;
c) bloembenutting(=zaadzetting);
d) zaadgewicht.
Van de componenten die voor een groot
deel de opbrengst van graszaadgewassen
bepalen, heeft de teler de meeste invloed
ophetaantalarenof pluimen:benedeneen
bepaald niveau geldt hoe meer bloeihalmen, hoe meer zaad.Voor Engels raaigras
bijvoorbeeld geldt dat de aardichtheid een
beperkende factor voor de zaadopbrengst
kanzijnalsdezeonderde2.000perm2ligt.
De aantallen pakjes en bloempjes per
bloeihalm dalen naarmate de halm later is
ontstaan. Onder anderevia eentijdige zaai
zaleenhoger niveauworden bereikt danbij
latezaai.
Omstandigheden tijdens en nade bloeibepalen welk deel van de bloempjes zaad
vormt. Een lage stikstofgift zou goed zijn
voor de zaadzetting, omdat legering en
doorwas minder worden. Het aantal bloeihalmenneemtdanechterookaf.
Het duizendkorrelgewicht van geschoond
zaad lijkt vrij stabiel voor een zelfde soort

Tabel10. BenaderingpotentiëlezaadopbrengstEngels
raaigras.
opbrengstcomponent
aantalbloeihalmenperm2
aantalpakjes per halm
aantalbloempjes per pakje
duizendkorrelgewicht (gram)
potentiëlezaadopbrengst (kgper ha)

brengstniveaus ontstaat door de volgende
punten:
- slechts 50-80 procent van de bloemen
zetzaad;
potentieel
een deel van het gezette zaad aborteert
2000
(circa 5%);
20
er
treedt zaaduitval voor de oogst op (510
30
%);
3
onvoldoende
gevuld zaad wordt uitge12000
schoond (30-75%).

en ploïdieniveau. Toch worden de zwaarste
zaden in het algemeen gevormd aan de
vroegst geschoten halmen. Per bloeiwijze
worden de lichtste zaden gevormd in de
pakjes aan de top en basis. Per pakje zitten
de lichtste zaden ook weer aan de top.
Daarnaast kunnen allerlei factoren (zoals
hitte, ziekte-aantastingen en dergelijke) het
zaadgewicht beïnvloeden. Dat dit gemiddeld niet tot uiting komt, is wegens de uitschoning van de fractie licht zaad bij het
dorsen en naschonen.
De opbrengst wordt verminderd door verliezen voor en bij de oogst. De zaden die het
eerst rijp en tevens het zwaarste zijn vallen
met name bij de raaigrassen die de geringste zaadvastheid hebben voor de oogst al
uit. Deze verliezen kunnen wel 30 procent
bedragen. Bij de soorten veldbeemd en
roodzwenk met een betere zaadvastheid
zijn dezeverliezen veel lager.
Als gevolg van deonregelmatigheid van het
gewas zijn veel bloeiwijzen op het moment
van de oogst nog groen. De groene nog niet
volledig gevulde zaden zijn te licht en worden uitgeschoond. Door middel van een
goede gewasontwikkeling voor de winter
kan een wat gelijkmatiger afrijpend gewas
worden bereikt en kunnen de verliezen geringer zijn. Een benadering van de potentiële zaadopbrengst voor Engels raaigras is
intabel 10weergegeven.
Bij een actuele zaadopbrengst van 1500 kg
per ha is deze slechts één achtste van de
potentiële. Het grote gat tussen deze op-
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Ontwikkelingsschaal
Overeenkomstig aan de decimale schaal
voor granen isdoor Simonen Park in 1983
een schaal gemaakt om de ontwikkeling
van graszaadgewassen vast te kunnen leggen. Dezeisalsvolgt:

code

beschrijvingbladontwikkeling

bladontwikkeling
eerstebladontvouwd
11
12
2 bladerenontvouwd
13
3 bladerenontvouwd
19
vouwd
uitstoeling
20
hcofdspruit
hoofdspruitmet1zijspruit
21
22
hoofdspruit met2zijspruiten
23
spruiten
29
hoofdspruit en9ofmeer zijspruiten
stengelstrekking
eerste knoop voelbaar, meer precies een op31
eenstapelingvanknopen
32
tweede knoop voelbaar, fertiele en steriele
spruiten onderscheidbaar
33
derdeknoopvoelbaar
34
vierdeknoopvoelbaar
vijfdeknoopvoelbaar
35
37
vlagbladnetzichtbaar
tongetjevlagbladnet zichtbaar
39
schede vlagblad sterk opgezwollen door aan45
wezigheid bloeiwijze
verschijnen bloeiwijze
bovenste 1-2 cmvanbloeiwijze zichtbaar
50
Vivanbloeiwijze zichtbaar
52
Vivanbloeiwijzezichtbaar
54
%vanbloeiwijze zichtbaar
56
basisvanbloeiwijze net zichtbaar
58

bloei
60

internodie die bloeiwijze draagt zichtbaar, geen
meeldradenzichtbaar
62
beginbloei,eerstemeeldraden verschijnen
64
topbloei,maximaleverspreidingpollen
68
einde bloei, geen verspreiding meer van pollen
zaadrijping
zaadrijping
75
endospermmelkachtig,bloeiwijze groen
85
endosperm zacht deegrijp, geen uitval zaad bij
tikkenbloeiwijzeop handpalm
87
endosperm hard deegrijp, bloeiwijze verliest
chlorophyl,beginzaaduitval bijtikken
bloeiwijze op handpalm
91
endosperm hard, internodie die bloeiwijze
draagt verliest chlorophyl, aanzienlijk zaaduitval
bijtikkenbloeiwijzeop handpalm
93
endosperm hard en droog, eindstadium
zaadontwikkeling,meestezaden uitgevallen
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GRASZAAD INHET BOUWPLAN
graszaadteelt kan dan ook beter gekozen
worden voor andere groenbemestingsgewassendangras.
Bij de perceelskeuze dient rekeninggehoudente worden met eventuele graszaadteelt
op een naburig perceel. Er gelden minimum-afstanden voor een aantal soorten/
typen; zie hiervoor het onderdeel keuring
vandeinleiding.

Perceelskeuze
Graszaad stelt geen speciale eisen aan de
grondsoort. Wel zijn factoren als structuur
en vochtvoorziening van invloed op de te
behalen opbrengsten. Op een droogtegevoelige grond zal daarom gekozen dienen
te worden voor eenvroege soort om eventuele droogteschade zoveel mogelijk te
ontwijken.
Verder is ook de aanwezige of de te verwachten onkruidbezetting heel belangrijk.
Percelen waar probleemonkruiden zoals
kweek en wilde haver veelvuldig voorkomen,zijn niet geschikt. Ook duist enstraatgras kunnen een probleem zijn, hoewel deze onkruiden tegenwoordig in de meeste
soorten bestreden kunnen worden. Opslag
van als groenbemestingsgewasgeteeldEngels- of Italiaans raaigras, die niet goed is
ondergeploegd,kanleidentot afkeuringvan
het perceel. Wordt Engels raaigras voor
zaadteelt in het bouwplan opgenomen,dan
verdient het aanbeveling om bij de keuze
van een gras als groenbemestingsgewas
hetzelfde ras te nemen. Bij een intensieve

Inpasbaarheid inhetbouwplan
De inpasbaarheid in het bouwplan hangt af
van een aantal aspecten. Hierbij is de mogelijkheid tot inzaai onder dekvrucht of
open landzaai, een eenjarige of tweejarige
teelt en het oogsttijdstip inverband met de
gewenste arbeidsverdeling van belang
(tabel11).
Zowel veldbeemd als roodzwenk zijn langzaamgroeiendesoortenenwordenmeestal
onder dekvrucht gezaaid. Aangezien ze
meestal twee oogstjaren blijven liggen,
hebbenze eengrote invloed op desamenstelling van het bouwplan. In een intensief

Tabel 11. Teeltaspectenvanenkelegraszaadsoorten.

soort
veldbeemdgras
roodzwenkgras
Engels raaigras
rietzwenkgras
Italiaans raaigras

mogelijke zaai
open
onderdekvrucht
land 21

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

aantalteettjaren

zaad

1jarig

2jarig

3of

vast-

meer

heid

+
+
+
+
1
+>

+

+

vrijvast
matig/vast

+
+
+
+

+

=mogelijk.

1)

Voormaaienvóór 1mei (ziebij Italiaans raaivoederwinning).

2)

Afhankelijk vanzaaitijdstip;zieooktabel 14(hoofdstuk zaaien).

los

oogsttijdstip
beginjuli/ half juli
eindjuni/ eindjuli
half juli/1'helftaug.

los

1'helft juli

los

2" hemjuli
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bouwplan met 50% of meer rooivruchten
passendezesoortendan ook niet zogoed.
Daarwaareen1 op3of 1op4teeltvanwegevruchtwisselingseisen nietgoed mogelijk
of gewenst geacht wordt, zijn er wel goede
mogelijkheden voor deze teelten. Veldbeemdkanzelfs meer dantwee oogstjaren
blijvenliggen.
Engels- en Italiaans raaigras en rietzwenk
kunnen zowel in het voorjaar onder dekvrucht als in de nazomer in open land wordengezaaid.Degrassoorten worden veelal
eenmalig geoogst en passen goed op bedrijven met veel rooivruchten in het bouwplanalseenjarigeteelt.Napootaardappelen
of erwten,maar ook nagranen entijdiggeoogste consumptie-/zetmeel-aardappelen is
zaai van raaigrassen in september meestal
goed mogelijk. Als gevolg van het ontbreken van afdoende bestrijdingsmogelijkheden van tarwe-opslag ligt het zwaartepunt
bijderaaigrassenbijopenland-zaai.
Deteelt van Italiaans raaigras is in Nederlandvan zeer beperkte omvang. Dezeteelt
isvooral interessant opde zandgronden en
op de gemengde bedrijven waar in het
voorjaar eerst nog een snede ruwvoer kan
worden gewonnen. Daarna blijft het gewas
liggenvoordezaadteelt.
Westerwolds raaigras kan evenals zomergranenin maart/april wordeningezaaid.
Nadezaadoogst kanhetnogdienenalsbeweidingvoor hetvee.

Vruchtwisseling
Graszaad isvoor de meeste gewassen een
probleemloze voorvrucht. De vrijkomende
stikstof uit de ondergeploegde stoppel kan
nadelig zijn voor de kwaliteit van volggewassen die een lage stikstofbehoefte hebben (onder andere vezelvlas, zaaiui, witlof
enpeen).
Graszaadalsvoorvrucht vaneenrooivrucht
kan een opbrengstverhoging geven van 3-
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5%. Op vruchtbare grond is deze opbrengstverhoging minder maar opmarginalegrondmeer.Vooralaardappelenreageren
gunstig. Bij suikerbieten is het effect op de
wortelopbrengst bijnaaltijd positief. Het suikergehalte kan iets lager zijn indien devertering van de ondergeploegde stoppel te
laatopgangisgekomenendebietenvroeg
wordengerooid.
Als gevolg van de grote concurrentiekracht
vangraszaad ontwikkelen de opslagplanten
zich na de teelt van aardappelen minder
goedingraszaaddaninanderevolggewassen.
Uit hetvruchtwisselingsonderzoek op proefboerderij 'de Schreef' in Oostelijk Flevoland bleek dat de nauwe vruchtopvolging
aardappelen-graszaad-suikerbieten zeernadelig is voor de opbrengst van het volggewas aardappelen (-9%). De oorzaak bleek
te kunnenwordenteruggevoerdopdecombinatie van de drie gewassen in de volgorde: aardappelen-graszaad-suikerbieten.

Bodemvruchtbaarheid
Deteeltvangraszaadisgunstigvoor debodemvruchtbaarheid van de grond. Met namebijdemeerderjarige soorten isdegrond
langeretijdbedekttegenweersinvloedenen
in rust. Dit komt de structuur van de grond
tengoede. Deintensieve oppervlakkigebeworteling is gunstig ter beperking van de
slempgevoeligheid, met name op de lichte
gronden.
Graszaad heeft evenals de granen in een
intensief bouwplanpositieveeffecten opbodemziekten als Verticillium en Sclerotinia
omdatdegrasachtigengeenwaardplant zijn
voor deze schimmels. Een aantal lastige
wortelonkruiden als distels, klein hoefblad
enakkerpaardestaart isingraszaadgoedte
bestrijden.
Graszaad levert een belangrijke hoeveel-

Tabel 12. Toevoegingeffectieveorganischestofaandebouwvoor inkgdrogestofperha.
effectieveorganischestof per ha

C/N-quotiént*

graszaadstoppel
Engels raaigras eerstejaar

1.750

Engels raaigras tweedejaars

2.150

Italiaans raaigras eerstejaar
roodzwenkgraseerstejaar

1.650

20

2.600

48

veldbeemdgras eerstejaar

2.300

38

veldbeemdgras tweedejaar (totaal)

3.400

38

45

overige gewasresten
suikerbietenkoppen inclusief blad

1.300

wintertarweexclusief stro

1.650

20

wintertarwe inclusief stro

2.630

75

groenbemesters onder dekvrucht
Italiaans raaigras
Engels raaigras
rodeklaver

1.255
1.155
1.165

groenbemesters indestoppel
Italiaans raaigras
wikken
bladrammenas,gelemosterd

1.080
645
850

Het C/N-quotiënt geeft hetstikstofgehalte tenopzichtevan het koolstof (C) gehalteaan;een hoogC/N-quotiént duidt"
dus opeenlaagN-gehalte.

heidorganische stof aan de grondvoor het
op peil houden of verbeteren van hetorganischestof-gehaltevandebouwvoor.
De hoeveelheid organische stof die na één
jaar vertering indebouwvoor achterblijft, is
de effectieve organische stof (zietabel 12).
Eengraszaadstoppel bestaatvoor eengroot
deeluitwortelresten,waar naéénjaar meer
van overblijft dan van de bovengrondse
groenemassa.
Een tweejarige graszaadstoppel levert wat
meer organische stof dan een tarwestoppel
met een goed geslaagd groenbemestingsgewas; bovendien is de beworteling veel
intensiever.
De C/N-verhouding is bij graszaadstoppels
veel hogerdanbijgroenbemesters. Daarom
isvoor deverteringstikstof nodig,diebijdit
stikstofarm materiaal aan de bodem wordt
onttrokken. Deze vastgelegde stikstof komt

laterinhetverteringsprocesweervrij.

Stoppelbewerking
De stoppelbewerking is erop gericht te bevorderen dat het uitgevallen zaad zoveel
mogelijk kiemt en een tijdige vertering van
degraszaadzodeoptreedt.
Voor de stoppelbewerking kan onderscheid
worden gemaakt tussen de raaigrassen en
de overige grassoorten. Bij de raaigrassen
zijngoedepraktijkervaringen opgedaanmet
hetstimulerenvandegrasgroeidirect nade
grasoogst met een stikstofgift waarbij het
gras tijdig voor het ploegen wordt doodgespoten.
Bij de andere grassoorten dient om een tijdigevertering van de graszaadzode te krijgenmeteennahetdorsenvanhetgraszaad
en het persen van het stro met destoppel-

25

bewerking te worden begonnen. Hiermee
wordt ook bevorderd dat het uitgevallen
zaad zoveel mogelijk kiemt waarmee opslag in de volggewassen kan worden beperkt. De bewerking met defrees dientoppervlakkig (±3tot 5cmdiep) tewordenuitgevoerd. Daarna kan het perceel tijdens de
nazomer en herfst nog enkele malen met
eentriltandcultivatorwordenbewerkt.
Bij vroeg geoogste percelen kunnen nog
wikken worden gezaaid. Er kan volvelds
worden gezaaid waarbij het zaad van de
wikkendoor hetfrezen of cultivaterenwordt
ingewerkt. Om nog een goede ontwikkeling
van de wikken te krijgen,dient het voor 10
augustus te gebeuren. De stikstof die door
de wikken wordt gebonden, bevordert de
vertering van de zode. Wikken na raaigrassenslagen minder goedwegensdeopslagvanhetraaigras.
Een andere goede methode lijkt om na het
frezen (drijf)mest toe te passen en vervolgens bladrammenas of gele mosterd te
zaaien. De in de mest aanwezige stikstof
bevordert eveneens de vertering van de
graszode. Deze groenbemestingsgewassen
waarbij op Trichodurus-gevoelige gronden
bladrammenas de voorkeur heeft, kunnen
tot eind augustus/begin september worden
gezaaid.
Als na de oogst van het graszaad, al dan
niet in de vorm van (drijf)mest, stikstof
wordt gegeven, wordt deze tijdelijk vastgelegd. Deze stikstof komt voor een deel tijdens het volgende groeiseizoen weer vrij
hetgeen tot kwaliteitsproblemen bij volggewassen met een lage stikstofbehoefte kan
leiden. Eendeelvandezevastgelegde stikstof zal tevens in het bouwplan verloren
gaan.
Als de stoppel van roodzwenk- en veld-
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beemdgraszaadpercelen pas laat in de
herfst bewerkt wordt, isdevertering vande
zode het volgend voorjaar niet afgerond. In
dat geval zal veelal een hogere stikstofgift
nodig zijn voor het dan geteelde gewas. In
sommige jaren kan men nog last hebben
vandeniet geheelverteerde zoderesten bij
de oogst van het volggewas aardappelen.
Het zonder meer ploegen van overjarige
stoppels bij deze grassoorten moet worden
afgeraden.

Mechanisatieen
werkverdeling
In het algemeen vraagt graszaad geen extra investeringen in werktuigen. Met de
aanwezige werktuigen kan de teelt veelal
worden rondgezet. Een zwadlichter kan bij
aanhoudend slecht weer na het maaien
somsnodigzijn.
Wat de arbeidsverdeling betreft, is vooral
het oogsttijdstip van belang (zie tabel 11).
Vrijwel alle grassen worden eerder geoogst
dandegranen.Deoogsttijdvan enkeleselecties Engels raaigras, struisgras en timotheevaltgelijk metof nadievandegranen.
Per soort enper raszijn er belangrijke verschilleninoogsttijdstip.
Veldbeemd heeft minder risico bij deoogst,
omdat het een soort is waarvan het zaad
minder gemakkelijk uitvalt. Roodzwenk is
een matig vast zaadtype en valt dus bij
langdurig slecht weer gemakkelijker uit. De
raaigrassen en rietzwenk zijn loszadig; bij
deze soorten komt het oogsttijdstip het
meestprecies.
Inhetvroege voorjaar vraagt graszaad nog
wat tijd voor het pleksgewijs behandelen
vanongewenstegraspollen.

ZAAIEN
PAGV gaven in het eerste jaar de rijenafstanden 121/2en25 cm eenduidelijk betere
opbrengstdan371/2 en50cm.Inhettweede
oogstjaar gaf de nauwste rijenafstand van
^2V^ cm eenduidelijk lagere opbrengst dan
dewijdererijenafstanden.

Zaaizaadbehandeling
Zaaizaadbehandeling van graszaad wordt
normaal gesproken niet uitgevoerd. In onderzoek werd getracht de opkomst en beginontwikkeling van veldbeemdgras ingezaaid in erwten te verbeteren met behulp
van zaaizaadbehandeling. De voorlopige
conclusie uit dit nog niet afgeronde onderzoek is dat er geen verbetering optrad van
deopkomstenbeginontwikkeling.

Zaaizaadhoeveelheid
Watdehoeveelheidzaaizaadbetreft kanbij
eengoedeopkomstzekerheid metzeerweinig worden volstaan. Graszaad heeft een
groot compenserend vermogen wat betreft
de plantdichtheid. Belangrijk is een regelmatige verdeling over het perceel. Bij Engels raaigras gaf een zaaizaadhoeveelheid
van5tot 20kgper hanauwelijksverschilin
zaadopbrengst. Bij veldbeemd gaven zaaizaadhoeveelheden van respectievelijk 3,7
en 11 kg geen verschil in opbrengst. Bij
rietzwenkgras werd echter met 4 kg zaaizaad per ha en een goede opkomst in een
eerste- en tweedejaarsgewas een duidelijk
hogereopbrengst behaalddanmet8kgper
ha.
In tabel 13 is een overzicht gegeven van
aanbevolen rijenafstanden enzaaizaadhoeveelheden. Bij zaai in de herfst dient de
maximale zaaizaadhoeveelheid te worden

Rijenafstand
Uit onderzoek met verschillende soorten is
geblekendatderijenafstandtot eenafstand
van 25 cm geen invloed heeft op de opbrengst. Recent onderzoek heeft uitgewezen dat er bij Engels raaigras op zand- en
dalgrond weinig bezwaar is om op een rijenafstand van 37V4cm te zaaien. Bij mechanische onkruidbestrijding door middel
van schoffelen is een rijenafstand van 25
cmminimaal.
Uit onderzoek in de V.S. zijn aanwijzingen
verkregendatbij overjarig rietzwenkgrasde
optimale rijenafstand wijder is dan bij een
eerstejaarsgewas. In een proef op het
Tabel 13. Aanbevolenzaaizaadhoeveelheid enrijenafstand.
grassoort

zaaizaadkgperha

rijenafstand incm

Engels raaigras

8-10

25 -37'/2

Engels raaigras,tetraploïd

10-15

25-37V6

Italiaans raaigras

25

rietzwenkgras

8-15
4-7

roodzwenkgras, hardzwenkgras

8-10

25
breedwerpig -25

veldbeemdgras

8-10

breedwerpig-25
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gebruikt.Verderzalopzwaregrondenenbij
een minder goedestructuurtoestand vande
grond meestal de hoogst aangegeven hoeveelheid zaaizaad gebruikt dienen te worden.

Zaaitijd
Graszaadkanindeherfsteninhet voorjaar
onder dekvrucht en in de nazomer na de
oogst ingezaaid worden. De slagingskans
van het gras is bij herfst-inzaai groter dan
bij voorjaarsinzaai. Bij toepassing van een
bodemherbicide in de dekvrucht moet met
het zaaien van het graszaad vier tot zes
wekenwordengewacht.
Degroeisnelheidbepaalt medehetgewenste zaaitijdstip voor de diverse soorten. De
grassenkunnen naar hungroeisnelheidglobaalindriegroepenwordenverdeeld:
a) langzame begingroei: veldbeemd, gewoon roodzwenk en met fijne uitlopers,
bosbeemd,hardzwenk,struisgras;
b) normale begingroei: beemdlangbloem,
kropaar, rietzwenk, roodzwenk met groveuitlopers;
c) snelle begingroei: Engels raaigras, Italiaans raaigras, Westerwolds raaigras,
moerasbeemd,timothee.
Als langzaam groeiende grassen te laat ingezaaid worden, dan worden er in het volgende voorjaar te weinig zaadstengels gevormd, waardoor de zaadopbrengst zal tegenvallen. Hetgewasblijft zichdanvegetatiefontwikkelen.
Bij de raaigrassen geven ook de in het
voorjaar gevormde spruitenzaad engedragen zich dus als de granen. Bij de langzaam groeiende grassen als roodzwenk en
veldbeemdgaanalleendespruitendievoor
de winter voldoende ontwikkeld zijn tot
zaadvormingover.
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Uitzaaiinopenland
Graszaad kan nog gezaaid worden na een
vroeg ruimende voorvrucht of na een
braakperiode;dezogenaamdezomerzaaiof
open land-zaai. Hetzaaitijdstip isvan groot
belang voor de uiteindelijke zaadproduktie.
Indroge perioden is beregening nadezaai
gunstig. Dit verhoogt de slagingskans aanzienlijk. In tabel 14 zijn voor een aantal
grassoorten de uiterste zaaitijden aangegeven. Uiteraard ligt de uiterste zaaitijd in
noordoost-Nederland vroeger dan in het
Zuidwesten. Bij Engels raaigras moet er
daarnaast rekening gehouden worden met
hettype.Eenvroeg hooitype meteenvroege doorschietdatum moet eerder gezaaid
wordendanlaatdoorschietendetypen.

Engelsraaigras
Engels raaigraswordt meestal inopen land
gezaaid. Inzaai van Engels raaigras in een
tarwestoppel vraagt extra aandacht voor de
bestrijding van tarwe-opslag. Soms kangewachtwordentot deopslag isgekiemd,zodatdezekanwordenondergeploegd.
Voor de winter moeten de grasspruiten minimaal 2 à 3 spruiten hebben. Jonge plantenwinterengemakkelijk uit. Inhet voorjaar
wordenveel percelen gerold. Hierdoor kunnen reeds opgevroren planten zich beter
herstellen. Het tijdig zaaien van Engels
raaigras isvan belang voor de uiteindelijke
zaadopbrengst. Late zaai kan goede opTabel 14. Uiterstezaaitijdbijinzaaiinopenland.
beemdlangbloem

half augustus

Engels raaigras

1 oktober

Italiaans raaigras

beginoktober

rietzwenkgras

half augustus

roodzwenkgras

15juli

struisgras
veldbeemdgras

half augustus
15juli

brengsten geven, maar door weersverschillenzaldeopbrengstgemiddeldlagerzijn.
Op de zware gronden waar het inseptember moeilijk iseengoedzaaibedtemaken,
kan beter onder dekvrucht in het voorjaar
wordeningezaaid.

het voorjaar moet op een vochtige ondergrond gezaaid worden. Gemengd zaaien
met tarwe is mogelijk, mits zo ondiep mogelijk wordt gezaaid en inwerken achterwege blijft. Bij inzaai van roodzwenkgras
onder vlas is gemengd zaaien goed mogelijk.

Zaaimethode en zaaidiepte veidbeemdgras
Gezien de grote variatie in soorten en
teeltmethoden zal ook de zaaimethode per
soort verschillen. Bij inzaai van het gras in
deherfst onderwintertarwe is breedwerpige
zaai mogelijk, hoewel het geen ideale methode is. Breedwerpige zaai in het voorjaar
moet worden afgeraden omdat het zaad
dan gemakkelijk verdroogt. Bij het gebruik
van wintertarwe als dekvrucht is het gewenst het zaaibed wat fijner te maken dan
normaalvoortarwenodigis.
Gebruik van een zaaimachine met twee
zaadbakken is een aantrekkelijke methode.
Het graszaad wordt midden tussen de rijen
van de dekvrucht ingezaaid enontmenging
vangemengdzaad is niet mogelijk. Bovendien kan de zaaidiepte onafhankelijk ingesteld worden en wordt een werkgang bespaard.

Raaigrassen
Deraaigrassenzijntamelijk sterkendienen
met de pijpen van de zaaimachine in de
vochtige grond gezaaid te worden tot
maximaal 2 cm diepte. Bij inzaai van Engels raaigras onder een zomergraan isgemengdzaaiengoedmogelijk.

Roodzwenkgras
Roodzwenk moet gezaaid worden op een
dieptevan ongeveer 1cm. Inde herfst kan
eventueel op de grond worden gezaaid. In

Veldbeemd dient in het voorjaar zo ondiep
mogelijk (±Vz - 1 cm diep) opeenvochtige
ondergrond en in het najaar zelfs op de
grond gezaaid te worden. Vooral bij een
zeer loszaaibed ishet nodigomdezaaipijpen opte hangen.Veldbeemd mag niet ingewerkt worden, omdat het anders te diep
valt voor het voor de kieming benodigde
licht.
Bij inzaai van veldbeemd onder vlas isgemengd zaaien mogelijk, maar niet aanbevelenswaardig.

Rollen
Vooraf rollen met de Cambridge-rol of de
grond klaarleggen met goed aandrukkende
verkruimelrollen kan bevorderen dat het
zaad op de vochtige vaste ondergrond
wordt gezaaid en toch niet te diep komt te
liggen. Bijhetgebruikvandrukrollenaande
zaaipijpen van de zaaimachine heeft men
dezaaidiepteveelbeter inde hand.
Door het PAGV is de afgelopen jaren onderzoek uitgevoerd naar het effect van
aandrukken van het zaaibed bij inzaai van
veldbeemd onder erwten. In de proeven
werd onder andere gerold met een Cambridge-rol voor en/of na het zaaien van het
grasenwerd gewerkt met drukrollen achter
dezaaipijpen (zie afbeelding 5). Uit ditonderzoek isgeblekendatrollennahetzaaien
van het graszowel gunstigwasvoor deopkomst en daarmee voor de opbrengst van
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het grasalsvoor deopbrengst van de erw- periode in het voorjaar het graszaad in de
ten. Eendrukwiel achter dezaaipijpvan de dekvrucht tarwe met de Cambridge-rol aan
grasrijhadeengeringerpositief effect opde te drukken. Als de jonge grasplantjes zijn
opbrengstvanhetgraszaad.
opgevroren, kunnen ze namelijk snel verSoms kan het goed zijn om in een droge drogen.
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DEKVRUCHTEN
Omdat er vóór half augustus nog vrijwel
geen gewassen zijn die het veld geruimd
hebben, wordt voor de zwenkgrassen en
veldbeemd de groeiperiode verlengd door
dezesoortenonder dekvrucht uittezaaien.
Engels- en Italiaans raaigras kunnen zowel
na vroeg geoogste gewassen in open land
in september als onder dekvrucht worden
gezaaid.
Debijzondere grassoorten met een beperkt
areaal zoals kropaar, struisgras, beemdlangbloem en timothee kunnen eveneens
zowelonderdekvrucht alsvoor eenbepaalde datum in open land worden gezaaid.
Vooralvoor de langzaam groeiendesoorten
veldbeemd en roodzwenk is inzaaien onder
dekvrucht noodzakelijk om een gewas te
krijgen dat in de herfst voldoende ontwikkeldisominhetvolgendejaar zaadtekunnenvormen. Daarnaast moet het ook sterk
genoeg zijn om bespuitingen met onkruidbestrijdingsmiddelentekunnenverdragen.

sen die de dekvrucht aan de ondervrucht
geeft endeeigenschappenvanhet gras.Er
zijndekvruchten die de ondervrucht te weinig groeikansen bieden zoals dezomergranenvoor veldbeemd.Anderzijds zijn ergewassen die de ondervrucht te veel groeikansen geven zoals erwten voor Engels
raaigras; de dekvrucht zou overwoekerd
wordendoordeondervrucht.
Alsgevolgvandesterkereontwikkelingvan
roodzwenkgras met forse uitlopers kan dit
type in tegenstelling tot gewoon en fijn uitlopervormend roodzwenkgras wel in het
voorjaar onderzomertarwewordengezaaid.
Er zijn eveneens positieve ervaringen met
roodzwenkgras met fijne uitlopers onder
brouwgerst.
In tabel 15 is een overzicht gegeven van
mogelijkecombinaties.
Om het graszaad meer kans van slagen te
geven, moet bij het telen van de dekvrucht
reeds met een aantal teeltmaatregelen rekeningwordengehouden. Dikwijls zijn deze
teeltmaatregelen niet nadelig voor de dekvrucht zelf of hebben ze slechts zeergeringe negatieve gevolgen. Voor het onderge-

Als dekvrucht kunnen meerdere gewassen
dienst doen. Per graszaadsoort zijn deze
echter niet alle even geschikt. Dit hangt in
belangrijke mate samen met de groeikanTabel 15. Geschiktheiddekvruchten.
grassoort
Engels raaigras
Italiaans raaigras
rietzwenkgras
roodzwenkgras gewoon

winter-

zomer-

zomer-

tarwe

tarwe

gerst

veld
bonen

blauwmaan-

+
+
+
+

+
+
+
-

+
+
+

+
+

+
+

+
+
+

+
+
+

-/+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

+

+

+

+

vlas

+

erwten

zaad

of metfijne uitlopers
roodzwenkgras forse
uitlopers
veldbeemdgras
+ geschikt,-niet geschikt.
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Tabel 16. Zaaitijdenonder dekvrucht wintertarwe.
okt.

grassoort
Italiaans raaigras
rietzwenkgras
roodzwenkgras gewoonof fijne
roodzwenkgras forse uitlopers
veldbeemdgras

nov.

-

Engels raaigras

+
uitlopers

+
+
+

dec.

+
+
+
+

+
+
+

jan.

+
+
+
-

+

febr.

maart

april

mei

+
+
+
-

+
+
+
+
-

+
+
+
-

+
+
-

+ mogelijk,-niet mogelijk.

Zaaitijdstip

zaaide gras zijn ze evenwel erg belangrijk
met het oog op het slagen van een goed
graszaadgewas en een goede oogst. Een
voorbeeld hiervan is het zo snel mogelijk
verwijderenvanhetstrovandedekvrucht.
Inhetvervolgvan dit hoofdstuk zal opeen
aantalvandezeteeltaspecten bijenigedekvruchtenwordeningegaan.

Degeschikte zaaitijd voor de diverse grassoorten in wintertarwe is vermeld in tabel
16. De zaaitijdstippen van wintertarwe en
graszaad in de herfst worden vaak vooral
bepaald door het oogsttijdstip van devoorvruchtendebodem-enweersomstandigheden.
Dat het zaaitijdstip invloed kan hebben op
de zaadopbrengst, maken de in tabel 17
vermeldeproefresultatenduidelijk.Detarwe
werdbijdeeerstetweezaaitijdstippengelijk
met hetgraszaadgezaaid;bij detwee laatste zaaitijdstippen gebeurde dit eind oktober. Het blijkt dat veldbeemd de hoogste
opbrengst geeft bijvroegezaai. Roodzwenk
verdraagt uitstel van zaai goed. Er is hier
gewerkt met gewoon roodzwenk en roodzwenk met fijne uitlopers. Bij vroege zaai
worden na het ruimen van de dekvrucht
meerspruitengevormd.
De zaai van veldbeemd, gewoon rood-

Wintertarwe
Debetekenisvan wintertarwe als dekvrucht
voor veldbeemdgras isverminderd envoor
Engels raaigras vrijwel nihil geworden omdat sinds eind 1990 het onkruidbestrijdingsmiddel TCA, waarmee tarwe-opslag
effectief in deze grassoorten kon worden
bestreden, niet meer mag worden toegepast. Het is niet onwaarschijnlijk dat op afzienbare termijn nieuwe middelen in veldbeemdalsvervanger vanTCA kunnenwordeningezet.

Tabel 17. Zaadopbrengst inkgperhavanveldbeemdgras enroodzwenkgras bijverschillendezaaitijdstippen onder
dekvruchttarwe (gemiddeldvijf proeven 1982-1984).
opbrengst inkgper ha
inzaai gras

veldbeemd

september

1.340

oktober/november

1.230

1.420

december/januari

1.140

1.340

800

1.360

februari/april
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roodzwenk
i

1.260

Tabel 18. Geschiktheidalsdekvruchtvoorenkelewintertarwerassen.
rassen
Genesis

geschiktvoor broodbereiding

overigerassen

geschiktvoor broodbereiding

8,5

Bercy

Hereward

8,5

Eiffel

8

Herzog

7,5

Estica

8,5

8

Ritmo

8,5

Return

7,5

Toronto

7,5

Obelisk

Trawler

8,5

Pagode

6
6

Tessa

8

Vivant

8,5

Bron:70e Rassenlijst Landbouwgewassen, 1995.

zwenk en roodzwenk met fijne uitlopers
vindt bij voorkeur tegelijk met de tarwe
plaats.

Onkruidbestrijding
Bij detoepassing van sommige bodemherbicidenmeteennahetzaaienvan detarwe,
kunnen veldbeemd en roodzwenk pas vier
tot zes weken later worden ingezaaid. Na
toepassing van bodemherbiciden in hetnajaar kunnenalle graszaden zonder bezwaar
in het voorjaar worden ingezaaid. In het
voorjaar geven groeistoffen weinig problemen.
Deze middelen moeten niet tijdens de opkomst van het gras in het zogenaamde
naaldstadiumwordentoegepast.

Rassenkeuze
Bij een gerichte teelt van wintertarwe als
dekvrucht is de keuze van het ras van belang. Er zijn verschillen tussen de huidige
gangbare wintertarwerassen wat de geschiktheidalsdekvrucht betreft (tabel18).
De beoordeling van de geschiktheid als
dekvrucht isopgebouwd uit deeigenschappen lengte en stevigheid stro, bladrijkdom,
vroegrijpheid en korreluitval van een ras.
Hoe later het gewas zich sluit als gevolg
van een wat geringere bladrijkdom des te
langer isde periode dat het ondergezaaide

gras licht opvangt en kan groeien. Uit onderzoek is gebleken dat vooral de periode
tot ongeveer 85 procent van het licht door
detarwe onderschept wordt, van belang is.
Als de lichtonderschepping door de dekvrucht groter is, staat de grasgroei stil. De
groeikansen nemen weer toe als de dekvruchtafrijptengeoogst is(vroegrijpheid).
Vroege,zware legeringvan dedekvrucht is
desastreus voor de ondervrucht. De kans
hierop is geringer bij korte, stevige rassen.
Tenslotte heeft men minder problemen met
opslagvandetarwe alsderasseneengoederesistentietegenkorreluitvalhebben.
De momenteel qua areaal grootste wintertarwerassen Ritmo en Vivant hebben een
goede beoordeling als dekvrucht. Dewaardering voor deze rassen is iets minder dan
voor het oude veel als dekvrucht geteelde
rasArminda(9).

Rijenafstandenzaaizaadhoeveelheid
Een manier om de ondervrucht gras meer
licht en dus meer groeikansen te geven,is
het beperken van de zaaizaadhoeveelheid
van detarweenhetvergrotenvan de rijenafstand. Voor veldbeemd lijkt een rijenafstandvan 25 cm gunstiger dan een rijenafstand van 12,5 cm. Bij roodzwenk is er
minder effect. Een verdere vergroting van
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de rijenafstand van detarwe tot 37,5 cm is
voor het graszaad gunstig, maar kost te
veelopbrengstvantarwe.
Uit proeven met tarwe is bekend dat verkleining van de rijenafstand van 25 naar
12,5 cm de tarwe-opbrengst doet stijgen
met 0 à 5 procent en gemiddeld 2 procent.
Onder gunstige omstandigheden is er nauwelijksverschil.
Vermindering van de zaaizaadhoeveelheid
van de tarwe van 160 naar 110 kg per ha
geeft eveneens meer licht voor het ondergezaaide grasendusmeer spruiten.Ditresulteert in een hogere zaadopbrengst voor
veldbeemdenroodzwenk. Deinvloedopde
opbrengsttarweisgering,gelijk oftot min2
procent.
Voor degraszaadteler is het zinvol dezaaizaadhoeveelheid van detarwe met 20procentteverminderen enbij voorkeur een rijenafstandvan25cmtekiezen.

Dooreenjuisteafstellingvandemaaidorser
moet getracht worden de tarweverliezen
zoveel mogelijk te beperken. Niet te hard
rijden en weinig wind op de zeven is dan
noodzakelijk.
Inverband met de noodzaak van eenvlakliggend graszaadperceel zijn na een natte
zomer de spuitsporen soms erg diep. Deze
kunnen opgehaald worden door met een
woelpoot preciesdoor het spoor te rijenonder niet te droge omstandigheden; anders
breektdegrondteveelop.

Erwten/veldbonen
Als gevolg van de slechte prijsvorming is
het areaal van dezegewassen tenopzichte
van het eind van de tachtiger jaren sterk
gedaald.

Stikstofbemesting
Zaaitijdstip
Stikstof heefteensterkeinvloedopdegroei
en als zodanig op de lichtonderschepping
door het tarwegewas. Deling van de stikstofgift kan een (forse) vroege voorjaarsontwikkelingvandetarwetegengaan,waardoor het gras langer kanprofiteren van het
invallendelicht.
Degebruikelijke twee- of driedeling van de
stikstofbemesting van de tarwe biedt een
goede mogelijkheid om het sluiten van het
gewas te vertragen en is dan ook gunstig
voordeondervrucht.

Overige teeltmaatregelen
Van zeer groot belang is dat men te allen
tijdevoorkomt datdetarwedekvrucht legert.
Toepassing van halmverkorters (chloormequat) kan daartoe zonodig een belangrijke
bijdrage leveren. Vooral vroege legering
kantot gevolg hebben dat door lichtgebrek
hetondergezaaidegrasafsterft.
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Bij gelijktijdige zaaivan erwten engraskan
bij een minder goede groei van de erwten
het ondergezaaide gras van groeikrachtige
soorten soms zelfs te hoog opgroeien. Het
gras inzaaien kort na opkomst van de erwtengaatditeuveltegen.
Meestal worden onder erwten alleen de
traaggroeiende grassoorten veldbeemd en
roodzwenk geteeld. Onder veldbonen kunnen ook sterker ontwikkelende grassoorten
wordengeteeld.
Als de zaai van veldbeemd moet worden
uitgesteldalsgevolgvandetoepassingvan
bodemherbiciden,die na het zaaienvan de
erwtenenveldbonen kunnenwordentoegepast,vermindert deslagingskans voor deze
soort aanzienlijk. De kans dat de opkomst
en beginontwikkeling sterk bemoeilijkt wordendoor droogte nemen hierdoor sterktoe.
Dit resulteert nadeoogstvan dedekvrucht
veelal ineen(te)zwakontwikkeldgewas.

Tabel 19. Invloeddichtheiderwtenopdeondervruchtveldbeemd(gemiddeldegraszaadoogst 1991,1992en1993).
aantalerwten-

spruiten perm

planten perm 2

voordewinter

30
60
90

pluimenperm

kgper ha

2630
2110
1750

Onkruidbestrijding
Bij toepassing van bodemherbiciden die na
de zaai van erwten en veldbonen kunnen
worden toegepast als graszaad als ondervrucht wordt geteeld, kan het graszaad pas
ongeveerzeswekenlatergezaaidworden.
Het toepassen van contactherbiciden tegen
tweezaadlobbige onkruiden geeft geenproblemenvoor deondervrucht.

Rassenkeuze
Ook bijderijpteoogstenerwten bestaaner
tussen de verschillende typen en rassen
verschillen in geschiktheid als dekvrucht
voor grassen. Wat de typen betreft zijn alleen de ronde groene en gele erwten geschikt.
Bij de ronde groene erwten hebben de op
de Rassenlijst 1995vermelde (semi-bladloze) rassen Ascona en Solara een waardering 8voor hun geschiktheid als dekvrucht.
Dat is wat hoger dan de waardering voor
het inhetverledenveel geteelde ras Finale
(waardering7).
Voor de rassen van veldbonen wordt in de
Rassenlijst geen waardering als dekvrucht
weergegeven.

Zaaizaadhoeveelheid
Evenals bij de dekvrucht wintertarwe beïnvloedt de dichtheid van de dekvrucht erwten de ontwikkelingsmogelijkheden van het
gewas.Alsoptimale dichtheid geldt bij zaai
met de nokkenradzaaimachine op (stroarme) klei- en zandgronden 60-70 planten

zaadopbrengst

1960
1780
1550

1480
1290
1120

per m . Bij een plantdichtheid van 30 planten per m2 is de zaadopbrengst van de
erwtencirca 10procent lager.
In het onderzoek werden de effecten van
plantdichtheid van de erwten op de ondervrucht veldbeemdgras nagegaan. De resultaten zijn samengevat in tabel 19. Bij
een lage dichtheid van de erwten bereikte
het veldbeemdgewas voor de winter een
hogere spruitdichtheid, wat resulteerde in
een hogere pluimdichtheid en zaadopbrengst.
Bijveldbonenkandeondervrucht bij degebruikelijke dichtheid van 20-25 kiemkrachtige zaden per m2 en een rijenafstand van
50cm lang profiteren van het doorvallende
licht. Eensterkeverbetering van deontwikkelingsmogelijkheden van de ondervrucht
door het verminderen van de zaaidichtheid
ligtbijdatgewasdanooknietvoor dehand.

Oogst
Om beschadiging aan de ondervrucht en
diepe rijsporen te voorkomen, dient de
oogst van de erwten en veldbonen onder
droge omstandigheden te worden uitgevoerd. Bij het maaienvandeerwten metde
dubbele messenbalk moet men oppassen
voor het beschadigen van het gras (niet te
diep afstellen). Het van stam maaidorsen,
zoals dat bij de semi-bladloze rassen gebeurt, iseengoedemethode geblekenvoor
hetondergezaaidegras.
Deoogstvanveldbonenvalt meestalpasin
september. Reeds in augustus verliest dit
gewas zijn blad al, waardoor het ondergezaaidegrasopnieuwlicht krijgt.
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Vlas
Ondervlaswordtveelalveldbeemdof roodzwenk geteeld. Het iseen uitstekende dekvrucht voor deze langzaam groeiendesoorten. Wat de vlasrassen betreft is er weinig
verschil in hun geschiktheid als dekvrucht.
De toepassing van de bodemherbiciden linuron of lenacil is bij graszaad- onderteelt
mogelijk, maaris,ookalwordendegrassen
pasvier tot zesweken nadien gezaaid,niet
geheel zonder risico. Het toepassen van
contactherbiciden tegen zaadlobbigen geeft
geenproblemenvoor deondervrucht.Legering van het vlas moet te allen tijde voorkomen worden. Daarvoor dient men voorzichtig te zijn met de stikstofbemesting en
eventueeleengroeiregulatortoetepassen.
De laatste jaren zijn er diverse nieuwe
oogstmethoden ontwikkeld die meer en
meer gaan in de richting van dauwroten te
velde. Dit is voor het ondergezaaide gras
niet optimaal, maar hoeft niet te leiden tot
het verdwijnen van vlas als dekvrucht voor
degraszaadteelt. Bijhetdauwrotendientde
herfststikstofgift ten behoeve van het gras
gegeventewordenjuistvoor het kerenvan
het vlas. Deze stikstofbemesting is niet na-

delig voor het op het veld rottende vlas,
mitshetdaarnadirectgekeerdwordt.
Om schade aan de ondervrucht door het
berijden zoveel mogelijk te vermijden, dienendewerkzaamheden bij het plukken,keren en oprapen van het vlas onder droge
omstandigheden uitgevoerdteworden.

Blauwmaanzaad
Blauwmaanzaad moet evenals graszaad
zeer ondiep worden gezaaid en kan dus
goed gemengd worden uitgezaaid. Het algemeen gebruikte herbicide Asulox wordt
niet door veldbeemd verdragen. Roodzwenkverdraagt dit middel wel,mitstoegepast direct na het zaaien en niet, na opkomst. Het blauwmaanzaad is verder een
goededekvruchtvoordegraszaadteelt.

Vergelijkingwintertarwe,
erwtenenveldbonen
Inspelend op het verdwijnen van TCA als
herbicide ter bestrijding van tarwe-opslag
zijn deafgelopenjaren in het onderzoek de

Tabel20. Invloeddekvrucht enrasopdezaadopbrengst vaneerste*entweede**oogstvanveldbeemdgrasenroodzwenkgras.
veldbeemd

roodzwenk

eerste

tweedeoogst

eerste

tweedeoogst

Arminda

1300

1620

1070

1460

Obelisk

1250

1650

1040

1390

dekvrucht
wintertarwe

droge erwten
Finale

1310

1740

1210

1370

Solara

1370

1800

1200

1450

veldbonen
Alfred/Victor

1070

1710

1110

1500

Aantal proevenveldbeemdvijf,roodzwenk zes.
Aantal proevenveldbeemdenroodzwenktwee.

36

mogelijkheden van peulvruchten als dekvrucht veldbeemd nader verkend. Gezien
de raswisseling, die zowel bij wintertarwe
als erwten optrad, zijn ook de effecten van
de rastypen onderzocht. De effecten op de
zaadopbrengst van veldbeemd en roodzwenkzijnintabel20weergegeven.
De zaadopbrengst van veldbeemd voor de
eerste oogst was bij de dekvrucht droge
erwten bij keuzevan een semi-bladloos ras
(Solara) nog wat hoger dan bij de teeltonder het als dekvrucht meest gewaardeerde
wintertarweras Arminda. Bij roodzwenk was
hetverschil nogwatgroter.
De zaadopbrengst van veldbeemd dat onder veldbonen werd gezaaid, bleef achter
ten opzichte van die bij erwten en winter-

tarwe. Bij roodzwenk lag de zaadopbrengst
bij de dekvrucht veldbonen tussen die van
wintertarweenerwtenin.
De hogere opbrengst bij de dekvrucht erwtenzette zich bij veldbeemdgrasook bij de
tweede oogst voort. Bij roodzwenkgras waren er bij de tweede oogst geen duidelijke
opbrengstverschillen alsgevolgvan deverschillenindekvrucht.
Tegenover hetvoordeelvaneenwathogere
zaadopbrengst van veldbeemd bij de dekvrucht erwten vormen de geringere slagingskans en de wat sterke bezetting door
straatgras nadelen van deze dekvrucht ten
opzichtevanwintertarwe.
Op grond van het bovenstaande hoeft de
keuzevan dedekvrucht niet alleenbepaald
tewordendoorhetsaldovandedekvrucht.
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HERFSTBEHANDELING
De hoogte van de opbrengst van graszaad
wordt hoofdzakelijk bepaald door het aantal
bloeihalmen per m2, de zaadzetting en de
zwaartevanhetzaad.
Op het aantal bloeihalmen kan de teler invloed uitoefenen.Hetaantalvoldoendeontwikkelde spruiten voor dewinter is hiervoor
medebepalend, met name bij de grassen
veldbeemden roodzwenk. Belangrijk isdus
hoe de gewassen de winter ingaan. Daarnaast isvan belang hoeveel van de gevernaliseerde spruiten erin slagen om tot
pluimvormingtekomen.

Behandelingvoorde
eersteoogst
De ontwikkeling van het gewas voor de
winter kanindenazomer/herfst wordenbeïnvloed door maaien en stikstofbemesting.
De stikstofbemesting wordt behandeld in
hethoofdstuk 'Bodemenbemesting'.

Gewassenopklei,nadekvrucht
wintertarwe
Bij teelt van graszaadgewassen onder dek-

vrucht wintertarwe ontstaat een wat ruig
gewastypemetmeergestrektespruiten.Dat
is het gevolg van lichtgebrek onder de tarwe. Het is gebleken dat vooral veldbeemd
eninmindere mateook roodzwenk duidelijk
meer bloeihalmen en meer zaad produceren wanneer na de oogst van de tarwe de
stoppel kort wordt gemaaid met bijvoorbeelddecirkelmaaier,zietabel 21.
Het beste tijdstip van maaien met name
voor veldbeemdgras is direct na de tarweoogst. Bij deze grassoort dient zo kort mogelijk te worden gemaaid. Bij roodzwenk
moet rekening worden gehouden met het
feit dat het groeipunt hoger zit. Er kan dan
ook schade ontstaan bij te kort maaien.De
maai-apparatuur mag bij deze grassoort in
geengevaldegrondraken.
Bij reedssterk ontwikkeldegewassen nade
oogst van de dekvrucht is het opbrengsteffect van maaien groter dan bij nog maar
matig ontwikkelde gewassen. Deverhoging
van de halmdichtheid als gevolg van maaien is met name te verklaren doordat in de
herfst maar vooral in het voorjaar de gewasstructuur hierdoor zodanig wordtveranderd dat meer spruiten kunnen uitgroeien
tot bloeihalmen als gevolg van de wat geringere onderlinge concurrentie. De verhoging van de spruitdichtheid die soms na

Tabel 21. Invloed cirkelmaaien nade oogst van de tarwedekvrucht op zaadopbrengst (kg per ha) veldbeemd*, roodzwenk*en Engels raaigras**op klei.
cirkelmaaien
eindaugustus

half-eind september

niet maaien

veldbeemdgras

1310

1200

1040

roodzwenkgras

1320

1290

1250

beginsept.

beginokt.

nietmaaien

1610

1580

1540

Engels raaigras

* Gemiddeldezevenproeven (1981-1986),** gemiddeldevijf proeven (1987-1989).
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Tabel22. Invloed cirkelmaaien na de oogst van dekvrucht op zaadopbrengst (kg per ha) veldbeemdgras* en roodzwenkgras**(1988-1991) opzand.
cirkelmaaien
eerstehelft oktober

eerstehelft september en

niet

eerstehelft oktober

maaien
1070
790

veldbeemdgras

1100

1190

roodzwenkgras

890

930

* Gemiddeldetweeproeven,**gemiddeldedrieproeven.

maaien wordt waargenomen, is bij goed
ontwikkelde gewassen van veel minder belang.
Bij Engels raaigras is cirkelmaaien eveneens gunstig. Het gewas gaat dan schoner
en korter de winter in met minder kans op
vorstschade. De gemiddelde meeropbrengst van maaien ten opzichte van niet
maaienwas het hoogst bij cirkelmaaienbeginseptember.

Gewassenopzand
Om de teeltmogelijkheden van veldbeemd
en roodzwenkgras op deze grondsoort te
verkennen, werd in de periode 1988-1991
herfstbehandelingsonderzoek in veldbeemd
en roodzwenk (type forse uitlopers) uitgevoerd. Het veldbeemd was onder rijp te
oogsten groene erwten gezaaid en het
roodzwenk eveneens onder rijp te oogsten
erwten of onder zomergerst. De gewassen
ontwikkelden in de herfst en winter meer
massa dan op klei. Tweemaal cirkelmaaien
in de herfst leidde bij beide grassoorten tot
dehoogstezaadopbrengst (zietabel22).

Openland-zaai
Bij graszaadgewassen die in open land
worden gezaaid, verdient maaien voor de
winter aanbeveling alsdezegewassensterk
ontwikkeld zijn. Als gevolg van het late
oogsttijdstip van de meeste voorvruchten
zaldatveelal nietnodigzijn.

Behandeling voor de tweedeof latereoogst
De nerfstbehandeling in overjarige gewasseniseropgerichtomzoveel mogelijkoude
gewasrestenopteruimenendegewasgroei
te beperken tot een aantal grote spruiten.
Vindt dit laatste niet plaats dan gaan de
percelen met name van de fijnere grassen
als gevolg van de te sterke uitstoeling vergrassen. Daartoe wordt de herfstbemesting
uitgesteld tot september/oktober (ziehoofdstuk'Bodemenbemesting').
Zonder herfstbehandeling komen er het
volgende voorjaar te weinig bloeistengels,
hetgeen de zaadopbrengst drukt. Alsgangbare herfstbehandelingsmethoden komen
maaien en beweiden in aanmerking. Ook
met brandenzijngoede resultatenbehaald.
Het stro dient dan na de oogst goed gespreidteworden.Derookdiemet hetbranden gepaard gaat, kan wel gevaar opleveren voor het verkeer. De rook en roetdeeltjes kunnen overlast voor omwonenden
veroorzaken. Het verbranden van stro is
danook ineengroot aantal gemeentenniet
toegestaan. Machinaal branden van de
stoppel kan zeer goede resultaten geven,
maarisduur.

Maaien
Voor de fijnbladige grassoorten als veldbeemd en roodzwenk heeft men de keuze
tussen maaien waarbij het gras wordt afge39

Tabel23. Effect van diverse herfstbehandelingen op zaadopbrengst (kg per ha) van veldbeemdgras* en roodzwenkgras**voortweedeoflatereoogstopklei.
zaadopbrengst inkgper ha
herfstbehandelingen
onbehandeld
1xmaaienenafvoeren
3/2x maaibalk 5cm
3/2x cirkelmaaienjang (8cm)
3/2xcirkelmaaien,kort (2cm)
3/2x cirkelmaaien,kort (2cm) +afharken

veldbeemd

roodzwenk

870
1360
1430
1270
1420
1460

1150
1250
1210

* Gemiddeldevier proeven (1983-1988),**gemiddeldevijf proeven (1984-1989).

voerdenenkelemalencirkelmaaien.Cirkelmaaien heeft het voordeel dat de nagroei
niet opgeruimd behoeft te worden. Het is
dus minder arbeidsintensief. Vooral wanneer de nagroei geen bestemming alsvoeder heeft, is cirkelmaaien een goede teeltmaatregel.

Op zandgrond bleef in een proef bij roodzwenkgras met forse uitlopers de zaadopbrengst bij eenmaal maaien plus afvoeren
van het maaisel achter ten opzichte van
tweemaal cirkelmaaien. De zaadopbrengst
bij driemaal cirkelmaaien was nog beduidend hoger dan bij tweemaal cirkelmaaien.
Desterkere reactie op het maaien kanvermoedelijk worden teruggevoerd tot de sterkeregewasontwikkeling van dit type opdezegrondsoort gedurende dewinter danvan
het gewone en fijn uitlopervormende roodzwenkopklei.
BijEngelsraaigrasbestemdvoor detweede
oogstzijnopkleigronddeopbrengsteffecten
vanmaaiennietgroot.Gemiddeld overvier
proeven die in 1986-1988 werden uitgevoerd in hooi- en weidetypen, gaf één of
twee keer cirkelmaaien slechts een opbrengstverhoging van 30 kg per haten op-

Bij veldbeemd gaf (zie tabel 23) het afharken na cirkelmaaien slechts een geringe
meeropbrengst. Driedanweltwee keer kort
cirkelmaaien of met de maaibalk maaien
gaf het beste resultaat. Het verschil met
onbehandeldiserggroot.
Bij roodzwenk isheteffect van maaienkleiner. Het tweemaal cirkelmaaien lijkt ook bij
deze grassoort maaien enafvoeren te kunnen vervangen. Er mag bij roodzwenk niet
tekortwordengemaaid;dankaneennegatief effectoptreden.
Tabel 24. Maaischemavoor meerjarigeteelt.
grassoort
Engels raaigras,hooi-enweidetype
Engels raaigras, grasveldtype
roodzwenkgras, gewoon
roodzwenkgras,fijne uitlopers
roodzwenkgras,forse uitlopers
veldbeemdgras

half

begintot half

begin

eind

augustus

september

oktober

oktober

+
-

<+)

(+)
+

(+)

+ maaien,-niet maaien,(+) maaienalleenbijsterkegewasontwikkeling.
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+,

-

-

+

+

+

+

+

-

+

Uitstoelende veldbeemdvormt ookondergronds uitlopers.

Drukwielen achter de
zaaipijpen verbeteren
de opkomst.
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Sterk ontwikkeld veldbeemdgras na oogst
wintertarwe, naast
zwak ontwikkelde veldbeemd na oogst veldbonen.

Verhakseld stro van de
eerste oogst roodzwenkgras heeft een
negatieve invloed op
de opbrengst van het
tweedejaars gewas.
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Beweiding met schapen isgoed voor de
zaadopbrengst.

Schoffelen in Engels
raaigras in hetvoorjaar.
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Tarwe-opslag in veldbeemdgras geeft veel
schade.

Eenaantasting met
zwarte roest kort nade
bloei geeft een sterke
vermindering van de
zaadopbrengst.
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ziehtevan niet maaien.Alleen percelen die
te ruig ontwikkeld de winter dreigen in te
gaan en daardoor een groter risico op uitwintering geven, hoeven bij deze typen te
worden gemaaid. Bij grasveldtypen lijkt
maaienwelnodig.
Het maaischema van tabel 24 kan globaal
worden aangehouden bij maaien met de
cirkelmaaier of maaibalk.Indienereenmaal
wordt gemaaid en het maaisel wordt afgevoerd, zal dit veelal op het laatst aangegeventijdstipgebeuren.

Beweidenmetschapen
Ook door middel van beweiden met schapenkunnengewasrestenwordenopgeruimd
en kan een kort gewasvoor de winter worden verkregen. De koppel schapen moet
dan wel groot genoeg zijn. Vertrapping van
het graszaadgewas, onder natteomstandigheden, moet te allen tijde voorkomen worden.
Vanaf 1988 isonderzoek uitgevoerd om na
tegaanhoeintensief beweidkanwordenen
hoedestikstofbemesting (ziehoofdstuk'Bodem en bemesting') aangepast moet worden.
Engelsraaigras
Op overjarig Engels raaigras kan,gestimuleerd door een stikstofgift, in de herfst voldoendegrasgroeien om schapen tebeweiden. Dekwaliteit van dit gras (zietabel 25)
isvoldoendegoedvoor schapen.Debeweidingsdruk kan oplopen tot 2000 dierdagen
(= aantal dieren x aantal beweidingsdagen)
per ha. Het beweiden kan doorlopen tot in

december. Beweiden in januari kost vermoedelijk opbrengst. Methetbeweidenkan,
als direct na de eerste zaadoogst stikstof
wordt gegeven, begin september worden
begonnen. Laat beginnen met beweiden is
niet bezwaarlijk, mits de stikstofbemesting
niet te vroeg gegeven wordt. In dat geval
gaat het grasteveel verouderen. Dezaadopbrengst die na correct beweiden wordt
bereikt komtovereenmetdienamaaien.
Veldbeemdgras
Het voedselaanbod op overjarig veldbeemdgras is in het algemeen voldoende
voor eenbeweidingsdruk dieverspreidover
enkele maanden makkelijk boven 1000
dierdagen per ha kan liggen. De kwaliteit
van dit gras (zietabel 25) is iets beter dan
vanEngelsraaigras.
Op veldbeemdgras moet uiterlijk in de
tweede helft van oktober begonnen worden
metbeweiden.
Niet maaien in oktober en pas beginnen
met beweiden in november kost opbrengst.
Het beweiden kan doorlopen tot in januari.
Na het beweiden mag het gewas zeer kort
zijn.
Ook bij deze grassoort kan na correct beweiden een zaadopbrengst worden verwacht die overeenkomt met een herfstbehandelingdoormiddelvanmaaien.
Roodzwenkgras
De voederwaarde van roodzwenkgras is
minder dan van Engels raaigras en veldbeemdgras (zietabel 25). Langdurigbeweiden met hetzelfde koppel schapen lijkt dan
ook voor de schapen niet aan te bevelen.

Tabel 25. Voederwaardevangraszaadinseptember;gehaltenaandarm-verteerbaar eiwit (DVE)enonbestendigeiwitbalans (OEB) ingram per kgdrogestofenVEM-waarde inde drogestof.
DVE

OEB

VEM

Engels raaigras

87

12

850

veldbeemdgras

84

47

860

roodzwenkgras

82

-7

850
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Beter kan worden gekozen om een groot
koppel inmaximaaltweeweken hetperceel
te laten begrazen. Het beweiden mag
doorlopentotinnovember.
In het onderzoek, uitgevoerd in de jaren
1991tot en met 1994,werd gemiddeld met
beweiden een 100 kg hogere zaadopbrengst per ha behaald dan met hetgangbaremaaien.Dehogereopbrengst komttot
standdooreenverhoogdepluimdichtheid.

Strohakselen
Bij lagestro-prijzen is het persen enafvoeren van graszaadstro niet rendabel. Achterlaten van het stro op het land zou een
negatief effect kunnen hebben op de volgendegraszaadoogst. Hetstrokaneenverstikkende laag voor het graszaadgewas
vormen.Verbrandenvan het stro wordt niet
aanvaardbaar geacht vanwege de nadelen
voor het milieu en de verkeersveiligheid.
Goed hakselen en verdelen van het stro
zou wellicht een goede oplossing kunnen
zijn. Voor een snelle vertering van het stro
kan het nodig zijn om de stikstofbemesting
in de herfst aan te passen. Vanwege de
vragen die leefden iser vanaf 1990 onderzoekuitgevoerd.
Bij Engels raaigras is gebleken dat bij aanpassing van de stikstofbemesting in de
herfst (ziehoofdstuk 'Bodemenbemesting')
de opbrengst bij verhakseien op het niveau
blijft als bij het gangbare afvoeren van het
stro.
Inroodzwenkgras zijn pasde resultatenbekend van het eerste proefjaar. Ondanks
gunstige omstandigheden voor vertering
van het stro, reageerde de zaadopbrengst
bijdetweedeoogst negatief.

Opslagbestrijding
Opslag van uitgevallen zaad versterkt het
vergrassen van overjarige percelen. Met
name bij Engels raaigras kunnen de op-
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slagspruiten sterk concurreren met deoude
spruiten. Opslag van uitgevallen zaad kan
inEngelsraaigraseindaugustus-beginseptember bestreden worden, in veldbeemd
eind september-begin oktober, met methabenzthiazuron (diversemerken).
Opslagbestrijding leidde gemiddeld over
vier proeven in Engels raaigras, die in de
periode 1986-1988 op klei werden uitgevoerd, tot een opbrengstverhoging van 70
kgperha.
Dehoogtevandedoseringvanmethabenzthiazuron hangt samen met dezwaartevan
de grond. Op lichte grond respectievelijk
zware grond kan een dosering van 3 respectievelijk 5kgper hawordenaanbevolen.
Metdetoepassingvanmethabenzthiazuron
wordt ook straatgras en in mindere mate
ruwbeemd bestreden.

Voederwinning Italiaans
raaigras
Italiaans raaigras isvaak aantrekkelijk voor
gemengde bedrijven vanwege de hoeveelheidgroenvoer die naast hetzaadgeproduceerdkanworden.Meestalwordthetgrasin
het voorjaar onder dekvrucht tarwe, gerst
en soms haver ingezaaid. Voor de bemestingsaspecten wordt verwezen naar het
hoofdstuk 'Bodemenbemesting'.

Herfst
Gebleken is dat de kwaliteit van het gemaaide gras nadelig wordt beïnvloed door
deaanwezige stoppelrestenvan degranen.
Hetgrasgeoogst met stoppelresten bevatte
8,3%ruweiwit;waar destoppel inaugustus
lager gebloot was 13,6% ruw eiwit. Het is
dan ook gewenst dat na de oogst van de
dekvrucht destoppel kortwordt gebloot. Dit
geldtookwanneer hetperceelwordtbeweid
of het gras afgevoerd wordt naar de grasdrogerij. In de herfst kan tot ± 15 oktober

gemaaidworden.Later maaienverhoogt de
kans op uitwinteren. Ook dient niet te diep
gemaaidteworden.

Voorjaar
Uiteraard is bij een vroege oogst de kwaliteitvan hetgeoogste groenvoer beter maar
de massa geringer dan bij een late oogst,
wat isaf te lezen uit degegevensvantabel
26.
Omte kuilen is eenwat hoger gehaltedrogestof enduswatlatervoormaaien gunstig.
Het voormaaien is perceelsafhankelijk en
valt meestal rond eind april in zuidwestNederland en rond half mei in noordNederland.Nadiedatum neemtdekwaliteit
van hetgrasaf enneemt het risicovaneen
lagerezaadopbrengsttoe.
De uiteindelijke doelstelling van de teelt is
dezaadvermeerdering. Uit diverse proeven

is gebleken dat de zaadproduktie bij voormaaien niet minder hoefttezijndanbij niet
voormaaien mits de zaadstengel niet wordt
weggemaaid. Tetraploïde rassen brengen ±
25%meerzaadopdandiploïde rassen, onafhankelijkvanhetvoormaaien.
Het voormaaien van Engels raaigras in het
voorjaar heeft tot negatieve resultaten geleid. Metgekruist raaigraszijnderesultaten
positief.

Nadezaadoogst
Geprobeerd is om in de hierboven vermelde proef, door na de zaadoogst opnieuw
stikstof te strooien, voeder te winnen. Het
Italiaans raaigras vormde echter opnieuw
zaad,zonder veel bladtevormen.Debladgroei kan bevorderd worden wanneer twee
totdriewekenwordtgewacht met hetgeven
vandestikstof.

Tabel 26. Opbrengsten enanalyseresultatenvantetraploïdItaliaans raaigras bijdrietijdstippenvanvoormaaien (105 kg
stikstof per hainfebruarien75kgper hanahetvoormaaien;bijhetobject nietvoormaaien75kginfebruari).
d.s.
opbr.

ruw

ruwe

afvoer

zaad-

opbr.

eiwit

celstof

datum

(kg/ha)

(kg/ha)

(%)

(%)

stikstof
(kg/ha)

kg/ha

20april

24.000

2.800

22,4

20,4

99

2060

1 mei

45.000
49.000

5.200
6.700

16,2

23,9

1920

13,0

26,3

128
143

-

-

0

2100

grasvoormaai-

11 mei
niet voormaaien

opbr.

1730
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BODEM EN BEMESTING
Stikstofbemesting
nazomer

Bodem
Demeestesoortengraszaadverlangeneen
goed vochthoudende grond. Tijdens de
bloei en afrijping ontstaat snel schade als
gevolgvan droogte. Hiermee kangedeeltelijk verklaard worden dat de opbrengstniveaus van de meeste soorten op zand- en
dalgrondenduidelijk lager liggendanopzavel-enkleigronden.
Uit ervaring is bekend dat de oudere kalkarmekleigrondenzeer geschikt zijnvoor de
teelt van Engels raaigras en veldbeemdgras.

Eerstejaarsgewassen
In het oogstjaar kunnen veel halmen verwacht worden van gewassen die goed ontwikkeldonderdedekvruchtvandaan komen
of na open land-zaai een goede beginontwikkeling hebbenendievoor dewinter veel
sterkespruitenvormen.Hetisdaaromvaak
noodzakelijk dat een stikstofbemesting
wordt gegeven om de ontwikkeling voor de
winter te stimuleren. Intabel 27zijn dege-

Tabel27 Overzicht stikstofbemestingsrichtlijnengraszaad
overjarig

eerstejaars

Engels raaigras
-strohakselen

nazomer

voorjaar

0of30

165-0,6xNmin

- beweiden
roodzwenkgras gewoonen

30à60

85

nazomer

voorjaar

0

160

45
30à60

160
180

45

85

70à90

85

0

70

metfijneuitlopers
-beweiden
roodzwenkgras met

0

70

30à90

110

forse uitlopers
veldbeemdgras
- beweiden
Italiaans raaigras
- voedersnede

Oof 30
80+ 30à45*

60

60

110

90à 125

110

-

-

100+ 80

-

55

30à60
30à60

75

kropaar

90

-

rietzwenkgras

0à50

100

0à50

100à125**

timothee

30à45

75

-

-

Westerwolds raaigras
beemdlangbloem

* 80kgNper hatussen half augustus en beginseptemberen30à45kgN per hanadevoedersnede-winning.
**advies is nietsterk onderbouwddoor onderzoek.
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wenste stikstofgiften voor de diverse grassoorten vermeld. Ze zijn mede afhankelijk
vandegewasontwikkeling.

dat een stikstofbemesting in de herfst op
het eerstejaarsgewas negatief was voor de
zaadopbrengst.

Engelsraaigras
In de jaren 1987 tot 1989 zijn vijf proeven
uitgevoerd waarin de stikstofbemesting op
Engels raaigras na de oogst van de dekvrucht wintertarwe of zomergerst werd onderzocht. Beginseptember of beginoktober
werd 45 kg stikstof per ha gestrooid. Gemiddeld over de vijf proeven had de stikstofbemesting geen effect op de opbrengst
ten opzichte van geen stikstofbemesting.
Ook in een serie proeven uitgevoerd in het
begin van de jaren tachtig werd bij een
goede voorjaarsbemesting geen effect van
eenherfstbemestinggevonden.
Een herfstbemesting van 30 kg N per ha
lijkt alleen zinvol als het gras zwak ontwikkeld onder de dekvrucht vandaan komt of
alspaslaat gezaaid wordt (na half september). Deze stikstofgift dient direct na de
oogst van de dekvrucht of bij het zaaien
gegeven te worden. Bij tijdige open landzaai of als het gras goed ontwikkeld onder
dedekvrucht vandaan komt, iseenbemesting dus niet zinvol. Na een voor- of dekvrucht waarbij veel stikstof in de bodem
achterblijft (pootaardappelen, erwten), is
minder snel een stikstofbemesting nodig
dan na een arme voor- of dekvrucht (granen).

Veldbeemdgras
Geblekenisdatveldbeemdgrasnadeoogst
vandedekvrucht eenstikstofbemestingnodig heeftvan ongeveer 60 kg Nper ha.Op
zwak ontwikkelde gewassen kan deze gift
verhoogd worden tot 90 kg N per ha. Op
zeer goed ontwikkelde gewassen is een
bemesting met 30 à 45 kg N per ha voldoende.

Roodzwenkgras
In het algemeen wordt in goed tot zwaar
ontwikkelde gewassen roodzwenk dehoogste opbrengst bereikt bij 30 à 45 kg N per
ha als herfstgift. Deze gift kantot half september toegediend worden. Bij matig tot
slecht ontwikkelde gewassen kan deze gift
verhoogd worden tot 60 kg N per ha. Het
beste kan dan direct na de oogst van de
dekvruchtgestrooidworden.
Uit onderzoek op zandgrond met roodzwenkgras met forse uitlopers is gebleken

Bij een overjarige teelt hebben de meeste
soorten graszaad in de nazomer of herfst
een stikstofbemesting nodig. Deze gift kan
het beste gegeven worden na de gebruikelijke maaibehandeling. Vroege toediening
kan er immers alleen maar toe leiden dat
vakergemaaidmoetworden.
Vooral bijveldbeemdgras, maar ook bijandere soorten, wordt de optimale stikstofbemesting beïnvloed door hettypeenhetras.
De effecten hiervan kunnen in de bemestingsrichtlijnen die hierna volgen niet con-

Italiaansraaigras
Afhankelijk van devoor- of dekvrucht isop
Italiaans raaigras na het zaaien in de nazomer geen stikstofgift nodig of maximaal
een gift van 30 kg N per ha. Als Italiaans
raaigras onder een dekvrucht of na een
vroegevoorvrucht gezaaidwordt (beginaugustus), kan het gras in de herfst gebruikt
wordenvoor voederwinning (zie ook hoofdstuk'Herfstbehandeling').
Tussenhalf augustusenbeginseptember is
daneen stikstofgift van 80 kg N per hanodig. Met het afgevoerde gras verdwijnt ongeveer 60 kgNper ha.Nadevoedersnede
is een gift van 30 à 45 kg N per ha nodig
om de ontwikkeling voor de winter te stimuleren.

Overjarige gewassenbijmaaien
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creet aangegeven worden omdat in hetonderzoek geen aandacht is besteed aan de
grootte van de invloed. Teeltadviseurs van
dekwekers/handelarenweten of debemestingsrichtlijn voor hun ras aangepast moet
worden.
Engelsraaigras
Een stikstofbemesting in de nazomer op
overjarig Engels raaigras is niet rendabel.
Uit onderzoek is gebleken dat een stikstofgift van 45 kg Nper haeen meeropbrengst
geeftvanslechts30kgzaadperha.
Als het stro van de voorafgaande graszaadoogst verhakseld is (zie hoofdstuk
'Herfstbehandeling'), dan geeft een stikstofgift van 45 kg N per ha direct na het hakselen een meeropbrengst van 60 kg zaad
perha.
Roodzwenkgras
Het effect van een stikstofbemesting in de
nazomer opoverjarig roodzwenkgras isniet
altijd even duidelijk. In sommige proeven
werden sterke opbrengstverhogingen waargenomen. Er zijn echter ook negatieve effecten mogelijk. Het lijkt in het algemeen
gewenstom45kgNperhategeven.
Veldbeemdgras
Uit oudonderzoek isgebleken dat overjarig
veldbeemdgras zeker positief reageert op
een stikstofbemesting in de herfst. De
groottevandegift moet60kgNperhazijn.
Uitrecenteronderzoek isgeblekendatdeze
gift in de eerste helft van oktober toegediendmoetworden.

veer 25gram Nper schaap per dagbeweiden. Bij een beweidingsdruk van 1000dierdagen (bijvoorbeeld: 50 dieren op één ha
20 dagen lang) wordt dan 25 kg N per ha
afgevoerd. Het stikstofgehalte van Engels
raaigras is lager dan van veldbeemdgras.
Bij Engels raaigras zal de afvoer van stikstof bij beweiden dus wat lager zijn dan bij
veldbeemdgras. Het lijkt logisch om deze
afvoertecompenseren.
Denormale herfststikstofgift kan vervroegd
gegeven worden in augustus. De extra bemesting kan het beste ongeveer twee weken voor het begin van de beweiding worden gegeven. De grasgroei wordt hiermee
gestimuleerd en het jonge gras is aantrekkelijkervoor deschapen.Eente ruimeperiode tussen bemesting en beweiding kan
echter het omgekeerde effect hebben. Na
de aanvankelijke stimulans treedt versneld
verouderingvanhetgrasop.
Bijmeerdere beweidingsperioden ishet niet
zinvol om noginnovember of later eenextrastikstofgift testrooien.Ervindt dangeen
opname van stikstof door het gras meer
plaats.
Engelsraaigras
In 1991,1992en 1994werden proeven uitgevoerd waarin het effect van beweiding
met schapen op de optimale stikstofgift bij
Engels raaigras werd nagegaan. Devoorlopige conclusie uit de drie proeven is, dat
afhankelijk van de intensiteit van beweiden
eenextra stikstofgift van 30 à 60 kg Nper
hanodig is. Deze hoeveelheid moet anderhalf à tweemaal de geschatte onttrekking
doordeschapenzijn.

Overjarige gewassenbijbeweiden
Inverschillende gebieden is het vrijgebruikelijk omoverjarige percelenveldbeemden
Engels raaigras in de nazomer en herfst te
beweiden met schapen. Door de dieren
wordt natuurlijk stikstof afgevoerd. Deze
hoeveelheid kan geschat worden op onge-
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Roodzwenkgras
Sinds 1991 wordt het effect van beweiding
op de optimale stikstofbemesting in nazomer en herfst onderzocht. Afhankelijk van
debeweidingsintensiteit -500tot 1000dierdagen-lijkt hetwenselijk om30tot45 kgN
perhaextratoetedienen.

Veldbeemdgras
Uit onderzoek metveldbeemdgras, dat niet
gericht was op aanpassing van de stikstofgift, is de indruk verkregen dat een extra
stikstofbemestingvan30tot 60 kgNperha
nuttig is.Inhetonderzoek werd30 kgextra
stikstof per hagestrooid naafloop van een
beweidingsperiode van ongeveer 500 dierdagen.

Stikstofbemesting voorjaar
Destikstofbemesting inhet voorjaar iserop
gericht omdegeneratieve groeizoveelmogelijk te bevorderen. Anderzijds wordt beoogdoverdadigevegetatieve groei,bladen
spruitgroei, zo weinig mogelijk te stimuleren.
Een vroege bemesting zal een gunstiger
verhouding tussen generatieve en vegetatieve groei bewerkstelligen. De beworteling
enopnamevan deoudere goed schietende
spruiten is namelijk beter. Destikstof wordt
daarom in het algemeen in een eenmalige
gift en vroeg gegeven, zeker aan de
vroegrijpendesoorten.
Grofweg kan gezegd worden dat veldbeemdgras, roodzwenkgras, hardzwenkgras
en kropaar vroeg (februari), beemdlangbloem en hooitypen Engels raaigras matig
vroeg (maart) en weide- en grasveldtypen
Engels raaigras, Italiaans raaigras, struisgras en timothee laat (april) aan de generatieveontwikkeling beginnen. Bij vroege
soorten kan in de eerste helft van februari
bemest worden. Latere soorten moeten
voor 15maartbemestzijn.

Zoutschade
Bij lichte vorst en ondiep bevroren grond
kan zonder bezwaar stikstof gestrooid wor-

den. Ook wanneer later nadooi weer vorst
volgt, zal het gras geen schade oplopen.
Wel kunnenzichproblemen voordoenwanneer stikstof gestrooid wordt en de grond
diep bevroren is. Wanneer daarna langzame dooi met weinig regen invalt, blijft de
kunstmest indetoplaag opgelost enkande
zoutconcentratie plaatselijk te hoog oplopen. Hetzelfde kan optreden wanneer er
sneeuw ligt. Strooien over desneeuwwordt
sterkontraden.
Vooral bij hogestikstofgiften kandeschade
aan de grasplanten aanzienlijk zijn. Onder
dergelijke ongunstige omstandigheden is
het beter de gift te halveren en te strooien
meteentussentijdvanééntottweeweken.
Bijlaatgezaaide raaigrasgewassen kaneen
bemesting van meer dan90 kg Nper hain
hetvroegevoorjaar verbrandinggeven.Het
is dan nuttig om de gift te delen en de
tweede gift één tot twee weken uit te stellen.

Legering
Het effect van de voorjaarsstikstofbemesting op de opbrengst van het gewas hangt
bij graszaad sterk af van het optreden van
legering. Het optreden van legering wordt
sterk door het weer bepaald. Als voor de
bloei al legering optreedt, wordt de bestuiving belemmerd. De optimale stikstofbemesting wordt zodoende per jaar sterk beïnvloed door het tijdstip waarop legering
optreedt en de mate van legering. In een
droog voorjaar is de optimale stikstofgift
derhalvehogerdanineennatvoorjaar.

Engelsraaigras
Bijdeteeltvan Engelsraaigrasopkleigronden blijkt er een goed verband te bestaan
tussen de bodemvoorraad stikstof in de
laag 0 - 90 cm en de optimale stikstofgift.
De volgende formule wordt hiervoor gebruikt:
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165kgNperhaminus0,6x N-mineraal(090cm)
Bij 25 kg N in de bodem zou de optimale
stikstofgift dus150kgzijn.
Onderzoek op zandgrond heeft uitgewezen
dat de formule daar iets aangepast moet
worden:
165 kg N per ha minus N-mineraal (0 - 60
cm).

Roodzwenkgras
In onderzoek op kleigrond kon er bij roodzwenkgras geen verband gelegd worden
tussen de bodemvoorraad stikstof en de
optimale stikstofgift. De invloed van debodemstikstof is blijkbaar klein ten opzichte
vanfactoren alsweer, legering endoorwas.
Voorgewoonroodzwenkgrasenroodzwenkgras met fijne uitlopers is het advies 85 kg
N per ha. Roodzwenk met forse uitlopers
moet duidelijk minder stikstof hebben en
heeftvoldoendeaan70kgstikstof perha.

Veldbeemdgras
Ook bij veldbeemdgras kon evenals bij
roodzwenkgras geen invloed vastgesteld
worden van de bodemvoorraad stikstof op
deoptimalestikstofgift opkleigrond.
Volgens onderzoek blijkt de gemiddelde
economischoptimalevoorjaarsgift 110kgN
per ha te zijn. Bij veldbeemdgras blijkt er
echter een vrij groot verschil in stikstofbehoefte te bestaan tussen verschillende rassen.

voormaaienwordt 100tot 140 kg N per ha
afgevoerd (zie tabel 26 hoofdstuk 'Herfstbehandeling').
Deze onttrekking moet door de stikstofbemesting infebruari plus een stikstofbemestingnahet maaiengecompenseerdworden.
Bij eenafvoer van 100tot 140kg Nper ha
plus een gewasbehoefte voor zaadproduktie van 60 kg N per ha, moet intotaal 160
tot 200 kg N gestrooid worden. Na aftrek
vandegift infebruari moetdannahetvoormaaien 60 tot 100 kg N per ha gestrooid
worden. Indien de afgevoerde hoeveelheid
drogestof bekend is, kan de afgevoerde
hoeveelheid stikstof berekend worden met
behulpvan het stikstofgehalte. Dit bedraagt
ongeveer3,8%indedrogestof.

Overigesoorten
In1989tot 1992werdopzand-endalgrond
het effect van de hoogte van de voorjaarsstikstofbemesting opde zaadopbrengst van
vier kleinere grassoorten onderzocht. Bij
vergelijking met oud onderzoek op klei- en
zavelgronden werden geen verschillen gevonden.
Geconcludeerd kan daarom worden dat timothee en beemdlangbloem een gift van
70à80kgNper ha nodig hebben enkropaar ongeveer 90 kg N per ha. Volgens het
onderzoek heeft rietzwenkgras ongeveer 70
à80kgNper hanodig,maar uit praktijkervaring op kleigrond en buitenlands onderzoeklijkteengiftvan 100kgNperhabeter.

Overjarige gewassen
Italiaans raaigras
In het voorjaar heeft Italiaans raaigras een
stikstofgift van 60 kg N per ha nodig. Bij
hogeregiften ontstaat teveel doorwas,wat
ten koste gaat van de opbrengst. Bij voormaaienvoorvoederwinning isnatuurlijk een
hogeregift (100kgNperha) nodigdieal in
februari gestrooid moet worden. Door het
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Vaak wordt beweerd dat overjarige gewassen een hogere stikstofbemesting in het
voorjaar nodig hebben dan eerstejaarsgewassen.Hierzijnargumentenvoor entegen
tebedenken.Deuitspraak isechter nietgestoeldoponderzoek inNederland.
Waarschijnlijk heeft vooral bij overjarige
gewassen de hoogte van de bemesting in

Tabel28. KgN, P 2 0 5enK2Opertonzaad,afvalenstroindedrogestof, gehalteninafvalalleenvoor P 2 0 5bekend.
N

stro

zaad

stro

10
11

7

4

8

25

6

4

8

24

9

5

5

9

25

stro

zaad

Engels raaigras

22

8

roodzwenkgras
veldbeemdgras

21

8

19

8

devoorafgaande nazomer of herfst invloed
opde hoogtevan de optimale voorjaarsbemesting.

Bijbemesting
Regelmatigwordtdevraaggesteldof deling
vandestikstofgift of bijbemesting gunstigis
voor de zaadproduktie. Graszaad reageert
op een late stikstofgift duidelijk anders dan
granen. Grassen zijn overjarig. Nade bloei
heeft het gewas de neiging opnieuw uit te
stoelen. Die doorwas of hergroei is het
sterkst bij nat weer en naarmate meer stikstof beschikbaar is. Doorwas is niet alleen
lastig bij de oogst, maar betekent ook concurrentievoordevullingvanhetzaad.
Een tweede verschil met de granen is dat
de korrelvulling nauwelijks door het blad
verzorgd wordt, maar hoofdzakelijk door de
aar en de stengel. Lang groen houden van
het blad via late stikstof werkt daardoor
veelal niet positief. De resultaten van bijbemesting en/of gedeelde giften hangen
sterk af van het weer in het groeiseizoen.
Gemiddeld genomen wordt met een gedeelde gift niet het opbrengstniveau van
eeneenmaligevroegegiftbereikt.
Alleenwanneer deeerstegift veelte laagis
geweest, is de schade via de late gift gedeeltelijk te herstellen. Ook uit Deense gegevens blijkt eenbijbemesting juist voor de
bloeialleendanaante bevelenwanneerde
vroege bemesting duidelijk te laag geweest

KaO

P205
afval

zaad

is. Indit geval kanongeveer 10dagenvoor
de bloei van het graszaad ongeveer 40 kg
N per ha gegeven worden in de vorm van
kalksalpeter of ureum. Verbranding mag
natuurlijk nietoptreden.

Fosfaat-enkalibemesting
Graszaad stelt geen extreem hoge eisen
aandekalitoestand.Bijeenkaligetalvan18
wordt zelfs geen kalibemesting meer nodig
geacht.
Uit onderzoek met Engels raaigras, roodzwenkgras en veldbeemdgras is gebleken
dat een fosfaatbemesting op graszaad beslist niet zinvol is. Ook de toestand van de
bodem heeft geen invloed op de zaadopbrengst.

Afvoer vanstikstof,fosfaat
enkali
Ondanks hetfeit datgraszaadgeenfosfaaten kalibemesting nodig heeft, moet de onttrekking vanfosfaat en kali door het gewas
in bouwplanverband natuurlijk wel gecompenseerd worden. In tabel 28 is een overzicht gegevenvan de gehaltes aan stikstof,
fosfaat en kali in het zaad, afval en stro.
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ONKRUIDBESTRIJDING
Onkruiden kunnen ook in graszaadgewassen schadelijk zijn. Net als bij andere gewassen kunnen zeconcurreren met hetgewas. Verder kunnen ze verontreinigingen
geven van het geoogste produkt en het
vochtgehalte hiervan aanzienlijk verhogen
hetgeen leidt tot een verhoging van de
droog-enschoningskosten.
Het geoogste graszaad is zaaizaad; verontreinigingen van graszaad met andere
zaden van grasachtige onkruiden, zaad-of
wortelonkruiden of vermenging met andere
grassoortenzijn danookongewenst, enbepalend voor goedkeuring en certificering.
Met namehetvoorkómenvan niet ofmoeilijk uit te schonen grassoorten verdient de
aandacht (zietabel29).
De perceelskeuze voor een te telen grassoort vormt een belangrijk element bij de
onkruidbeheersing. Verwacht men onkruid
dat niet of moeilijk bestreden kanwordenin
de betreffende grassoort, dat bovendien

niet of moeilijk uitgeschoond kan worden,
danmoetwordenafgezienvan deteelt van
deze grassoort op het betreffend perceel.
Eenandere preventieve maatregel isonder
andere het voorkómen van kweek in perceelsrandenenslootkanten.

Mechanischebestrijding
Hierbij kan men onderscheid makentussen
volveldsbehandelingen (onder andere eggen en maaien) en strokenbehandelingen
(onder andere schoffelen, frezen en borstelen).Bijvolveldsbehandelingen wordthet
onkruidzowel inals tussen de rijenbestreden. Bij de strokenbehandeling gebeurt dit
alleentussenderijen.
Een strokenbehandeling zal vaak moeilijk
uitvoerbaar zijntijdenshetgroeiseizoenvan
de dekvrucht omdat de ondervrucht vaak

Tabel 29. Mogelijkhedenvoor uitschoningvandiverseonkruidgrassen inzaadvanviergrassoorten.
grassoort
Engels enItaliaans raaigras

onkruidgras
diploid

roodzwenkgras

veldbeemdgras

tetraploïd

duist

+

kweek

+/-

raaigras diploid
raaigras tetraploïd
ruw beemdgras

+

straatgras

+

windhalm
zwenkgrassen
+ redelijk,-moeilijk (veelzaadverlies,nietvolledig),- niet uitschoonbaar,* uitlopervormend roodzwenk,**gewoonroodzwenk.
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tussen de rijen van de dekvrucht wordt gezaaid.Vooreenstro
kenbehandeling bestaan alleen mogelijkheden na de oogst van de dekvrucht waarbij
de resterende stoppel met name voor
schoffelen nog een beperking kanvormen.
Bij open land-zaai is een strokenbehandelinggoedmogelijk.

Rijenafstand
Pasbij een rijenafstand diegroter isdan25
cm iseenstrokenbehandeling praktisch uitvoerbaar.
Uit onderzoek bleek dat het vergroten van
de rijenafstand bij Engels raaigras opzandendalgrondtot eendaling van de aardichtheid en zaadopbrengst leidde, ook al werd
eenzelfde zaaizaadhoeveelheid per ha gebruikt (zietabel30).
Ook in een proef met veldbeemdgras bestemd voor de eerste oogst op kleigrond
nam de zaadopbrengst af als de rijenafstandwerdvergrootvan37,5naar50cm.
Bij Westerwolds raaigras daarentegen trad
intwee proeven op kleigrond geenduidelijkedaling van de zaadopbrengst op als gevolg van het verruimen van de rijenafstand
tot50 cm.

Effect opgewasenonkruid/praktijktoepassing
Het effect van de bewerkingen (schoffelen
respectievelijk eggen) opde zaadopbrengst
van Engelsraaigras isnogniet duidelijk uitgekristalliseerd. Bewerkingen in de herfst

(1-2 volledig ontvouwen blaadjes) leidden
tot uitdunningvan hetgewasbij een rijenafstand van 25 cm terwijl dit bij een rijenafstand van 50 cm niet duidelijk het geval
was.
Ook bij veldbeemdgras gaf schoffelen een
aanzienlijke reductievandespruitdichtheid.
BijWesterwolds raaigras hadden schoffelen
en eggen daarentegen geen effect op de
halmdichtheidenzaadopbrengst.
Als in het najaar onkruid bestreden moet
worden, zijn er met name op kleigronden
weinig dagen dat, in verband met de bewerkbaarheid van de grond, een mechanische onkruidbestrijding kan worden uitgevoerd. Dit geldt met name voor de gewassen die laat in open land worden gezaaid.
De onkruiddoding van bewerkingen in de
herfst kan,als het onkruid niet volledig met
grond wordt bedekt, als gevolg van de
weersomstandigheden bovendien tegenvallen.
Doordat de mechanische onkruidbestrijding
in de herfst samenvalt met andere werkzaamheden (het oogsten van aardappelen/suikerbieten, ploegen, zaaien wintertarwe) zal depraktijk in de herfst dikwijlsprioriteit aan deze andere werkzaamheden geven. Meer inzicht is voor de verschillende
grassoorten en teeltwijzen vereist ten aanzien van de onkruidbezetting (dichtheid,
samenstelling)dieindeverschillendegroeiperiodesverantwoord mechanisch kanwordenbestreden.
Bij gewassen die onder dekvrucht zijn gezaaid, kan maaien in de nazomer eenonkruidbestrijdend effect geven. Daarnaast
wordt de groei van het gras bij bepaalde

Tabel30. Effect rijenafstand op aardichtheid en zaadopbrengst van Engeld raaigras op zand- en dalgrond
(gemiddeldevier proeven,1989-1994).
rijenafstand (cm)

25
37,5
50

arenperm
2000
1840
1620

zaadopbengst(kgperha)
1380
1320
1240
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soorten door maaien bevorderd waardoor
de concurrentiekracht van het gras ten opzichte van het onkruid wordt vergroot. Bij
fors groeiende onkruiden, bijvoorbeeld kamille, nachtschade of perzikkruid is het afmaaien in augustus een goede maatregel.
Bij Italiaans raaigras kan voormaaien in de
lente ervoor zorgendat de aanwezige duist
niettot bloei komt.Voormaaien heeft bijdeze grassoort ook een bestrijdend effect op
de eventueel aanwezige tarwe-opslag en
kweek.

Chemischebestrijding
Voordat een bespuiting wordt uitgevoerd,
dient hetetiket van het middelgoedteworden gelezen. Daarnaast is overleg met de
teeltbegeleider gewenst omdat deze op de
hoogte is van de specifieke gevoeligheid
vanrassenvoorbepaaldemiddelen.
Bij de chemische onkruidbestrijding in de
graszaadteelt wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen gewassen die gezaaidzijninopenlandenonderdekvrucht.
Laat, veelal in open land, ingezaaide gewassen dienen goed beworteldte zijn voordat de onkruiden chemisch bestreden kunnen worden. Een bovengrondse ontwikkelingvan2à3grasspruiten per plant ishiervoorveelaldebenedengrens.
De onkruidbestrijding in de dekvruchten is
kort bij het hoofdstuk 'Dekvruchten' aangestipt. Nadeoogst van de dekvrucht zijn de
grasplantjes nogerg klein,zodat zegemakkelijkdooronkruidzoalsvarkensgras,muur,
zwaluwtong, uitstaande melde, ereprijs,
kamille en klein hoefblad en/of opslag van
de dekvrucht worden overwoekerd of verstikt.
In het algemeen zal na een augustus-bespuitingweer hergroeivan onkruidenoptreden. Met de onkruidbestrijding kan soms
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worden gewacht tot het tijdstip dat de wortelonkruiden kunnen worden bestreden. Bij
de laat geoogste dekvruchten, granen en
droge erwten kanvaak gewacht worden tot
de grasachtige onkruiden worden bestreden.
Met name voor soorten met een vroege
doorschietdatum zoals veldbeemden roodzwenk (ziehoofdstuk 'Plantengewas') dient
voorop te staan dat de bestrijding zoveel
mogelijk in de nazomer en vroege herfst
plaats heeft. Gezorgd moet worden dat in
hetvoorjaar het perceel schoon iswanneer
hetgrasbijdezesoortenbeginttegroeien.
De grassen zijn in de doorschietperiode in
het voorjaar immers uiterst gevoelig voor
beïnvloeding door een bespuiting. Veel
middelen kunnen in het voorjaar als gevolg
van te lage temperatuur niet voor de doorschietperiode van de vroeg doorschietende
soorten worden gespoten. Met name voor
deze vroeg doorschietende soorten is de
nazomer/herfst daarom de aangewezen tijd
voor de onkruidbestrijding. In deze periode
zijn de dicotyle en grasachtige onkruiden
goedtebestrijden.
Groeistofbevattende middelen werden het
meestalgemeentoegepast,omdatzezowel
de wortel- als zaadonkruiden opruimen. In
vrij veel graszaadpercelen kan met éénbespuiting met groeistofbevattende middelen
wordenvolstaan. Hiertoedient men met de
toepassingtewachtentot het grasvoldoendeisontwikkeld,dewortelonkruiden aande
groei zijn en de meeste zaadonkruiden
aanwezig zijn. Ditzalvaak het geval zijn in
de maand september. Grasachtige onkruiden worden veelal in de eerste helft van
oktober bestreden. Soms is dit te combinerenmet debestrijdingvan dicotylen.Een
bespuiting uitvoeren op een droog gewas,
gevolgd door 24 uur droog weer, is aan te
bevelen.

Dicotyleonkruiden
Klein hoefblad, distels, eenjarige onkruiden
Na de oogst van de dekvruchtzal voor de
bestrijding van wortelonkruiden en grote
eenjarige onkruiden in augustus-september
in het algemeen een mengsel van groeistoffen nodig zijn. Het gewas dient op het
moment van toepassing drie tot vier spruiten per plant te hebben. Na een bespuiting
dient een perceel vier tot zes weken met
rust gelaten te worden om een optimale
groeistofwerking tekrijgen.
De dicamba bevattende middelen worden
tot nutoe het meest gebruikt. Dezemiddelenhebbeneenzeerbredewerking.
Groeistoffen kunnen, met uitzondering van
mecoprop-p, niet later dan september worden toegepast, omdat anders schade aan
hetgraskanoptreden.Timotheeisgevoelig
voor groeistoffen, in mindere mate voor
mecoprop.
Bij inzaai in openlandvan juli tot oktober
zijn de onkruidproblemen vaak groot. Het
accent valt hier op de bestrijding van de
eenjarigetweezaadlobbigeonkruiden.Inhet
algemeen worden contactherbiciden ingezet. Het grasdient afhankelijk van het middel minimaal drie tot vier of vier tot vijf
blaadjesperplanttehebben.
Distels kunnen ook in het voorjaar worden
bestreden met mecoprop-p of MCPA. De
bestrijding met MCPA kan worden uitgevoerdtotvóór het indeaarof pluim komen
van het gewas. Latere toepassing is gevaarlijkvoorzaadopbrengstenkiemkracht.
Kamille
Na de oogst van de dekvrucht wordt jonge
kamilleinhetalgemeenwelaangepaktdoor
dicamba-mengsels. Als echter in september/oktober nog veel kamille voorkomt, of
alsdekamillewatgroter is,kanwordenge-

spoten met bentazon/mecoprop-p. Indien in
veldbeemd voor de bestrijding van straatgras methabenzthiazuron wordt gebruikt,
zal de bestrijding van kamille dikwijls achterwegekunnenblijven.
Indewinter enhetvroegevoorjaar istegen
jonge kamille en kleine muur ook nog een
goed resultaat te behalen met bentazon/mecoprop-p mitsdeminimum-temperatuur niet lager is dan 10°C. Bij grote en afgeharde kamille verdient het aanbeveling
om methabenzthiazuron toe te voegen.
Bentazon/mecoprop-p dient niet meer te
worden gebruikt als het gewas aan het
schietenisomdatandersschadeoptreedt.
Muur
Wanneer in de loop van de winter veel
muur in het graszaad aanwezig is, dient
hiertegen een bespuiting te worden uitgevoerd. Mecoprop-p en ook de combinaties
met benazolin en bentazon dienen voordat
de bloeiwijze zichtbaar is te wordentoegepast omdat anders schade optreedt. De
werkingvalt tegenalsergespotenwordtop
dagendatdeminimum-temperatuurlageris
dan 10°C. In Engels- en Italiaans raaigras
kandan nogwel ethofumesaat wordentoegepast.

Grasachtige onkruiden
Kweekgras
Kweekgrasiséénvandeonkruidendiezich
ingraszaadpercelen kanuitbreiden.Eeneffectieve bestrijding isdanook beslist noodzakelijk. Indien in een graszaadperceel
pleks-gewijs kweekgras wordt geconstateerd, kan deze plek met glyfosaat worden
behandeld met behulp van de rugspuit of
onkruidstrijker. De behandeling dient zo
vroeg mogelijk inde herfstte wordenuitgevoerd en invele gevallen in het voorjaar te
worden herhaald. Dedirecte omgeving van
de kweekplek, minstens een halve meter
rondom,dient ookteworden behandeldom
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de somsver verwijderde uitlopers ook mee
te nemen. Zorg voor een regelmatige verdeling en gebruik niet meer dan deaanbevolendosering.
Bij rood- en hardzwenkgras kan zonodig
een volveldsbespuiting worden uitgevoerd
waarbij meneen keuze uit enkele middelen
kanmaken.
Straatgras/ tuintjesgras
Straatgras kan van half september tot half
oktober in veldbeemd, Italiaans raaigras,
Engels raaigras en roodzwenk worden bestreden met methabenzthiazuron. In Engels- en Italiaans raaigras kan beter ethofumesaat worden gebruikt; dit is mogelijk
vanaf het 2 à 3 spruit-stadium in de herfst
tot het vroege voorjaar bij afwezigheid van
(nacht)vorst. Bijveldbeemd kanindetweede helft van maart zonodig de bespuiting
met methabenzthiazuron herhaald worden,
waarbij er afhankelijk van het ras wel kans
isopschade.
Inveldbeemdgraskanindeeerstehelftvan
oktober ook diuron worden ingezet. Methabenzthiazuron, diuron en endothal natrium
kunnen alleen worden toegepast als het
graszaad al behoorlijk ontwikkeld is. Bijgewassen die bestemd zijn voor de eerste
oogst zal dat vaak het geval zijn als het
grasonderdekvrucht isgezaaid.
In het najaar en voorjaar kan in rood- en
hardzwenk ook haloxyfop-ethoxyethyl wordentoegepast.
Duistenwindhalm
Tegenduist enwindhalm kan in Engels- en
Italiaans raaigras op goed ontwikkelde gewassen (minimaal twee spruiten per plant)
in het najaar ethofumesaat of methabenzthiazuron worden toegepast. In december/januari kaneventueelook metendothalnatrium worden gespoten. Vooral op gronden waar duist en straatgras kan worden
verwacht, kunnen goede resultaten worden
bereikt met een verlaagde dosering (4-5li-
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ter per ha) van ethofumesaat die vlak na
hetzaaienwordttoegepast.
In Engels raaigras kan ook in het voorjaar
methabenzthiazuron worden toegepast
waarbijerwelkansisopschade.
Bij rood-en hardzwenkgras heeft menweer
dekeuzeuiteenaantalmiddelen.
Bij veldbeemd, beemdlangbloem en kropaarkanmenopgoedontwikkeldegewassen
in de tweede helft van november chloorprofamtoepassenwaarbijereveneenskans
isopschade.
Ruwbeemdgras
Methabenzthiazuron heeft een behoorlijke
werking tegen ruw beemdgras in veldbeemdgras en Engels raaigras vooral als
het in het vroege voorjaar (eind maart)
wordt toegepast. Daarnaast heeft bij Engels- en Italiaans raaigras ethofumesaat
enigewerking.
In rood- en hardzwenkgras kan dit onkruid
bestredenwordenmetcycloxydim.
Ongewenstegraspollen
Dezekunnenwordenvernietigd met behulp
vaneenrugspuit meteenspuitstok metéén
spuitdop, die wordt afgeschermd door een
plastic kap om randwerking te voorkomen.
Toevoeging van een speciale kleurstof vergemakkelijkt het werken, omdat daardoor
steedstezieniswelkepolwélenwelkeniet
behandeld is. Daarnaast is ook eenpollenbehandeling mogelijk met granulaten met
behulp van een zogenaamd granulaatgeweer.
Graanopslag
Inhet onderzoek ende praktijk zijn de eerste positieve ervaringen opgedaan met de
bestrijding van tarwe-opslag in veldbeemd
met een combinatie van methabenzthiazuron,diuronendinoterbdiezodradetarwein
het drieblad-stadium is (eind september),
met tussenperioden van een week tot 10
dagen, twee- tot driemaal wordt gespoten.

Om schade te voorkomen, dient het veldbeemd voldoende ontwikkeld te zijn. In
roodzwenk- en hardzwenkgras kan graanopslag worden bestreden in de herfst met
onder andere cycloxydim of haloxyfopethoxyethyl.
Daar hethoogteverschil tussen graanopslag
en graszaad vaak aanzienlijk is, kan ook
heel effectief met de zogenaamde onkruidbestrijkerwordengewerkt inapril/mei.Deze
methode kan in alle grassoorten worden
toegepast. Er is dan echter al wel concurrentieschadeopgetreden.

Waarschuwing
Bespuitingen met chloorprofam in uien of
witlof kunnen bloeiende percelen graszaad
indeomgevingof anderegevoeligegewassen ernstig beschadigen. Groeistofbespuitingen in de graszaadteelt kunnen schade

aan groeistofgevoelige gewassen op aangrenzende percelenveroorzaken,omdatde
spuitvloeistof gemakkelijk overwaait (drift).
Eenvoorbeeld hiervan iswitlof. Vaak komt
de schade bij dit gewas pas naar voren tijdens het trekken.Spuit inde buurt vanwitlof en andere groeistofgevoelige gewassen
uitsluitend met groeistoffen als de wind uit
derichtingvan het betreffend perceel komt.
Gebruikextraveelwater,eengrovedruppel
eneenzolaagmogelijkedruk.

Verwijzing
Voor meer informatie over onder andere
doseringen,toepassingsomstandighedenen
gevoeligheidstabellen kanwordenverwezen
naar PAGV-verslag nr. 74 'Onkruidbestrijding in de graszaadteelt' dat in december
1994verschenen isennaarde'Handleiding
gewasbescherming in de akkerbouw en
veehouderij'vanDLV.
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SCHIMMELZIEKTEN
Indegraszaadteelt kaneenaantalspecifiekeschimmelsvan betekeniszijn. Inhoeverre zevan invloed zijn voor de zaadproduktie, isslechtsvaneenenkeleaantastingbekend.
In dit hoofdstuk wordt allereerst een korte
beschrijving gegeven van de belangrijkste
ziekten. Vervolgens wordt ingegaan op de
effectenvandetoepassingvanfungiciden.
Voor uitgebreidere informatie kan worden
verwezen naar de uitgave 'Ziekten en plagen graszaadgewassen in Beeld' die verkrijgbaar is bij het IKC. Voor bestedingsmogelijkheden kan worden verwezen naar
de 'Handleiding voor de chemische bestrijding van ziekten, plagen en onkruiden in
landbouwgewassen' die verkrijgbaar is bij
DLV.

Overzichtschimmelziekten
Meeldauw (Erysiphe graminis)
Op graszaadpercelen kan zowel in de nazomer als in het voorjaar een aantasting
voorkomenvanechtemeeldauw.Dezeaantastingkanbijallegrassoortenvoorkomen.
In augustus/september ontstaan verspreid
op de bladeren witte stippen, die later een
wit/grijs schimmelpluis vormen. Het aangetastebladsterft af.
De activiteit van de meeldauw neemt af
naarmatedebuitentemperatuur daalt.
De bestrijding van straatgras die in veldbeemdvaak omstreeks beginoktoberwordt
uitgevoerd met de werkzame stof methabenzthiazuron zal ook de meeldauwaantasting geheel vertragen. Na half oktober
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heefteenbestrijdingvanmeeldauwdanook
weinig effect meer op de groei van het
veldbeemd.
Meteenvoudigeteeltmaatregelen,zoalshet
kort maaien in augustus, zal er een open
gewas ontstaan dat minder kwetsbaar is
vooreenaantastingvanmeeldauw.
In het voorjaar (omstreeks half mei) ontstaatnietzeldeneennieuweaantasting.

Bruine-vlekkenroest (Puccinia
brachypodii)
Naast veldbeemd zijn ook bosbeemd, ruwbeemd en tuintjesgras gevoelig voor deze
roest. Verder bestaat er tussen de veldbeemdrassen verschil in vatbaarheid. Sporen kunnen het gehele jaar op het veldbeemdvoorkomen.
Deschimmel vormt bruine rondevlekjes op
bladeren, bladschede en pluim. De beginaantasting is vaak in haarden. De aantasting van bruine-vlekkenroest is het grootst
in het voorjaar tot half juni, wanneer deze
een hoogtepunt bereikt. Daarna neemt de
aantastingtotaandeoogstaf.

Kroonroest (Puccinia coronata)
Deze schimmelziekte komt vooral voor bij
Engels raaigras in augustus en september,
met nameop percelen die onder dekvrucht
zijngezaaid.Hetdiploïde Engels raaigrasis
vatbaarder dan het tetraploïde. De verschilleninvatbaarheidtussenderassenzijn
vrij groot (zie Rassenlijst). De roestaantasting in de nazomer is duidelijk zichtbaar
in ronde,oranje-bruine sporenknopjes die
onregelmatig op de bladeren voorkomen.
Opdezaadstengels endezaden komenze
echter nietvoor.

Sneeuwschimmel (Monographella
nivalis)
Deziekte komt soms in ernstige matevoor
bij roodzwenkgras in de herfst en in de
winter. Hetisvaak moeilijkvasttestellenof
de gewasschade is veroorzaakt door de
winter (vorst) of doordeschimmel.Bij langdurige sneeuwbedekking op onbevroren
grond kan de uitbreiding van de schimmel
sterk zijn. Gewassen op gronden met een
hoge pH zijn vatbaarder voor deze schimmel.
Het aangetaste gras stagneert in de groei
enisaanvankelijk pleksgewijslichtbruinvan
kleur. Ineen meergevorderd stadium wordt
de kleur grijswit; de planten drogen uit en
stervenmeestal af.
Het gras of de stoppel maaien, evenals de
stikstofbemesting geven voor half september,beperktdeaantasting.

Oogvlekkenziekte (Pseudocercosporellaherpotrichoides)
InEngels-enItaliaansraaigras,maarookin
roodzwenkgras isvanaf ongeveer half april
een aantasting mogelijk. De zichtbare aantasting is een vlekje op de bladschede,
waarnalater indetijdevenalsbij degranen
eenoogvlek opdestengel volgt. Debezettingsgraad kan 15 tot 20% van de zaadstengelszijn.

Bladvlekkenziekte (Drechslerasoorten)
Schimmels behorend tot het geslacht
Drechslera kunnen in verschillende grassoorten bladvlekkenziekte veroorzaken. Er
bestaan duidelijke verschillen in vatbaarheidtussenderassen.
De schimmels gaan over met het zaad.
Vanuit aangetast zaad groeit een besmette
kiemplant waarop sporen worden gevormd
die via regen en wind worden verspreid.

Deze sporen kunnen de nog niet besmette
planten infecteren. In gelegerde gewassen
kunnen bloeiwijzen en het nieuwe zaad
wordengeïnfecteerd.
Bij de raaigrassen ontstaan op het blad
kleine, bruine vlekken die zich langs de
nerven uitbreiden en versmelten tot netvormige vlekken. In het voorjaar en de
vroege zomer zijn deze schimmels voornamelijktevinden op het afstervendegras,
onderinhetgewas.
Bij de beemdgrassen zijn de vlekjes aanvankelijk donkerpaars-bruin; deze groeien
indelengterichting uittotvrij grotevlekken.
De grote vlekken vallen op door een licht
centrum dat omgeven is door een donkerbruinetot purperbruine rand. De aantasting
kan zich ook uitbreiden tot bloeistengel en
bloeiwijze.
Maaien en afvoeren van het gras in de
herfst kandeaantasting inhet voorjaar beperken.

Oranje-strepenroest (Puccinia
poarum)
Deze roest komt vooral opveldbeemdgras
voor;erzijnrasverschillen.Bosbeemd,ruwbeemd en tuintjesgras worden ook aangetast. De roest kan zowel in het voorjaar tot
aandeoogst,alsin het najaar inhetgewas
voorkomen. De aantasting begint pleksgewijsinhaardenenbreidtzichvandaaruit.
Oranje-strepenroest is te herkennen aan
geeloranje vlekjes op de bladeren, die als
strepen over het blad gaan en aan sporen
die op de halmen en bloeiwijzen aanwezig
zijn. De geeloranje sporen vormen later de
wintersporendiezwartvankleurzijn.

Zwarteroest(Pucciniagraminis)
Dezeroestsoort isin ons landtot nutoealleen voorgekomen op Engels raaigras. In
september/oktober zijnzwartesporenopde
grasspruiten aanwezig. In de winter vriest
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deze roest meestal dood. De infectie die in
sommige jaren voorkomt, kan echter vanaf
het einde van de bloeiperiode een sterke
opbrengstderving geven. Vanuit infectiehaarden van 1tot 3 m2 doorsnede kan de
roest zich snel over het perceel uitbreiden.
De haarden vallen op als een bruine vlek.
Bij nadere waarneming zijn de bruine sporenvooralaanwezigopdehalmenenopde
bloempakjes.
Ook bij deze schimmelziekte zijn er verschilleninvatbaarheidtussenderassen.

Blinde-zadenziekte (Gloeotinia
temulenta)
Deze schimmelziekte is in raaigraspercelen
altijd wel latent aanwezig zonder veelschade te doen.Onder specifieke omstandigheden (in natte zomers) kan zich een sterke
opbouwvandeziektevoordoen.Volgroeide
en op het oog gezonde zaden hebben dan
een lage kiemkracht, die te wijten is aan
eenbesmettingmetdeblinde-zadenziekte.
De schimmel gaat door middel van geïnfecteerde zaden met het zaaizaad over in
de grond. In het voorjaar ontstaan kleine
paddestoeltjes waaruitsporenvrijkomen die
met de luchtstromingen gedurende debloei
een schimmelinfectie aan het vruchtbeginselveroorzaken.Denieuwgevormdezaden
worden dan weer met de schimmel doorwoekerd,waardoor hetzaadzijn kiemkracht
verliest. Infectie kan dus alleen plaatsvinden als het gras bloeit ten tijde dat de
schimmel sporen maakt. InNederland komt
de ziekte in Engels raaigras niet voor, of is
althans niet bekend; wel bij Italiaans- en
Westerwolds raaigras, zowel in diploid als
tetraploïdzaad.
Gezonduitgangsmateriaal isduseeneerste
vereiste. Bestrijding van de ziekte met
chemische middelen is niet bekend. De
schimmel kanwel in het zaad gedood wordendoor eenonderdompeling vantweeuur
in water van 45°C, waarna het zaad wordt
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teruggedroogd. Bij een geringe besmetting
kan het zaaizaad ongeveer twee jaar worden bewaard, waarbij de activiteit van de
schimmel afneemt en het zaad alsnog kan
wordengebruikt.
Verder wordt geadviseerd besmet zaaddieper te zaaien (2 à 3 cm), zodat nauwelijks
paddestoeltjes gevormd kunnen worden en
daardoor besmetting achterwege blijft. Bij
meerdere oogstjaren van een perceel dient
bij eenbesmet perceel het aanhoudenvoor
eenvolgendeoogsttewordenontraden.
Stoppels van een besmet perceel moeten
goedwordenonderploegd.

Moederkoren(Clavicepspurpurea)
Bij diverse grassoorten is bij de oogst de
aanwezigheidvan moederkoren inhetzaad
mogelijk. Inonslandkomtdeaantastinghet
meest inzaadpartijen van veldbeemdvoor.
Er blijkt een toename te zijn naarmate het
perceelmeerderejarengeoogstwordt.Door
schoningkaneendeelvandezwart/violette
Sclerotien worden verwijderd, maar steeds
zullensporenachterblijven.
De exporteisen van sommige landen ten
aanzien van het voorkomen van Sclerotien
zijn streng. De verspreiding van de schimmel in het veld heeft veel overeenkomsten
met die van de blinde- zadenziekte. Vanuit
de paddestoeltjes worden de sporentijdens
de bloei door de wind, maar ook door insekten verspreid. De sporen infecteren de
bloempjes. De aanwezigheid van honingdauw op het gewas aan het einde van de
bloeitijdiseenindicatievooraantasting.
Stoppels van besmette percelen goed onderploegenenuitgaanvan zaaizaadzonder
Sclerotien zijn goede voorzorgsmaatregelen.

Endophyten(Acremoniumspp.)
Endophyten zijn schimmels die vanuit het

zaaddeplant binnengroeien. Deschimmeldraden komen uitsluitend tussen de cellen
voor. Pas in 1977 werd de schimmel in de
VS in rietzwenkgras ontdekt. Later is de
schimmelookwaargenomeninraaigrassen.
Planten die door de schimmel zijn geïnfecteerd tonen geen ziektesymptomen maar
kunnen een verhoogde tolerantie tegen
stress en een verhoogde resistentie tegen
insekten hebben.Alsgevolgvandezepositieve eigenschappen wordt gras soms
kunstmatig met de schimmel geïnfecteerd.
Een nadeel is dat bij opname van geïnfecteerd gras door rundvee en schapen er bij
deze dieren vergiftigingssymptomen (onder
andere geringere groei en melkproduktie)
op kunnen treden. Deze symptomen ontwikkelen zich het sterkst bij hitte maar ook
bij lagere temperaturen zijn er nadelige effectenopdegroeivanhetvee.

Toepassing fungiciden
Zaaizaadontsmetting
Hoewel het zaad van grassen door verschillende ziekten kan zijn aangetast, is
door hetontsmettenvangoedgekeurd zaaizaad in het onderzoek tot nu toe bij veldbeemdgras geen betere veldopkomst en
beginontwikkelingverkregen.

Nazomer/ najaar
Deschadedieschimmelziektenindezeperiode van het jaar kunnen veroorzaken,
hangt af van de grassoort en de mate van
ontwikkeling.
Kroonroest inEngelsraaigrasdieondereen
dekvrucht is gezaaid, zal de ontwikkeling
van het gewas wel remmen maar dit hoeft

nog niet ten koste te gaan van dezaadopbrengst. Pasals er door de roestaantasting
opflinkeschaalheleplantenwegvallen,kan
bij gewassen die bestemd zijnvoor de eerste oogst schade ontstaan. Bij dichtere gewassen die bestemd zijn voor de tweede
oogstzal dezeziekte-aantasting vermoedelijk vrijwel nooit tot een daling van de
zaadopbrengstleiden.
Aantastingdoormeeldauwenroestvaneen
veldbeemdgewas dat in de nazomer/herfst
nog zwak ontwikkeld is, kan tot een aanzienlijke reductievan dezaadopbrengst leiden. De schimmelaantasting vertraagt de
groei en ontwikkeling van de spruiten. Dit
kantotgevolg hebbendat ervoor dewinter
onvoldoende dichtheid is van sterk ontwikkelde spruiten die gevernaliseerd kunnen
worden en in het voorjaar bloeihalmenvormen. Bij overjarige dichte gewassen hoeft
men vermoedelijk minder beducht te zijn
voordezeschade.

Voorjaar/zomer
De bestrijdingscriteria die voor de granen
gelden, zijn niet zonder meer op de graszaadgewassenvantoepassing.Eenbelangrijkeredenhiervoor isdat dezaadvulling bij
graszaadgewassen voor eenveel belangrijkerdeel door deaar/pluim zelf gebeurt dan
bij degranenendat de rolvanvlagblad en
stengelgeringer isdanbijdegranen.
Zwarte roest die met name de aar/pluim
infecteert, veroorzaakt vooral bij een vroege infectie danookveelal groteschade. Bij
schimmelziekten die eerder het gewas infecteren,isdatminder duidelijk.
Uit onderzoek bleek dat de toepassing van
een fungicide in het voorjaar bij Engels
raaigras gemiddeld wel rendabel was maar
bij veldbeemd niet. Het beste stadium van
toepassingbleeknetvoorbloeitezijn.
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BESTRIJDINGVANPLAGEN
Indegraszaadteelt kunnen bij enkelegrassoorten specifieke insekten van betekenis
zijn. Inhoeverrezevan invloedzijnvoorde
zaadproduktie, is slechts van een enkele
aantasting bekend. Het economisch belang
vaneenbestrijding isdanookvaak nietbekend. Voor eengroot deel van de plagen is
deschadedrempel nietvastgesteld. Slechts
zelden bereikt de aantasting een schadelijk
niveau. Metnameover devirus-enaaltjesziektenzijnnogweiniggegevensbekend.
Voor uitgebreide informatie kanwordenverwezen naar de uitgave 'Ziekten en plagen
graszaadgewassen in Beeld' (verkrijgbaar
bij het IKC).Voor bestedingsmogelijkheden
kan wordenverwezen naar de 'Handleiding
voor de chemische bestrijding van ziekten,
plagen en onkruiden in landbouwgewassen'
(verkrijgbaar bijDLV).
De meest voorkomende schadeverwekkers
wordenhiernabehandeld.

ste waardplanten zijn Engels raaigras en
roodzwenkgras. Deze grassen zijn het
meestgevoelig.Raaigrasluizen zittenzowel
opdebladerenalsopdebloeiwijzen.
Vogelkersluizen zijngroen, hebbendonkere
poten en een rode vlek op het achterlijf.
Vogelkersluizen zitten hoofdzakelijk op de
basis van de scheuten, binnenin de bladscheden en ook op de bloeiwijzen. Ze veroorzaken zuigschade en scheiden veel honingdauw uit. De zomerwaardplanten zijn
granen en grassen, de winterwaardplant is
vogelkers.
Eind mei - beginjuni begint devluchtperiode, die meestal in juli en augustus een
hoogtepunt bereikt. Tegen de herfst begevendebladluizenzichnaardewinterwaardplanten. Daar overwinteren ze als ei enkomeninmeiweertevoorschijn.
Bladluizen hebben natuurlijke vijanden, die
de bladluispopulatie kunnen reguleren. Als
bladluizen massaal voorkomen, kan een
bestrijdingwordenuitgevoerd.

Bladluizen
Op grassen zijn de meest voorkomende
bladluizen de raaigrasluis (Metopolophium
festucae) en de vogelkersluis(Rhopalosiphum padi). In hoeverre een aantasting
door bladluizen de zaadproduktie beïnvloedt, is niet bekend. In het algemeen
komt de aantasting weinig voor. Op Engels
raaigras en roodzwenkgras komt soms in
bepaalde jaren een forse aantasting voor
rond en na de bloeiperiode. Bij grote aantallen luizenontstaaner gele bladtoppenen
wordtdegroeigeremd.
Van raaigrasluizen bestaat een groene en
een rozevorm.Ze leven uitsluitend opgramineeën (granen, grassen). De voornaam-
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Emelten(Tipulapaludosa)
Emelten zijn vooral bekend van aantasting
vanweilanden.Ook inoverjarige graszaadpercelen kan een aantasting voorkomen.
De emelten zijn de grauw-grijze pootloze
larvenvandelangpootmuggen.
De langpootmuggen zetten omstreeks augustus/september hun eieren af. Dit doen
ze bij voorkeur op vochtige percelen waar
ruigteaanwezig is.Deeieren komen naenkele weken uit. De 4 cm grote larven,
emelten, zijn onder de zode te vinden. Bij
vochtig zacht weer verlaten ze 's nachts
vaak hun holten en kruipen over de grond

opzoek naarvoedsel.Vlak bovendegrond
worden de grasspruiten afgevreten, waardoor afsterving op kantreden. Bijtemperaturen onder de 5°C komen ze niet of nauwelijksmeerbovendegrond.Bijchemische
bestrijding moeten de larven nog wel bovengrondskomen.
Om vast te stellen of emelten aanwezig
zijn, kan men tien zodemonsters van 10 x
10cm nemenenineenzoutoplossing (1kg
keukenzout in 5 liter water) leggen. De
emelten komendan boven drijven. Ingrasland geldt een schadedrempel van 100
emelten per m2 in het voorjaar en 150 per
m2 in het najaar. Boven deze drempel is
een bestrijding nuttig. Het is niet bekend in
hoeverre de schadedrempel voor graszaad
aangepast moetworden.

Fritvlieg(Oscinella frit)
In de graszaadteelt kunnen de larven (maden) van de fritvlieg vrijwel het gehele
groeiseizoen schade veroorzaken. Zo kunnenbij eenaantasting inhetvoorjaar inhet
schietstadium degevormdearenof pluimen
van het gras geheel of gedeeltelijk beschadigd worden (eerste generatie). Kenmerkendvoor deze aantasting zijn deloszittende halmen, die later overgaan in witarigheid. Dit komt voornamelijk voor bij roodzwenk- en hardzwenkgras en soms bij de
andere grassen. Het meest actief is de fritvlieg bij de zomerzaai van de raaigrassen
vanaf dezaai tot in het 3à4blad-stadium,
enbijdezaaivan hetWesterwolds raaigras
inhetvoorjaar. Somsisdeschadezogroot
dat opnieuw moet worden gezaaid.Aantasting kan zich na alle voorvruchtgewassen
voordoen, maar het risico na graan- of
grasgewassen isaanmerkelijk groter.
In ons land komen meestal drie generaties
van defritvlieg voor. Deeierenvan deeerstegeneratiewordengelegdomstreeks half

april -begin mei.De3 à4 mm glasachtige
glanzende, minof meer doorzichtige larven
zijn pootloos en hebben een zwarte mondhaak. Ze vreten zich in de spruit en naongeveer drie weken verpoppen ze zich; ze
zijn bruin van kleur. Vanaf eind juni vliegt
de tweede generatie. De derde generatie
vliegtvanaf ±eindjulitot beginoktober.De
eitjes worden vooral afgezet op de opslag
van granenenopde grassen.Indeze periode zijn vooral pas ingezaaide percelen
kwetsbaar. De larven overwinteren in het
gewas en verpoppen zich in het voorjaar.
Een regelmatige controle bij raaigrassen is
vanaf de zaai tot in het 3 à 4 blad-stadium
gewenst. Vooral beemd-langbloem is gevoelig. Bij aantasting is het volgende te
zien: het hartblad wordt geel, verwelkt en
kan gemakkelijk worden losgetrokken. Het
is moeilijk hierin larven of poppen te vinden. Chemische bestrijding is niet mogelijk.
Door te zaaien in de tweede helft van september kan een aantasting ontlopen worden.

Graszaadstengelgalmug
(Mayetiolaspp.)
De graszaadstengelgalmug is een insekt
waarvan verschillende soorten op diverse
waardplanten kunnen overblijven. Bij veldbeemdgras kande galmug schade van betekenis geven. Bij andere grassoorten is
geen schade gevonden. Deeerstegalmuggeneratie heeft omstreeks half mei de
hoofdvlucht; de tweede en soms derdegeneratiekomenerggespreidvoor vanaf eind
juli tot eind september. De schade veroorzaakt door de eerste generatie aan de
zaadpluimen (generatieve deel) isvaak gering, omdat in die periode veel eieren worden afgezet op het jonge blad (vegetatieve
deel). De tweede generatie veroorzaakt de

65

meeste schade. Hoewel de aantasting op
overjarige percelen vaak ernstiger is, kunnen eerstejaars percelen ook aangetast
worden. De eerste larven kunnen al onder
de dekvrucht worden gevonden. In een
overjarig gewas wordt de schade vaak gecompenseerd door het groter aantal grasspruiten. Uit onderzoek is gebleken dat de
larven in september meer schade kunnen
veroorzakendaninaugustus.
Demuggenzettenhun0,3tot0,4mmlange
roodbruine eieren af op de bladnerf aande
bovenzijdevan het bladvan dejongeveldbeemdspruiten. Deeieren komen ongeveer
na één week uit. De witte pootloze larven
kruipen tussen de bladscheden en knagen
het groeipunt weg, waardoor de grasspruit
afsterft. Indezeafgestorven spruit zijnlager
in de voet één of meerdere witte of bruine
poppentevinden.
De larven hebben als natuurlijke vijand de
sluipwesp,terwijl in de wintermaanden (nadat de schade is aangericht) poppen gevretenwordendoorvogels.
Vanwege de grote variatie in besmettingsgraad tussen percelen is een waarschuwingssysteem niet mogelijk.Voor dechemische bestrijding zijn enkele middelen toegelaten. In augustus is de schadedrempel
ei-afzet op 20 à 25%van de spruiten en in
septemberop 10%vandespruiten.

Mijten
Verschillendegrassoortenkunnenaangetast
worden door mijten, onder andere doorSiteroptesgraminum enPanthaleusmajor. De
schade blijft meestal zeer beperkt. Aan de
binnenzijde van de bladschede ontstaat
zuigschade aan de zachte halmdelen,
waardoor slechts eendundraadje overblijft.
Dit kan op verschillende hoogtes optreden.
Degeheleaar/pluim verwelkt enwitarigheid
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ontstaat inde periodevanaf het doorschietentotaandeoogst.
Dehalm of pluim laat zich gemakkelijk lostrekken. Voorts is de schadeveroorzaker
moeilijk vast te stellen. Ook tripsen en fritvliegen veroorzaken in die periode witarigheid. Bestrijdingvan mijten isniet mogelijk.
Naarmate de zaadteeltpercelen meerdere
oogstjaren blijven liggen, neemt deaantastingtoe.Eenruimevruchtwisseling isaante
bevelen.

Rouwvlieg (Dilophus febrilis)
Een aantasting door de larve van de rouwvlieg komt somsvoor bij overjarige gewassenvanveldbeemdgras,maarookbijandere grassoorten kan schade optreden. Overjarige percelen met veel organische resten
in de bovenlaag hebben vaak de voorkeur,
evenals grasland, gazons en sportvelden.
Bij overjarig veldbeemd kan reeds in de
herfst schade ontstaandie vaak in haarden
voorkomt. Pleksgewijs komt de zode los te
liggenenwordt geheeldor. Meestaldoetde
meeste schade zich direct na de winter
voor,wanneerernogweiniggrasgroeiis.
De rouwvlieg verschijnt in twee generaties:
de eerste omstreeks de maand mei, de
tweedeinaugustus/september.
De één cm lange larve van de rouwvlieg
heeft een zwarte kop en een lichter gekleurd lichaam en komt vaak in grote aantallen voor. De larven vreten de grasspruiten op de grens van de wortel/spruit
vaak net inde grondaf. Een bestrijding via
eengewasbehandeling isalleenzinvolwanneer de larven nog actief zijn. Vaak is de
schade paszichtbaar wanneer de larven al
verpopt zijn. Inveelgevallen zaldeschade
beperkt blijvenwanneer hetveldwordt aangerold.

Slakken
Slakken, vooral de grauwe veldslak(Deroceras reticulatum),geven vaak bij de zomerzaai van de diverse grassoorten reden
om het perceel regelmatig op vraat te controleren. Bij een hoge luchtvochtigheid zijn
de slakken actief en voeden zich met de
jongegrasspruiten.
Deslakkenleggen huneieren inhoopjesbij
elkaaronderonkruidenzoals muur,duisten
straatgras of onder de bladeren van het
voorvruchtgewas. Hetzijn kleinedoorzichtigebolletjes.
De slakken verschuilen zich overdag onder
andere in de bovenlaag van de grond,
vooral onder de grovere gronddelen. Voor
bestrijdingkangebruikgemaaktwordenvan
de gangbare middelen. Verstoring van de
ei-afzetting door middel van de grondbewerkingvan devoorvrucht geeft ookmogelijkheden. Een fijnere zaaibedbereiding
geeft minder slakken dan een grover zaaibed, omdat slakken schuilen onder kluiten
en in holtes. Percelen met organische restengevenvaakaantastingtezien.

Muizen
Graszaadpercelen dienen regelmatig ge-

controleerd te worden op de aanwezigheid
van muizen.Dooronder dezodeeenintensief gangenstelsel optebouwenontstaaner
in de zomer droogteverschijnselen of sterven de grasplanten af ten gevolge van het
doorknagen van de wortels. Muizen vreten
ook bovengronds vaak pleksgewijs doorschietendezaadstengelsdoor.
Met behulp van torenvalken en andere
roofvogels (buizerds, uilen) kande muizenpopulatie behoorlijk gereduceerd worden.
De torenvalk komt het meest voor. Deze
vogel jaagt door zittend vanaf een hoge
post of door vliegend de omgeving af te
zoeken naar prooidieren. Het voedsel bestaat hoofdzakelijk uit veldmuizen, maar
ookwelkleinevogels,zoals mussen,eninsekten. Detorenvalk bouwt zelf geen nest,
maar broedt in oude en ook wel veroverde
nieuwenesten.Hetplaatsenvan nestkasten
en van uitkijkposten kan de aanwezigheid
van torenvalken sterk bevorderen. Een uitkijkpost moet 3 à 4 m hoog zijn met een
ronddwarsbalkje.
De bestrijding kan ook uitgevoerd worden
met muizenkorrels. De zakjes met korrels
moeten indegangengelegd worden ofonder een afdakje, zodat vogels er niet van
kunnen vreten. De combinatie van bestrijding met behulp van valken en met behulp
van muizenkorrels gaat moeilijk samen.
Valken eten ook de op de grond liggende
dodemuizen.
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OOGST
Oogsttijd
Bij de graszaadteelt is het bepalen van het
juiste oogsttijdstip erg belangrijk. Bij de
meeste soortenvalt het zaad makkelijk uit.
Uitzonderingen hierop zijn veldbeemdgras,
struisgrassenentimothee.
De afrijping verloopt onregelmatig. De
vroegste halmen (bloeiwijzen) zijn al rijp
terwijl de laatste halmen nog maar net uitgebloeid zijn. Bij de beoordeling van de
rijpheid kan gelet worden op verkleuring
van de halmen/bloeiwijzen, los zitten van
hetzaadenrijpheidvanhetzaad.

Beoordeling rijpheidgewas
Halm en bloeiwijze worden tegen de rijping
geel tot geelbruin. Omdat de verschillen
groot zijn, moeten meerdere aren of pluimen,ookonder inhetgewas,bekekenworden.Bijveldbeemddient menvooraltezorgen dat de zaden uit de top van de pluim
nietverlorengaan;dusnietwachtentot alle
toppen wit verkleurd zijn. Bij raaigrassen
zijn er verschillen tussen vroege en late
bloeihalmen. Naarmate de oogsttijd nadert,
wordendeverschillen kleiner.
Het loszitten van het zaad controleert men
door eenbosje halmenzacht te kloppenop
de hand. Bij rijpheid moet men dan enkele

gevuldezaden opde handpalm hebben liggen.
Om er zeker van te zijn dat het zaad voldoende rijp is, past men de nagelproef toe.
Dit doet mendoor middelvan het stukdrukkenvan het zaad tussen de nagels. Hierbij
kunnen vier rijpheidsstadia van het zaad
wordenonderscheiden:
- deinhoudisnogmelkachtig (melkrijp);
- de inhoud is nog taai maar vrij droog
(deegrijp);
- de inhoud is nog geheel droog en hard
(volrijp);
- deinhoudiszeer hard(doodrijp).
Inhet algemeen isdebestetijd voor in het
zwadmaaienhetdeegrijpetot volrijpestadium. Het tijdstip is ook afhankelijk van het
los of vast zitten van het zaad (zie tabel
31). Hettijdstipvan maaidorsenvalt enkele
dagenlaterdandatvanzwadmaaien.

Oogsttijd bepalenviavochtgehaltevanhetzaad
Een nieuwe methode aan de hand vanonderzoek in 1984-1986 om het oogsttijdstip
nauwkeuriger aantegeven, is hetvochtgehalte van de aren of pluimen te bepalen.
Het kan vooral bij maaidorsen een goed
hulpmiddel zijn bij het vaststellen van het
oogsttijdstip.

Tabel 31. Overzichtvandebelangrijksteverschilleninoogsttijdenzaadvastheid bijdiverse grassoorten
grassoort

oogsttijd

zaadvastheid

Engels raaigras

halfjuli-half augustus

los

Italiaans raaigras

tweedehelftjuli

los

rietzwenk

eerstehelftjuli

los

roodzwenk

eindjuni-eindjuli

matigvast

veldbeemd

beginjuli-half juli

vrijvast
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Tabel32. Optimaalvochtgehaltezaadvoor zwadmaaienenmaaidorser).
Engels raaigras

roodzwenkgras

veldbeemdgras

rietzwenkgras

zwadmaaien

48

42-37

30-20

43

maaidorsen

38

30-28

In het veld worden op verschillende plaatsen enkele halmen geplukt. Dit monster
dient genomenteworden in een gewas vrij
van aanhangend water en minstens één
dag na een regenbui. De bovenste halmen
kunnen geplukt worden. Van de halmen
wordt het zaad afgeritst of de aar of pluim
wordt in stukken geknipt. Het zo verkregen
monster wordt 20 minuten onder een infrarood-drooglamp gelegd om te drogen of in
eenspecialevochtmetergeplaatst.
Bij het afrijpen daalt het vochtgehalte (afhankelijk van het weer) bij Engels raaigras
met ongeveer 1,5tot 2 procent per dag,bij
roodzwenkgras metongeveer 2à3procent
perdagenbij veldbeemdgras met 1à1,25
procent perdag.
Inde figuren 1, 2en3 isvoor Engels raaigras, roodzwenkgras en veldbeemdgras de
relatietussenvochtgehaltevan hetzaaden
dezaadopbrengst, het duizendkorrelgewicht
ende kiemkracht weergegeven. Intabel 32
is een overzicht gegeven van het uit defiguren afgeleide optimale vochtgehalte voor
zwadmaaienenmaaidorsen.
Bij roodzwenkgras en veldbeemdgras blijft
de opbrengst over een lange periode en in
een bijbehorend breedtraject vanvochtgehalten vrijwel op peil. Bij een te vroege
oogst loopt bij roodzwenk de kiemkracht
gevaar.
Overigens wordt het oogsttijdstip in veel
gevallen in overleg met de teeltadviseur
van de contracterende graszaadfirma vastgesteld.
Uit onderzoek is gebleken dat het maaidorsen van Engels raaigras bij een vochtgehalte van 38% (zie figuur 1) kan beginnen
en dat dit vochtgehalte bij roodzwenk dient

tezijngedaaldtot28à30%.Begint menbij
hogere vochtgehalten te maaidorsen, dan
wordtdehoogsteopbrengst niet gehaalden
zal de kiemkracht lager zijn. Te langwachtenvergroot daarentegendekansopverliezendooruitval.Veldbeemdgraswordt inhet
algemeennietvanstamgedorst.

Oogstmethoden
Deoogstvangraszaad kanoptweemanierenwordenuitgevoerd:
- vooraf maaienenuithetzwaddorsen;
- vanstammaaidorsen.
De keuze wordt meestal in overleg met de
teelt-adviseur van de graszaadfirma bepaald, en is naast de grassoort mede afhankelijk van de droging en afvoer van het
zaad (vervoer in bulk of in kisten). Beide
methoden hebben hunvoor- en nadelen,al
heeft de methode zwadmaaien en opraapdorsen voor percelen met een onregelmatige afrijping en in een periode van
droog weer de voorkeur. Het vochtgehalte
van het zaad is bij zwaddorsen meestal
veel lager danbij maaidorsen.Wanneer de
droogvoorzieningen goed en relatief goedkoop zijn, heeft het maaidorsen enkele
voordelen. Vaak zijn de afvalpercentages
watlagereninsommigejarenzijn dezaadverliezenminder. Bijgewassenwaarvanhet
zaad los zit aan het eind van de afrijpingsperiode (zietabel31),enbijgewassen
die weinig zijn gelegerd, dient men op de
weerberichten te letten. Wordt er harde
wind verwacht, dan kan beter worden gemaaid om zo het risico van uitwaaien van
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hetrijpende,loszittendezaadtevermijden.
Demethodemaaidorsen isnietbijallegrassen mogelijk. Sommige grassen (onder andere veldbeemd) moeteninhetzwad narijpenomdorsbaarteworden.

Zwadmaaien
Bij zonnig weer wordt het gewas 's morgens,'savondsof'snachtsinhetzwadgemaaid omzohetgevaar vanuitval te beperken.Bijhetzwadmaaienwordtvaak een
maaibalk gebruikt van 180cmwerkbreedte

(zes voet) of eenschijvenmaaier of cyclomaaier. De spoorbreedte van de trekker
moet daarop aangepast zijn. Met dekomst
vandedubbele messenbalk zijndeproblemen bij het maaien (verstoppingen en
daardoor inelkaar schuiven vanhetzwad)
zogoedalsverdwenen.
Vooral bijhetgebruik van een messenbalk
moeteropgelet wordendat geendelen van
de zode meegemaaid worden. Deze plaggengaanbijhetdorsendoordemachineen
geven uiteindelijk grond in het geoogste
produkt.
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Figuur 1. Bepalingvanhetzwadmaaitijdstip vooropraapdorsen,vastgesteldaandehandvan hetvochtgehaltevan het
zaadbij Engelsraaigras.Relatiestussenvochtgehalte,zaadopbrengst, kiemkracht en duizendkorrelgewicht.
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Bijhetmaaienmoethetgewasrechtachterover, dan wel schuin naar de trekker toe
vallen.Als het gewas naar detrekker toe is
gelegd, wordt het graszaad onder de buitenste schoenvan de messenbalk naar beneden gedrukt door het scheidingsijzer. De
bovenste delen worden vervolgens afgemaaid. Het resterende deel van hetgewas,
datonderdebuitenschoenop'wortel' isblijven staan, wordt de volgende keer afgemaaid, zodat mentoch een schone stoppel
krijgt.
Het gebruik van een goed scheidingsijzer

resulteert inde (gewenste) scherpeafscheiding tussen de zwaden. Bij een regelmatig
gelegerdgewaszal menvoor het realiseren
van goed maaiwerk vaak moeten besluiten
omvanéénkanttemaaien.Ditvraagtextra
tijd, maar het resulteert in een regelmatige
ligging van het zwad en beperkt de verliezen aanzienlijk. Hoe regelmatiger het gewas ligt, deste sneller zal het droogproces
verlopen.
Voor de scheiding van de zwaden is het
scheidingsijzer alleen niet voldoende. Door
het binnen- en buitenzwadbord wordt een
%
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zaad.
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strook van 25 à 30 cm vrijgemaakt. Een
bredere strook is minder gewenst, omdat
daardoor het zwad dikker wordt en de
droogsnelheidwordtbeperkt.
Dit betekent wel,dat het maaien moet worden uitgevoerd met een trekker op smalle
banden,bijvoorkeurverzorgingswielen.Het
gewasmoetnietweerwordenvastgereden.
Dit betekent naast het gebruik van smalle
banden ook een zorgvuldige afstemming
van de spoorbreedte van de trekker op de
breedtevande maai-apparatuur. Debreedtevandezwadendientafgestemdtezijnop

de opraapinrichting van de maaidorser.
Vaak worden twee zwaden gelijk opgenomen.
Onder normaal drogende omstandigheden
kan drie tot vijf dagen na het zwadmaaien
worden gedorst. Lange veldperioden zijn
veelal een gevolg van minder goede
weersomstandigheden.Zekunnenleidentot
vrijveelzaadverlies. Nieuwgrasgroeitdoor
de zwaden heen, legt deze min of meer
vast en veroorzaakt grote verliezen als er
geen maatregelen worden genomen. De
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voorkeur gaat uit naar tijdig, soms vochtig
dorsen.
Eennoodmaatregel omdoorgroei tebestrijden, is het onder de zwaden doormaaien,
zodatvóór hettijdstipvandorsendenieuwe
groene massa isverwelkt. Het zal duidelijk
zijn dat het onder de zwaden door maaien
beter gaat als het maaien de eerste keer
goed is gelukt. Bij maaien van hergroei
moet men dezelfde richting volgen als bij
deeerstekeermaaien.
Het maaien gebeurt uiteraard zonder de
zwadborden.Zij,diedebeschikking hebben
over een goede zwadlichter/verlegger, zullendeze uiteraard indegenoemdeomstandighedengebruiken.Vanwege dezaadvastheid is deze methode alleen geschikt voor
veldbeemdgrasenstruisgras.

Opraapdorsen
Graszaaddorsen zonder enig verlies is niet
mogelijk. Door de maaidorser goed af te
stellen, zijn de verliezen wel tot een minimum te beperken. Bij het oprapen van het
zwad kunnen twee typen oprapers worden
gebruikt,dedoekopraper endetandenopraper. De doekopraper verdient in het algemeen - maar vooral bij raaigrassen - de
voorkeur, omdat het gewas minder wordt
uitgekamd. De doeksnelheid moet zo groot
zijn, dat het graszaadzwad bij het opnemen
niet uit elkaar wordt getrokken of wordt opgeschoven. Met andere woorden: de
doeksnelheid moetvrijwel gelijk zijnaande
rijsnelheid. Dit geldt evenzeer voor detandenopraper.
Bij het dorsen uit het zwad zal dezelfde
route moeten worden gevolgd als bij het
maaien. Dus bij maaien van één kant, ook
dorsen van één kant. Gelet op het voorgaandedient bij hetterugrijden de maaidorser nietteworden leeggedraaid. Ditzoutelkensweer de aanloopmoeilijkheden(onvol-

ledig belaste zeef) opleveren en een partij
zaadgevenmetveelafval.

Maaidorsen
Destoppelhoogte isbij maaidorsen meestal
hoger dan bij zwadmaaien. De rijrichting
vandemaaidorser iszoveel mogelijk gelijk
aanderichtingwaarin hetgraszaad isgelegerd. Dit voorkomt onregelmatige toevoer.
Ook bij de maaidorser dient het scheidingsijzer over hetgewastegaan,zodathet
gras wordt doorgeknipt. Hiermee wordt
zaadverliesbeperkt.
De hoeveelheid stro die de maaidorser per
tijdseenheid krijgt te verwerken, bepaalt
mede het zaadverlies. De maaibreedtekan
worden aangepast aan de zwaarte van het
perceel graszaad. Een hoog vochtgehalte
(30-50%) van zaad enstro bij legering en
doorwas, kan soms reden zijn om niet de
vollemesbreedtetebenutten.

Afstellingdorsmachine
Naast aandacht voor het oogsttijdstip ishet
noodzakelijk om ook veel zorg te besteden
aan de afstelling van de dorsmachine.
Veelvuldig hoort mendeklachtdatdeinrekening gebrachte kosten voor de verwerking van graszaad na de oogst erg hoog
zijn.
Diverse partijen worden zeer 'vuil' aangeleverd. Bij de uiteindelijke afrekening blijkt
dan dat 30-40% afval (als kaf, stro en
grond) in rekening moet worden gebracht.
Dit te hoge afvalpercentage betekent niet
alleen een lagere prijs door te hoge schonings- en transportkosten, maar voor het
contracterende bedrijf ook een verlaging
van de verwerkingscapaciteit. Veel van de
ongewenstebijmenging kanwordenvoorkomendoor zorgvuldig te werk te gaan bij de
oogst.
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Toerentalentrommelafstand
De afstelling van het toerental en detrommelafstand is van diverse factoren afhankelijk:soort,ras,veldperiode,tijdstipvande
dag, enzovoort. Voor de raaigrassen zal de
doorlaat (vrij) ruim zijn bij een relatief laag
toerental. Bij het moeilijk dorsbare veldbeemd hoort een nauwe afstelling met een
hoog toerental.
Bijeengoeddroogzwadenscherpdrogend
weer bestaat de kans dat te scherp wordt
gedorst. Hetstrowordtdantesterk stukgeslagen, waardoor er te veel kort stro op de
zeven komt. Dit geeft een extra belasting
op de zeven en beperkt de capaciteit. Er
moet daarom voor gezorgd worden dat het
stro zoveel mogelijk heel blijft. Dit istebereiken door het toerental toch enigszins te
beperken.
De controle van het dorsproces is niet
moeilijk. Men kan daarvoor een aantal gedorste bloeiwijzen tegen het licht houden;
donkere vlekjes verraden de aanwezigheid
vanzaad.

Afstellenvandewindtoevoer
Nahet dorsen en uitschudden komt het ongereinigdeproduktopdebovenzeef terecht.
Voor de reiniging wordt daarna de luchtstroomvandeventilator gebruikt. Graszaad
islichtmateriaal.
De luchtstroom van een normale maaidorser zal, ook bij het laagste toerental, te
groot zijn. Menzal er nietaanontkomende
toevoeropening van de lucht te beperken
met van fabriekswege verstrekte platen of
met karton. Daarbij dient er altijd voor te
wordengezorgddat de matevan afdichting
aan beide zijden gelijk is. De mate waarin
de zijkanten van de ventilator moeten worden afgedekt, is afhankelijk van de zaadsoort.
Veldbeemd vraagt zeer weinig, roodzwenk
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daarentegen meer wind. Voor de raaigrassenisdeafdekkingvande luchtinlaten met
een halve plaat meestal voldoende. Bij
sommige merken maaidorsers is afdekken
van de luchtinlaten bij het dorsen van raaigrassenzelfsgeheeloverbodig.

Afstellenvandezeven
Deafstelling van de bovenzeef is bij dediverse maaidorsers op verschillende manierenregelbaar. Menkanbijalle machinesde
stand van de lamellen veranderen. Voor
veldbeemd moetendezewordengesteldop
circa50°.Roodzwenk vraagt eenstandvan
ongeveer 35°,terwijlbij Engelsraaigraseen
hoekvan25°vaakalvoldoendeis.
Bij eenaantal maaidorsers zit achteraan de
bovenzeef een scharnierend deel. Voor
veldbeemd kan dit gedeelte (vrij) steil omhoogwordengesteldomals laatste barrière
voor dotjes graszaad te dienen. Bij andere
typen maaidorsers kan de bovenzeef meer
of minder steil worden gezet. Voor veldbeemd is soms de steilste stand gewenst.
Voor roodzwenk enEngels raaigras moeten
de zeven en/of het scharnierende deel zo
vlakmogelijkgesteldworden.
Bijdereiniging kanvanhetprincipeworden
uitgegaan dat de keuze van de onderzeef
het afvalpercentage bepaalt en mede de
belasting van de retourvijzel. Een te fijne
onderzeef betekent te veel terugvoeren,en
daardoor beperking inde capaciteit. Eente
grove onderzeef geeft een partij zaad met
teveelafval.

Controleophettotaledorsgebeuren
Veelvan devoorgaande opmerkingen over
deafstellingzijnslechtskwalitatief geweest.
Het isonmogelijk om precies aante geven
metwelktoerental men moet dorsen,enzovoort. Controle op verliezen bij het dorsen
dient rijdend entijdens het dorsen plaats te

vinden.
vindtdeluchtstroomvanaf deventilatoreen
Verliezen kunnen optreden door te snel, onregelmatige weerstand, wat hogere vermaar ook door te langzaam rijden. Bij te liezentotgevolgheeft. Hoetegenstrijdighet
langzaam rijden isde gehele zeef niet met ook lijkt: sneller rijden kan in dit geval uitzaad bedekt. In dergelijke situaties onder- komstbieden.
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DROGEN
Ventileren en drogen van
hetzaad
Bij het dorsen van graszaad dient men er
rekening mee te houden dat het geoogste
produkt vochtig is. Gebleken is dat gedorst
zaad met 40% vocht binnen enkele uren
een temperatuur bereikt van 45°C en na
ruim een etmaal zelfs tot boven de 60°C
kan stijgen. Gelijktijdig loopt de kiemkracht
snelterug.
Ook kan het zaad gaan schimmelen wanneer het niet direct wordt gedroogd. Het is
dan ook noodzakelijk om het zaad na het
dorsen 24 uur met buitenlucht te ventileren
om de temperatuur van het zaad laag te
houden. Daarna wordt door middel van
warme lucht het zaad gedroogd. Bij het
drogenzalhetvochtgehaltetot 12%(A.T.V.L-norm) moeten wordenteruggebracht. Boven eenvochtgehalte van 14% in het geleverde produkt komen droogkosten voor rekeningvandeteler.
Om een vochtgehalte te bereiken van 1213% is drogen door middel van ventileren
alleen mogelijk als de buitenlucht voldoendedroogis.Meestal isdezeluchttevochtig
en moet vóór deventilator eenwarmtebron
wordengeplaatst.
Als men het zaad na de oogst alleen maar
tijdelijk zonder kwaliteitsverlies wil opslaan,
dient dit met buitenlucht te worden geventileerd. De afgewerkte vochtige drooglucht
moet naar buiten kunnen ontwijken en niet
met de drooglucht worden vermengd. Ramen en deuren moeten daarom worden
opengezet.
Met een steekthermometer kan de temperatuur in de partij graszaad worden gecon-
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troleerd.

Temperatuur drooglucht
Bij het opwarmen van de lucht is het van
belang erop te letten dat de temperatuur
van de drooglucht niet hoger mag zijn dan
30°C, omdat bij te warme lucht de kiemkracht kan verminderen. Hiertoe wordt de
thermostaat in het luchtkanaal achter de
ventilator geplaatst, zodat de luchtverhitter
automatisch wordt uitgeschakeld als de
temperatuur boven30°Cstijgt.
Na het drogen moet het zaad nog enkele
uren met onverwarmde lucht worden geventileerdomaftekoelen.

Condensvorming
Bij hetdrogenis hetbelangrijk datde luchtstroom door het zaad voldoende snelheid
heeft. Isdit niet het geval,danontstaat bovenin de laag graszaad condensvorming.
Deze bovenlaag wordt daardoor erg vochtig, waardoor koekvorming kanontstaan en
eenmuffegeur kanwordenwaargenomen.
Koekvorming belemmert een regelmatige
droging en gaat vaak gepaard met kiemkrachtverlies.Wanneer de luchtstroom door
het zaadvoldoende groot is,wordt de kans
opcondensatie minder. Eendergelijke sterke luchtstroom is te bereiken door gebruik
te makenvan eenventilator metvoldoende
capaciteit enzorgtedragenvoor eenjuiste
laagdikte en regelmatige spreiding. Eveneensverdient het aanbeveling om het zaad
tijdens het drogen enkele keren om te zetten;delucht kandaardoor het zaadgemakkelijker passeren, hetgeen de droging bevordert.

Benodigde vloeroppervlakte
Voor ons land kan menglobaal van de volgende opbrengst aan ongeschoond droog
zaadperhauitgaan:
- raaigrassen : 2.000kg;
- anderegrassen
1.800kg.
Ongeschoond natzaadweegt per m2ongeveer 300-350 kg.Eenruimtevan 8,5-10 m2
is dus nodig voor de opslag van één ha
raaigras met een opbrengst van 3.000 kg
natzaad.
Bij een storthoogte van 60 cm bedraagt
voor raaigrassen de benodigde droogvloeroppervlaktecirca14-16m2perha.
Bij het inbrengen moet het graszaad gelijkmatig over de vloer worden verspreid. Zogenaamde stortkegels dienen te worden
vermeden. Er mag niet over het nattezaad
worden gelopen. De laag wordt dan plaatselijk vastgedrukt en de droging wordt ongelijkmatig.

Vochtbepaling
Om het droogproces te controleren en om
tebeoordelenwanneer metdrogenkanworden gestopt, is het nodig het vochtgehalte
te(laten)bepalen.

Techniekvan hetdrogen
Ventilator
Graszaadiseentamelijk compact materiaal
waarinde lucht eenveel grotere weerstand
ondervindt dan bij bijvoorbeeld aardappelen.
De hoeveelheid lucht die een ventilator levert, hangt mede af van de te overwinnen
tegendruk en dus van de laagdikte waarin
het graszaad wordt gedroogd. Uitgaande
van een luchthoeveelheid van 500 m3 per
m2peruurzaldeventilator bijeenlaagdikte
van60cmeenstatischetegendruk van500

Pa (50 mm Wk) moeten kunnen overwinnen. Voor een droogvloer van bijvoorbeeld
40 m2 zal de ventilator 40 x 500 = 20.000
m3 lucht per uur bij eentegendruk van 500
Pamoetenkunnenleveren.
Om na te gaan of een ventilator voor een
bepaalde droogvloer geschikt is, dient men
te beschikken over de karakteristiek vande
ventilator. In deze karakteristiek is het verbandaangegeventussen luchtopbrengst en
tegendruk. Indien men hiervoor een ventilator met een beproevingsrapport aanschaft, ismenervanverzekerddatdehierin
opgenomenkarakteristiek betrouwbaaris.
Droogvloeren moetenzijnvoorzienvaneen
stevige omwanding en zodanig zijn uitgevoerddatgeenluchtverliezenoptreden.Het
is gewenst langs de binnenzijde van de
omwanding,opdedroogvloer stroken hardboard of iets dergelijk aan te brengen (2025 cm breed) om te verhinderen dat er te
veel lucht langs de wanden ontwijkt
(randeffect).

Benodigdewarmtecapaciteit
De capaciteit van een luchtverhitter wordt
uitgedrukt in kilo Joule per uur (1 kcal =
4,1868 kJ). Om 1m3lucht 1°C intemperatuurtelatenstijgen,iscirca1,26kJnodig.
Om 20.000 m lucht per uur 10°C op te
warmen,iseenluchtverhitter nodig meteen
capaciteit van 20.000 x 10 x 1,26 = circa
252.000 kJ per uur. Bij een verhitter met
rookgasafvoer en een rendement van80%
bedraagt de benodigde capaciteit dan
252.000kJ/80%=315.000 kJ.

Droogsystemen
Voor het drogen van graszaad maakt men
gebruik van een droogvloer of eentunnel-,
kisten- of wagendroger. De lucht treedt
hierbij aan de onderzijde in de laag en de
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'droogzone'trekt danvan beneden naarboven. De bovenste laag blijft daarbij het
langst vochtig. De droogsnelheid moet dan
ookgrootgenoegzijnomtevoorkomendat
hetzaad indebovenlaag niet inkiemkracht
daalt.

Droogvloer
Eendroogvloer kanbijvoorbeeldbestaanuit
een ondergronds of bovengronds luchtkanaalwaarover losse houten roosters of pallets worden gelegd. Deze roosters worden
afgedekt met geperforeerde stalen platen
(diameter openingen 1mm),jute of fijnmaziggaas.
Hetgebruik vanjutezakken isminder goed
vanwege de te geringe luchtdoorlaat. De
afmeting van de luchtkanalen wordt gebaseerd op een luchtsnelheid van 5-6 meter
perseconde (m/s).Bijeen luchthoeveelheid
vanbijvoorbeeld20.000m2per uurdientde
doorsnede van het luchtkanaal 20.000 m3/
(3.600 s x 6 m/s) = circa 0,95 m2 groot te
zijn.

Aardappelbewaarplaats
Soms wordt gebruikt gemaakt van hetdrogen in aardappelbewaarplaatsen. Als indeze bewaarruimten gas- of poedervormige
kiemremmingsmiddelen zijn toegepast,
moet hetventileren of drogenvangraszaad
hierin worden ontraden in verband met
kiembeschadiging of verlies aan kiemkracht.
Een voldoende ventilatorcapaciteit en een
goedluchtverdeelsysteemzijndaarbijnoodzakelijk.Ventilatoren inbewaarplaatsen zijn
berekend op een geringe tegendruk (150
Pa) bij een luchthoeveelheid van circa 350
m3 per m2oppervlakte peruur. Menzaldan
ook de storthoogte hierop aan moetenpassen om binnen een redelijke termijn het
zaadtekunnendrogen.
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Tunnels
Dit droogsysteem vraagt een goed bereikbare,verhardeenvlakkevloer, waaropeen
driehoekig luchtkanaal of tunnel wordt geplaatst.
Een tunneldroger kan bijvoorbeeld worden
gemaakt door een aantal pallets in omgekeerdeV-vormtegenelkaar te plaatsen.De
palletsmoetenniettesteilopdevloerstaan
(een hoek van maximaal 45° met devloer)
en zo stevig zijn opgesteld (bijvoorbeeld
voorzien van dwarsverbindingen) dat ze bij
hetbeladennietwegschuiven.
Om de stevigheid te verbeteren, kunnen
beide rijen pallets aan de bovenkant met
eenplank aanelkaarwordengekoppeld.De
brede spleet aan de bovenkant wordt op
deze wijze tevens afgedicht, waardoor
voorkomen wordt dat door de top onevenredig veel lucht gaat. Zo wordt een betere
luchtverdeling over het gehele oppervlak
verkregen. De tunnel kan worden afgedekt
met grofmazigejute of fijnmazig gaas.Om
luchtverliezen te voorkomen, moet er voor
worden gezorgd dat de ventilator goed op
detunnel aansluit. Bij eentunneldroger kan
het omscheppen worden gemechaniseerd
(bijvoorbeeld met een voorlader) indien er
voldoenderuimteronddetunnelis.

Kisten
Indien een teler over kisten beschikt (bijvoorbeeldvoor pootaardappelen) kanookin
deze kisten worden gedroogd. De kisten
worden hierbij op een ondergronds luchtkanaal of tegen een bovengrondse luchtdrukkamer geplaatst. Wel moet aan de eerdergenoemde eisen van luchthoeveelheid en
laagdikte worden voldaan. De bodem kan
metgaasofjutewordenafgedekt. Dekisten
moeten goed schoongemaakt kunnen worden. Dewanden dienen bekleed te worden
metbijvoorbeeldhardboard.

ECONOMIE
Desaldoberekening bij eigen mechanisatie
van enkele graszaadsoorten isopgenomen
in detabellen 33 en 34. Bij de berekening
is uitgegaan van de 'Kwantitatieve Informatie 1995, PAGV publikatienr. 75'. Voor
dezeteelthandleidingzijnenkelepraktische
aanpassingengemaakt.
Voor de saldoberekening van Italiaans- en
Westerwolds raaigras wordt naar 'Kwantitatieve Informatie'verwezen. Eensaldoberekening voor andere typen Engels raaigras is eenvoudig uit de gegeven saldo-

berekening af te leiden door deopbrengstniveaus en de opbrengstprijs te veranderen.
De saldoberekening geeft slechts een algemeen beeld van de rendabiliteit. Het is
noodzakelijk om bij het gebruik steeds de
individuele bedrijfsomstandigheden in acht
tenemen.Ditgeldt inhetbijzondervoorde
opbrengsten.
In tabel 35 zijn de loonwerktarieven van
diverse werkzaamheden opgenomen.
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Tabel 33 Saldoberekening perhagraszaad (75/25contract).
Engels raaigras
grasveldtype
eerstejaars
hoev.
prijs bedrag
opbrengsten:
hoofdprodukt1
bijprodukt
EGha-toeslag2
BRUTO OPBRENGST (A)

1500
6000
13

1.69
0.08
57.03

2535
480
741

veldbeemdgras
overjarig

eerstejaars
hoev.
pijs bedrag

hoev.

prijs

bedrag

1000
4500
11

1000
4500
11

2.75
0.08
85.68

2750
360
942

2.75
0.08
85.68

2750
360
942
4052

3756

4052

toegerekende kosten:
7aaJ7aarl

meststoffen:
N(KAS)
P 2 0 5 (tripelsuper)3
K 2 0 (kali-60)3
N-mineraalmonster

8

8.00

64

8

10.00

80

150
40
165
1

0.95
0.76
0.54
68.75

143
30
89
69

170
32
122

0.95
0.76
0.54

162
24
66

170
32
122

0.95
0.76
0.54

162
24
66

gewasbeschermingsmiddelen:
onkruiden:
ethofumesaat
5
54.90
275
MCPA 500
14
11
V2X2
11
Vtx2.5
11.40
Vix2
11.40
11.40
bentazon/mecoprop-p
3
41.80
125
2,4-D/dicamba
122
4.5
27.20
methabenzthiazuron
5
31.20
156
5
31.20
156
ziekten enplagen:
1
1
parathion
11.10
11
11.10
11
propiconazool
0.2 163.20
33
fenpropimorf
'/ïXl
V4X1
95.10
48
95.10
48
32 y*x0.5 127.90
32 Vix0.5
127.90
32
pirimicarb
Vsx 0.5
127.90
overige grond-en hulpstoffen:
touw4
42
6
7.00
5
7.00
35
5
7.00
35
overige produktgebonden kosten:
verzekering5
3015
1.30%
39
3110 1.30%
40
3110 1.30%
40
rente
537
7%
38
480
7%
34
300
7%
21
157
keuring/certif./heff./analyse
167
157
buiktransport8
2713
0.05
136
1412
0.05
71
1412
0.05
71
drogen8
2713 0.2044
555
1412 0.1650
1412 0.1650
233
233
schonen8
2027 0.1845
374
1299 0.2291
298
1299 0.2291
298
landbouwschapsheffing
13
13
13
TOT.TOEG. KOSTEN (B)
1378
2238
1593
SALDO PER HAE.M. (A-B)
1518
2674
2459
Gemiddeldecontractprijzen 1991/1992t/m 1993/1994,schoonzaad, 13%vocht.
EU-toeslagopbasis 1ECU =|2,65.
Bijdefosfaat- enkalibemesting isgerekend metdeonttrekking.
Bijpersenvanlichtepakkenismeertouw nodig.Bijperseninloonwerk vervaltdezepost.
Inclusief stormschadedekking.
Bijdekosten voor transport endrogen is er vanuit gegaan dat het geoogste produkt direct nahet
dorsen afgevoerd
wordt naardekweker/handelaar.Voor drogenenschonenzijndeadviestarieven oogst 1995vande
ATV-L genomen,
Voor Engels raaigras respectievelijk veldbeemdgras, rietzwenkgras en roodzwenkgras is gerekend
met 35 respectievelijk20,30en30%vocht en26respectievelijk 23,30en30%afval.
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Tabel34. Saldoberekeningperhagraszaad(75/25contract).
Rietzwenkgras

roodzwenkgras
gewoon+fijneuitlopers

eerstejaars
hoev.
opbrengsten:
hoofdprodukt1
bijprodukt

eerstejaars

prijs

bedrag

1100

1.87

4500

0.08
131.04

EGha-toeslag*

9.5

BRUTOOPBRENGST (A)

overjarig

hoev.

prijs

bedrag

2057

900

3.10

360

4500

0.08

1245

9.5

81.96

3662

hoev.

prijs

bedrag

2790

900

3.10

2790

360

4500

0.08

779

9.5

81.96

360
779

3929

3929

toegerekendekosten:
73fti7;yy1

6

9.5

57

8

9.5

76

N(KAS)
P2Os (tripelsuper)3

125
31

0.95

119
24

130

0.95

124

0.76

29

0.76

22

130
29

KsO(kali-60)3
gewasbeschermlngsmiddele

117

0.54

63

116

0.54

63

VÏX2

11.40
27.20

11
122

'/2X2

4.5

4.5

11.40
27.20

122

Vix3

129.40

194

32 V4x0.5

127.90

meststoffen:
0.95

124

116

0.76
0.54

63

32 y 2 x0.5

127.90

32

22

n:
onkruiden:
MCPA500
2,4-D/dicamba
haloxyfop-ethoxyethyl

11

ziektenenplagen:
pirimicarb
V4X0.5
overigegrond-en hulpstoffen:
touw4
overigeproduktgebondenkosten:
verzekering5
rente

127.90

5

7.00

35

5

7.00

35

5

7.00

35

2417

1.30%

31

3150

1.30%

41

3150

1.30%

41

274

7%

19

470

7%

33

133

7%

170
80

1598

297
364

1286
1286

keuring/certif./heff./analyse
buiktransport6
drogen6
schonen6
landbouwschapsheffing

1953
1953
1571

0.05
0.1857
0.1950

159
98

1598

0.05

363

1286

0.1857

306
13

1286

0.2828

9
170

0.05
0.1857

80
297

0.2828

364

13

13

TOT.TOEG.KOSTEN(B)

1452

1677

1250

SALDO PER HAE.M. (A-B)

2210

2252

2679

zietabel33.
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Tabel35. Werkzaamhedenentarievenindien inloonwerk uitgevoerd.
aantal bewerkingen

\/eldbeemd

Engels
raaigras

1

2

ploegen
zaaiklaar maken

1
1

-

zaaien

1

1

-

kunstmest strooien

1
4

2

spuiten

AVi

zwadmaaien

Vi

zwaddorsen

Vi

maaidorsen
stro

persen

(incl.

prijs/ha

rietzwenk

roodzwenli[
1

2

-

-

1

1

-

2

2

45

2

2
2Va

2
Vi

40

1

3Va
1

1

Vi

Vi

240

1

1

1

Vi

Vi

505

275
75
90

Vi

-

-

-

Vi

Vi

505

1

1

1

1

1

1

40Aon
310

touw)
stoppelfrezen
cultivâteren

-

-

1

-

-

1

1

1

1

1

stoppelploegen

1

1

-

1

1

-

cirkelmaaien

-

1

2V4

-

1

2
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75
110
100

B i j l a g e 1 . Overzicht teeltmaatregelen Engels raaigras, roodzwenkgras, veldbeemdgras,rietzwenkgrasenItaliaansraaigras(+=gunstig,-=ongunstig).

Engels raai-

veldbeemd-

roodzwenk-

rietzwenk-

Italiaans

gras

gras

gras

gras

raaigras

+
+
+

+
+
+

+

+

-/+

+

+
+

+

+

+

+
+

1 oktober

15juli

15juli

15

begin

8-10

8-10

augustus
4-7

oktober

8-10 1
25 - 37VJ

25

25

25

25

dekvruchten:
-wintertarwe
-zomergerst
-erwten
-vlas
uiterstezaaitijd inopenland
zaaizaadkg/ha
rijenafstand (cm)
stikstofbemesting (kgN/ha)

8-15*

zietabel27

zaadvastheid

los

vrijvast

oogsttijdstip

halfjuli-

begin-half

matig/vast
eindjuni-

1'helftaug.

juli

eindjuli

1500

1000

-1-jarig

+

- 2-jarig

+

globalezaadopbrengst (kg/ha)
aantalteeltjaren:

-

los

los

1'helft juli

2*helftjuli

900

1100

1200-2000

+

+

+

+

+

+

+

+

' Tetraploïd10-15 kg/ha
Maximalehoeveelheidbijtetraploïderassen.

2
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B i j l a g e 2 . Overzichtteeltmaatregelenvangraszadenmeteenbeperktareaal
(+=gunstig,-=ongunstig).

bosbeemdgras

hardzwenkgras

struisgras

Westerwolds
raaigras

dekvruchten:

+
+

+

+

-

1agu.

1aug.

half augustus

voorjaar van

5-8

8-10

2-5

10-15'

25

25

25

25

30-45

45-60

45-60

90
matig/vast

70
matig/vast

75-90

- wintertarwe
- zomergerst
-erwten
-vlas
uiterstezaaitijdinopenland

+

+

+

+

oogstjaar
zaaizaadkg/ha
rijenafstand (cm)
stikstofbemesting (kgN/ha)
-nazomer
-voorjaar
zaadvastheid
oogsttijdstip
globalezaadopbrengst (kg/ha)
aantalteeltjaren

15-25juli

10-15 juli

1000-1500

700-1100

200-500

1400-1600

+
+

+
+

+

+
-

- 1-jarig
- 2-jarig
' Maximalehoeveelheidbijtetraploïderassen.

84

55

vast
1 -20aug.

+

los
15juli -10aug.

B i j l a g e 3 . Formulieranalyseresultaten.
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Bijlage 4 . Formulierrapportveldkeuring.

RAPPORTVELDKEURING GROENVOEDERGEWASSEN
NAK DISTRICT:
Perceelnummer:

Oogstjaar:
Herkomst:

Soort:

Eerste
oogst In

Keuren
als

Oppervlakte

Ras:

Liggingperceel:

Kweker/ handelaar:

Keurmeester:

Keuring

Omschrijving

Voorl.
z

Code

Def.

Datum:
02

Duist

VOORLOPIGE KEURING

Op grondvan dehuidige bevindingen zouhetperceel

O Herik

03

worden:')

a. Kamille

04

Goedgekeurd

z

Kleefkruld

05

Voorwaardelijk goedgekeurd wegens

Kweek

06

Afgekeurd wegens

08

Oomerkinaen:

Wilde haver

j

10
11
3

Graanopslag

12

<3 Genaaid raaigras

13

z Kropaar
uj
2
ÎL^
jjj
Ongenaaid raaigras
>
Ruwbeemdgras

14
16

Datum:

Straatgras (tuintjes)

17

DEF. UITSLAG')
Goedqekeurd
,
— \
( onkruid/vermenging
Voorwaardelijk wegens
Goodgekeurd )
/
.._._.

z

15

Vossestaart

19

Zwenkgras

20

Witbol (meelraai)

21

Andere vermenging

22

Rasechtheid

23

g! Raszuiverheid

24

>

Belending

25

°

Scheiding

1 . reden afkeuring ofdegradatie
2 « reden voorwaardelijke goedkeuring

DEFINITIEVE KEURING

Afgekeurd

27
3 - komt meer dan sporadisch voor
4 - komt sporadisch voor

NAK204(okt.1990) ') - Doorhalen watnietvantoepassing is.

86

De keurmeester:

De keurmeester:

1Bestemdvoor teler (voorlopige uitslag)

Nogverkrijgbare PAGV-uitgaven1
Verslagen
203.

Resultatenvanonderzoekvoorgeïntegreerde bestrijdingvanonkruideninzaaiuien.Ir.C.L.M,de

ƒ 15,-

Visser en ing.L Hoekstra,juli 1995
202.

Stikstofbemesting ennutriêntenopnamevanwitte kool.Dr.ir.A.P.EveraartsenC.P.de Moei,juli

201.

Effectenvanwintergewassenopverliezenen benuttingvanstikstof bijdeteeltvansnijmaïs.Ir.W.

ƒ 15,-

1995
ƒ 15,-

vanDijk,ir.J.Schröder, L ten Holteening.W.J.M.deGroot,juli 1995
200.

Interactietussenrassenenproefplaatsen bijwitlof.

199.

Ontwikkelingvaneengewasgroeimodelvoor peenopbasisvan SUCROS 87.lr.C.LM.deVisser,

198.

Stikstofbemestingennutriëntenopnamevanbloemkool.Dr.ir.A.P.EveraartsenC.P.deMoei,

Ing.A.R.Biesheuvelenir.G.van Kruistum,juni 1995

ƒ 15,ƒ20,-

ing.J A Schoneveldening.M.H.Zwart-Roodzant,juni 1995
ƒ 15,-

maart1995
197.

Toedieningdierlijke mestop loss,dal-enlichtezavelgrond.Ing.S.Postma,mei 1995

196.

Innovatiebedrijven geïntegreerdeakkerbouw; beknoptoverzichttechnische eneconomische résulta-

ƒ20,ƒ20,-

ten. Ir.F.G.Wijnands,ing.P.vanAsperen,ing.G.J.M.van Dongen,ing.S.R.M.Janssens,ir.J.J.
Schröder ening.K.B.vanBon,maart 1995
195.

Inventarisatie naardemogelijkhedenvaneenwaarschuwingssysteemvoor Phytophthorainfestans

ƒ 15,-

inaardappelen.Dr.ir. H.T.A.M. Schepers,ing.E. Bouma,ir.C. Busenir.W A Dekkers, maart
1995
194.

Beheersingvanlage-temperatuurbederfbijwitlof.Ir.G.van Kruistum,ing.A.R.Biesheuvel,ir.

ƒ 15,-

R.C.F.M.vandenBroek,ing.P.M.T.M.Geelenening.J.G.M.Jeurissen,maart 1995
193.

Hetforcerenvanasperges ineengeconditioneerde ruimte.J.T.K. Poll,ir.W.vandenBergenir.

ƒ 15,-

C.F.G. Kramer,maart 1995
192.

OptimaliseringvandeN-voedingvanzetmeelaardappelen.Ir.C D .vanLoon,ing.K.H.Wijnholdsen

ƒ 15,-

ir.A.H.M.C.Baltissen,maart 1995
191.

Deinvloedvanplantveredeling,zaaitijdstip enkoude-tolerantJeopdestikstof-benuttingdoormaïs

ƒ 15,-

tijdensdejeugdgroei.Ing.DA. vander Schans,ir.W.van Dijkendr.ir.O.Dolstra,juni 1995
190.

Aspectenvandeteeltvancrambe. Ing.N.van Dijk enir.G.E.L Borm,april 1995

189.

Maatregelentegenverbruiningsziektetervergrotingvandeopbrengstzekerheidvankarwij.Résulta-

ƒ 15,ƒ25,-

tenvanonderzoek 1990-1994.Ir.A.Evenhuisening.B.Verdam.maart 1995
188.

Stikstofbemesting,zaaidichtheid engroeiregulatie bijhaver.Dr.ir.A.Darwinkel,A.H.J. Ropsening.

ƒ15,-

K.H.Wijnholds,maart 1995
187.

Reactievangraszaadopfosfaatbemesting. Ing.J.W. Steenhuizen,ing.J.G.N.Wander, ir. P.A.I.

ƒ15,-

Ehlert enS.Vreeke,februari 1995
186.

Resultatenbedrijfssystemen-onderzoekintensievevollegrondsgroenten 1991-1993. Ing.M.vander

ƒ20,-

Ham,februari 1995
185.

Ontwikkelingvaneenbiotoetsvoorhetaantonenvanherinplantproblemen bijasperge.J.T.K.Pollen

ƒ15,-

ing.Th.Huiskamp,december 1994
184.

1

Vergelijkingenverloopvandezaad-encarvonopbrengst vankarwijendille.Ing. H.J.vander

Eenvolledigoverzichtvande PAGV-uitgavenwordtopuwaanvraaggraagtoegezonden.

ƒ15,-

Mheen,december 1994
183.

Effectenvanplantdatumenplantdichtheidopgroei,ontwikkeling,opbrengst ensorteringvanspruit-

ƒ 15,-

kool(Brassicaoleraceavar.gemmifera).Dr.ir.A.P.EveraartsenC.P.de Moei,november 1994
182.

Inventarisatievanonderzoeksvragen overdefosfaatvoorziening. Ing.J.Alblas,ir.W.vanDijk en

ƒ 15,-

ing.C.APh.vanWijk,november 1994
181.

Modificatierassenkeuzetoets AM,PAGVenHilbrands-laboratorium 1993. Ing.T.G.van Beers,drs.

ƒ 15,-

H. Regeer enir.L.P.G.Molendijk,oktober 1994
180.

Onkruidbestrijding indeteeltvanzaaiuienmetherhaaldetoepassingvancombinatiesvanherbici-

ƒ 15,-

dennaopkomst. Ing. L Hoekstra,oktober 1994
179.

Herfstbehandeling vanroodzwenk- enveldbeemdgewassenopzandgrond.Ir.G.E.L Borm,oktober

178.

Onderzoek naareffectievechemischebestrijdingvanbladvlekkenziekte enkoprotennaarvoorspel-

ƒ 15,-

1994
ƒ15,-

lingvankoprot inuien.Ir.C.L.M,deVisser,ing.L.HoekstraenD.Hoek,augustus 1994
177.

Vezelhennep alspapiergrondstof;teeltonderzoek 1990-1993.Dr.ir.H.M.G.vanderWerf ening.

ƒ 15,-

W.C.A.vanGeel,september 1994
176.

Bedrijfssystemen-onderzoek Vredepeel-Invullinggewijzigdevoortzettingvanaf 1993.Ing.B.M.A.

ƒ 15,-

Kroonen-Backbier, ir.Y.Hofmeester enir.F.G.Wijnands,september 1994
175.

InhoudelijkebeschrijvingvandeteeltbegeleidingssytemenBETA,CERAen KOBAS.Ir.W.A. Dek-

ƒ20,-

kersening.A.Grunefeld,augustus 1994
174.

Bedrijfseconomische perspectievenvanakkerbouwbedrijven inhetNoordelijk kleigebied.Drs.A.T.

ƒ35,-

Krikkeening.A. Bos,augustus 1994
173.

Opbrengst,rendement enkwaliteitvanwintertarwe bijextensiever telen.Dr.ir.A.Darwinkel,juli 1994

ƒ 15,-

172.

BrekenvanstorendelageninzavelgrondenindeNoordoostpolder. A.H.J. Rops,ing.C A M .

ƒ 15,-

Schouten,G.A.van Soesbergen ening.J.Alblas,juli 1994
171.

Chemische bestrijdingvanvalsemeeldauw (Bremialactucae) insla. Ing. R.Meier,mei 1994

170.

Zaadkwaliteit enveldopkomstvanwitlof.Ir.G.vanKruistum,ing.J.J.Neuvelenir.W.vandenBerg,

169.

Optimalisatievandeteettenafzetvankwaliteitsrogge voordemaalindustrie.Ing.S.Postma,april

ƒ 15,ƒ 15,-

mei1994
ƒ 15,-

1994
168.

Onderzoeknaarverminderingvandestikstofbemestingdoortoepassingvan Rhizobiumphaseolibij

ƒ 15,-

stamslaboonPhaseolusvulgaris L Ing.J.J.Neuvel,ing.H.W.G.Floot,ing.S.Postmaenir.M.A.A.
Evers,maart 1994
167.

Onderzoek naar demogelijkhedenvanstikstofrijentoediening bijsuikerbieten.M A vander Beeken

ƒ 15,-

P.Wilting,maart 1994
166.

Deinvloedvanhetweeropdetoepassingvangewasbeschermingsmiddelen. Ing. E.Boumaenprof.

ƒ 15,-

dr.ir.L.Wartena,januari 1994
165.

Mens-enmilieuvriendelijketreksystemenvoorwitlof:eenverkenningvanmogelijkheden.Ing.EA

ƒ15,-

vanOs,ir.C.F.G. Kramer,ir.G.van Kruistum,ing.F.X.C.Looijesteijn,dr. H.H.E.Oude Vrielink,
januari 1994
164.

Zekerheidvandeveldopkomst bijpeen.Ing.J.A. Schoneveld,december 1993

163.

Dewaardplantgeschiktheidvangroenbemestingsgewassenvoor het Noordelijkwortelknobbelaaltje.

162.

HerfstbehandelingvanEngelsraaigrasbestemdvoordeeersteentweedezaadoogst,envanveld-

ƒ 15,ƒ 15,-

Ir.J.G.Lamersening.Js.Roosjen,december 1993
ƒ20,-

beemdenroodzwenk bestemdvoordetweedeenlaterezaadoogstopklei-gronden.Ir.G.E.L Borm,
december 1993
161.

Bestrijdingvanhetgerstevergelingsvirus ingranen.Ing. R.D.Timmer, november 1993

ƒ15,-

160.

Rhizomanie-onderzoek 1990-1993.Ir.LW. Ebbers,november 1993

159.

Onderzoek naareensysteemvoorgeleidebestrijdingvanbladvlekkenziekteinzaaiuien.Ir.C.LM.

ƒ15,ƒ25,-

deVisser,september 1993
158.

Biospectron,eensysteemvanmineraalvoorziening voorwintertarwe.Dr.ir.A.DarwinkelenA.

ƒ15,-

Bramsvik,juli 1993
157.

Theinfomationmodelforcrop protectioninarablefarming. Ir.A.J. Scheepens,april 1993

ƒ 15,-

156.

Perspectievenvandeteeltvanbrouwgerst buitenhetZuidwestelijk kleigebied.Ing. R.D.Timmer,

ƒ 15,-

april1993
155.

ProduktJe-enkwaliteitsverloop bijsnijmaïs.Ing.D.vander Schans,ing.H.M.G.vanderWerf MSc

ƒ 15,-

en ir.W.vanden Berg,april 1993
154.

Gebruik vaninsektengaasopvollegrondsgroentegewassen.A.Estere.a.,febr.1993

153.

Arbeidsprestatie bijdeoogstvanijsbergslaenbloemkool;eenverkennende studie.Ing.C l Dekker

152.

Informatiemodel "gewasgroei en-ontwikkeling".Ir.P.W.J.Raven,ing.W. Stol,dr.ir.H.van Keulen,

ƒ15,ƒ 15,-

en ing.B.J.vander Sluis,februari 1993
ƒ 15,-

ing. R.F.I.van Himste,dr. M A vanOijenenir.H.Marringmaart 1993
151.

Invloedvanvarkensdrijfmestophetnitraatgehalte vangroenten.Ir.H.H.H.Titulaer,december 1992

ƒ10,-

150.

Planningvandeoptimalesorteringbijpeen.Ing.J.A. Schoneveld,december 1992

ƒ 10,-

149.

Najaarstoedieningvandierlijkemestopkleigronden.Ir.H.Hengsdijk,november 1992

148.

Effectenvanwintergewassenopdeuitspoelingvanstikstof bijdeteeltvansnijmais.Ir.J.Schroder,

ƒ 10,ƒ 10,-

L ten Holte,ir.W.van Dijk,ing.W.J.deGroot,ing.W.A.de Boer en ir.E.J.Jansen,november
1992
147.

KooMiegbestrijdingmetbehulpvanzaadcoatingmetinsekticideninbloem-enspruitkool.A.Ester,

ƒ 10,-

november 1992
146.

Bedrijfssystemen-onderzoek Borgerswold.Invullinggewijzigdevoortzettingvanaf 1991. Ing.J.

ƒ 10,-

Boermaenir.Y.Hofmeester, november 1992
145.

Voorjaarstoediening vandunnedierlijkemestopkleigronden.ing.G.J.M,vanDongenening.J.Al-

ƒ10,-

blas,oktober 1992
144.

Innovatiebedrijvengeïntegreerdeakkerbouw/opzet eneersteresultaten.Ir.F.G.Wijnands,ing.

ƒ10,-

S.R.M.Janssens,ing.P.v.Asperenening.K.B.v. Bon,okt. 1992
143.

Teeltfrequentie-effecten bijerwten,veldbonen,bruinebonen,snijmaïs,vlasenzaaiuien.Ing.Th.

ƒ 10,-

Huiskamp enir.J.G.Lamers,oktober 1992.
142.

Bestuderingvanhetgroeiverloopvanzaaiuienenbouwvaneengroeimodel.Ir.C.L.M,deVisser,

141.

Analysevanhetgebruik endeacceptatievanteeltbegeleidingssytemen indepraktijk. Ing.A.Gru-

ƒ25,-

juni 1992
ƒ 10,-

nefelden ir.W.A. Dekkers,februari 1992
140.

Deinvloedvanpootgoedbehandeling ophetaantalstengelsenknollenbijaardappelen.Ir.C.B.Bus,

ƒ10,-

april1992
139.

Deinvloedvandeintensiteitvanhetbouwplanoppootaardappelen,suikerbietenenwintertarwe

ƒ 10,-

(vruchtwisselingsproefveld) FH82).Ing.H.W.G.Root,ir.J.G.Lamersenir.W.vandenBerg,januari 1992
138.

Jaarverslag 1989proefproject Borgerswold.Ing.J.Boerma,januari 1992

137.

Vergelijkingvanhetbewarenvanfijnepeenophetveld,onder stroenindenattekoeling.Ing.J.A.

136.

Kwantitatieveaspectenvandeverdelingsnauwkeurigheid vanmeststoffen.Ing.D.T. Baumann,de-

ƒ 10,ƒ10,-

Schoneveld,december 1991
ƒ10,-

cember1991.
135.

Bedrijfseconomische perspectievenvanakkerbouwbedrijven opTrichodorus-gevoelige grond. Ing.

ƒ 10,-

A.Bosendrs.A T . Krikke,december 1991
Hetverloopvanwegrottenvanmoederknollen bijpootaardappelen.Ing.J.K. Ridder enir.C.B.Bus,

ƒ 10,-

december1991.
Informationmodellingforarablefarming.Integralevertalingvanverslag67 (Hetglobaleinformatie-

ƒ 10,-

modelOpenTeelten),oktober 1991
Groei,ontwikkelingenopbrengstvanwittekoolinrelatietothettijdstipvanplanten.Dr.ir.A.P.Eve-

ƒ 10,-

raartsenC.P.de Moei,september 1991
Teeltaspectenvanwintergerstvooropbrengst enkwaliteit.Dr.ir.A.Darwinkel.september 1991.

ƒ10,-

Landbouwtechnische -.economische,bedrijfskundige -enmilieu-aspecten bijhettoedienenen

ƒ 10,-

directinwerkenvandierlijkeorganische mestindeakkerbouw indevollegrondsgroenteteelt. Ing.
G.J.vanDongen,september 1991
Bepalingvandeinformatiebehoeftenvanagrarischeondernemers.Ir.P.W.J. Raven,ing.H.Drenth,

ƒ 10,-

ing. S.R.M.Janssens endrs.A.T.Krikke
Effectvandehoogteeneendelingvandestikstofbemestingopdeopbrengstenkwaliteitvanzo-

ƒ10,-

mergerst. Ing. R.D.Timmer,J.G.N.Wander enir.I.D.C.Duijnhouwer, december1991.
Rendabiliteitvanverminderde bodembelasting.Ing.S.R.M.Janssens,juli 1991.
Onderzoek naar groeistofschade bijwitlof (Cichoriumintybus L var.foliosum) indeseizoenen

ƒ10,ƒ 10,-

1986/1987t/m 1988/1989.Ir.G.van Kruistumening.C.vanderWel,mei1991
Debepalingvandeopbrengstvaneenperceelsnijmaïsbijdeoogst.Ing.H.M.G.vanderWerf

ƒ 10,-

MSc,irW.vandenBergening.A.J. Muller,april 1991
Biotoetsvoetziekten inerwten .Ir.P.J.Oyarzun,maart 1991

ƒ 10,-

Inventarisatievanziektenenplageninveldbeemdgras.Ir.G.H.Horeman,december 1990
Graszaadstengelgalmuggen inveldbeemdgras.Ir.G.H.Horeman,december 1990
Bladrandkeverbestrijding doormiddelvanzaadcoating bijveldbonen.A.Ester,december 1990

ƒ 10,ƒ 10,ƒ 10,-

Rhizomanie-onderzoek 1987-1989.Ir.Y.Hofmeester, december 1990
Onderzoek naar heteffectvansystematische nematicidenbijkoolgewassen.C.de Moei,december

ƒ10,ƒ 10,-

1990
113.

Populatie-ontwikkelingvanhetbietecysteaaltje indeoptredendeschadebijcontinuteeltvansuiker-

ƒ10,-

bietenincombinatie metgrondontsmetting.Ir.J.G.Lamers,december 1990
112.

Schietgevoeligheidvanknolselderij.Ing.M.H.Zwart-Roodzant,december 1990

111.

Teeltvanbakwaardigtarwe inNederland.Dr.ir.A.Darwinkel,december 1990

ƒ10,-

ƒ10,-

110.

Voorvruchteffecten bijinpassingvanvollegrondsgroente ineenakkerbouwrotatie. Ing.Th.Huis-

ƒ 10,-

kamp,december 1990
109.

(Stikstof)bemestingvanwitte kool.Ir.H.H.H.Tttulaer,december 1990

108.

Optimale plantgetalvansnijmaïsenvankorrelmaïs.Ir.J.J.Schröder,juli 1990

107.

Langdurigebewaringvankrotenineengeventileerde kuilenineenmechanischgekoeldecelinsei-

ƒ 10,ƒ 10,ƒ10,-

zoen 1986/1987,1987/1988en 1988/1989. Ing. M.H.Zwart- Roodzant,juli 1990
106.

Stikstofdeling bijsnijmaïs.Ir.J.Schröder,juli 1990

ƒ 10,-

105.

Jaarverslag 1988proefproject BorgerswokJ.Ing.J.Boerma,juni 1990

ƒ 10,-

104.

Het effectvaneengrondbehandelingmetpencycuron (Moncereen) tegen Rhizoctoniaopdeop-

ƒ10,-

brengstvanzetmeelaardappelen. Ing.J.K. Ridder,juni 1990
103.

Mineraleolie,insekticidenenbladluisdruk bijdeteeltvanpootaardappelen inrelatietotdeverspreidingvanhetaardappelvirusy".Ir.C.B.Bus,mei 1990

102.

Stikstofbemesting bijspruitkool.Ing.J.J.Neuvel,mei 1990

101.

Teeltsystemen parthenocarpeaugurken.J.T.K. Poll,ing.F.M.L Kanters,ir.C.F.G. Kramer ening.
J.Jeurissen,mei 1990

ƒ10,-

,
ƒ 10,ƒ 10,-

100.

Teeltvervroeging bijsuikerbieten.Dr.ir.A.L Smit,mei1990

99.

Aardpeer eenpotentieel nieuwgewas-teeltonderzoek 1986-1989.Ing.H.Morrenhofenir.C.Bus,

98.

Zuiveringslib indeakkerbouw. Ing.A.deJong,april1990

97.

Epipré-adviesmodel. Ing.H.Drenthening.W. Stol,maart 1990

96.

DeteeltvanBintjefritesaardappelenoplössgrond.Ing.P.M.T.M.Geelen,januari 1990

95.

Stikstofbemestingvanpeen.Dr.ir.J.H.G.SIangen,ir.H.H.H.Titulear,ir.H.Niersendr.ir.J.vander

ƒ10,ƒ 10,-

mei1990
ƒ 10,ƒ 10.ƒ 10,ƒ 10,-

Boon,januari 1990
Publikatles
77.
76.

Jaarverslag 1994,juni 1995
Werkplan 1995,januari 1995

ƒ20,ƒ20,-

75.

Kwantitatieve informatie 1995,december 1994

74.

Onkruidbestrijding indegraszaadteelt. Ir.P.Baltus,december 1994

ƒ30,-

73a.

Jaarboek 1993/1994akkerbouw,november 1994

ƒ30,-

73b.

Jaarboek 1993/1994vollegrondsgroenteteelt, november 1994

ƒ20,-

ƒ 15,-

72.

Jaarverslag 1993,mei 1994

ƒ20,-

71.

Werkplan 1994,februari 1994

ƒ15,-

70a.

Jaarboek 1992/1993akkerbouw,oktober 1993

ƒ30,-

70b.

Jaarboek 1992/1993vollegrondsgroenteteelt, oktober 1993

ƒ20,-

69.

Kwantitatieveinformatie 1993-1994,september 1993

68.

Planningvandevervangingsinvestering vaneenmachineofwerktuig.Ir.H.B. Schoorlemmer endrs.
A.T.Krikke,augustus 1993

67.

28jaar DeSchreef,april 1993

62.

Verspreidingvanonkruidenenplanteziektenmetdierlijkemest -eenrisico-analyse.Ir.A.G.Elema

59.

endr.ir. Scheepens,augustus 1992
Bedrijfshygiëne indepraktijk. Ir.Y.Hofmeester

50.

Geïntegreerde akkerbouw naardepraktijk,maart 1990.Dr. P.Vereijkenenir. F.G.Wijnands

ƒ30,ƒ20,ƒ40,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,-

Themaboekjes
18.

Stikstofstromen indevollegrondsgroenteteelt, december 1994

17.

Agrificatie en'nieuwe'gewassen,maart 1994

16.

Aardappelen,december 1993

ƒ25,-

15.

Duurzameonkruidbestrijding,november 1993

ƒ25,-

14.

BedrijfssystemenvooreenAkkerbouw mettoekomst,december 1992

13.

Gewasbeschermingvollegrondsgroenten,november 1992

12.

Bodemgebonden plagenenziektenvanaardappelen,november 1991.

11.

Bewaringvanvollegrondsgroenten,december 1990

10.

Benuttingdierlijke mestindeakkerbouw,maart 1990

ƒ15,ƒ35,-

ƒ25,ƒ 15,ƒ15,ƒ15,ƒ15,-

Teelthandleidingen
69.

Teeltvangraszaad,november 1995

68.

Teeltvanpeulenendoperwtenvoordeversemarkt,juli 1995

ƒ25,ƒ25,-

67.

Teeltvancourgetteenpompoen,april 1995

66.

Teeltvanstamslabonen,december 1994

ƒ25,-

65.

Teeltvanandijvie,december 1994

ƒ30,-

64.

Teeltvansuikerbieten,september 1994

ƒ30,-

63.

Teeltvansla,augustus 1994

ƒ40,-

62.

Teeltvanbleekselderij,maart 1994

ƒ25,-

61.

Teeltvanhaver,februari 1994

ƒ20,-

60.

Teeltvankarwij,januari 1994

ƒ15,-

59.

Teeltvandille,januari 1994

ƒ 15,-

58.

Teeltvanmaïs,december 1993

ƒ25,-

57.

Teeltvanconsumptie-aardappelen,november 1993

ƒ30,-

56.

Teeltvanprei,oktober 1993

ƒ30,-

55.

Teeltvanknolvenkel,augustus 1993

ƒ25,-

54.

Teeltvanbroccoli,juli 1993

ƒ30,-

53.

Teeltvansuikermaïs,juli 1993

ƒ25,-

52.

Teeltvanzaaiuien,juni 1993

ƒ30,-

51.

Teeltvanbloemkool,april1993

ƒ35,ƒ10,-

ƒ40,-

50.

TeeltvanDigitalislanata,februari 1993

49.

Teeltvanthijm,februari 1993

ƒ 10,-

48.

Teeltvandoperwten,december 1992

ƒ 15,-

47.

Teeltvangroeneasperges,november 1992

ƒ 15,-

46.

Teeltvanpeterselieenbladselderij,oktober 1992

ƒ10,-

45.

Teeltvanzomergerst,juni 1992

ƒ20,-

44.

Teeltvanrammenas,april 1992

ƒ 15,-

43.

Teeltvanboerenkool,maart 1992

ƒ 15,-

42.

Teeltvanwitteasperge,december 1991

ƒ 15,-

41.

Teeltvanwinterrogge,december 1991

ƒ 10,-

40.

Teeltvanradicchio,november 1991

ƒ10,-

39.

Teeltvanplantuien,november 1991

ƒ15,-

38.

Teeltvanspinazie,november 1991

ƒ15,-

37.

Teeltvanschorseneren,oktober 1991.

ƒ 15,-

36.

Teeltvanpeen,juni 1991

ƒ20,-

35.

Teeltvantriticale,april 1991

ƒ10,-

34.

Teeltvanvlas,april1991

ƒ15,-

33.

Teeltvantuinbonen,maart 1991

ƒ 15,-

32.

Teeltvanrabarber,februari 1991

ƒ15,-

31.

Teeltvanspruitkool,november 1990

ƒ 15,-

30.

Teeltvanknolselderij,november 1990

29.

Teeltvanaugurken,november 1990

28.

Teeltvandrogeerwten,maart 1989

27.

Stamslabonen,november 1988

ƒ 15,-

26.

Graszaad,oktober 1988

ƒ15,-

ƒ 15,,

ƒ15,ƒ 15,-

25.
24.
23.

Luzerne,september 1988
Kroten,juli 1988
Wintertarwe,september 1987

ƒ15,ƒ15,ƒ15,-

22.
17.

Andijvie,augustus 1987
Sluitkool,mei 1985

ƒ10,ƒ 1o,-

15.

Bestrijdingvanonkruideninsuikerbieten (incl.degids"Akker-onkruidenenhunkiemplantenƒ
15,-'),maart 1985

ƒ 12,50

13.

Voederbieten,april 1983

ƒ10,-

12.

Witlof,augustus 1989

ƒ20,-

Korteteeltbeschrijvingen
8.

Chinesekool,november 1989

1.

Teunisbloemen,maart 1986

ƒ10,ƒ5,-

Nietopgenomen Inde reeks
Bouwboek (inhoud+ringband;voorhetbijhoudenvanuiteenlopende bedrijfsadministratie),januari
1988
Phomabijaardappelen.Ing.A. Schepersenir.C D . van Loon,maart 1988

ƒ35,ƒ5,-

Losse bestellingen
U kunt losse exemplaren bestellen door het per titel vermelde bedrag over te maken op postgirorekening nr 22.49.700
vanhet PAGV,Lelystad,metvermeldingvandeuitgave(n) dieuwiltontvangen.
Als uvanuit hetbuitenlandbestelt,wordt uverzocht (intotaal)ƒ 15,-extraovertemaken.
PAGV-jaarabonnementen
U kuntkiezenuitdevolgendeabonnementen:
1. akkerbouw-praktijk
bevatopdepraktijk gerichteakkerbouw-enalgemene informatie
2. akkerbouw-totaal
bevat naast de op de praktijk gerichte informatie ook gedetailleerde onderzoekinformatie met betrekking tot de akkerbouw
3. vollegrondsgroente-praktljk:
bevatopdepraktijk gerichtevollegrondsgroente-enalgemene informatie
4. vollegrondsgroente-totaal:
bevat naast deopdepraktijk gerichte informatieook gedetailleerdeonderzoekinformatie met betrekkingtot devollegrondsgroenteteelt
5. totaal-praktijk:
bevatopdepraktijk gerichteinformatie,zowelvoordeakkerbouwalsde vollegrondsgroenteteelt
6. totaal-verslagen:
bevat indirect wel praktijkgerichte informatie, maar bestaat in principe uit gedetailleerde onderzoekinformatie, zowel
voordeakkerbouw alsvoordevollegrondsgroenteteelt
7. totaal-PAGV:
bevatallePAGV-uitgaven.
OnderstaandschemalaatzienwelkePAGV-uitgaven uontvangt bijeenbepaald pakket-abonnement:
1
2
4
3
5
Werkplan
X
X
X
X
X
Jaarverslag
X
X
X
X
X

6

7

X

X

X

X

Jaarboek

X

X

X

X

X

X

Kwantitatieve informatie

X

X

X

X

X

X

publikaties akkerbouw

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

publikaties vollegrondsgroenteteelt
publikaties algemeen
teelthandleidingen akkerbouw

X

X

X

X

teelthandleidingen vollegrondsgroenteteelt

X

verslagenakkerbouw

X

X

verslagen vollegrondsgroenteteelt
verslagenalgemeen
prijsperjaar

X

X

ƒ100

ƒ175

ƒ75

X
X

X

X

X

X

X

X

X

ƒ100

ƒ250

ƒ125

ƒ150

U wordt pakket-abonnee door het per abonnement vermelde bedrag over te maken op postgirorekening nummer
22.49.700 vanhet PAGV te Lelystad,metvermelding van het betreffende abonnement. U ontvangt dan zonder verdere
kostenallebetreffende uitgaveninhetbetreffende kalenderjaar.
-

-

bestelabonnement (ƒ25,-). Deze bestaat uit een Nieuwsbrief die ieder kwartaal verschijnt en melding maakt van
nieuwe PAGV-uitgaven. Deze kunt u vervolgens (met korting) bestellen. Als bestel-abonnee ontvangt u bovendien
hetjaarverslag.
Rassen Bulletin-abonnement (ƒ25,-). Deze bestaat uit de Rassen Bulletins voor de Akkerbouw (inclusief de
grassenvoor grasveldenengazons).

NB.

Uw abonnement wordt automatisch verlengd voor een volgend jaar. Wijziging/opzegging
vanhetabonnement isschriftelijk mogelijktot 1november vanhet abonnementjaar.

