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INLEIDING
In voorgaand onderzoek (l)
zaai vergeleken

werden verschillende methoden van herin-

(1971-1974). Hierbij bleek dat de opkomst van het gras

behvloed werd door de zaaidiepte en het aandrukken van het zaaibed voor
of na het zaaien. Dit was aanleiding de relatie zaaidiepte en aandrukken
van het zaaibed nader te bestuderen.
Gestart werd met drie potproeven. De resultaten van deze potproeven werden vervolgens getoetst in een aantal veldproeven. Daarna werd
onderzoek uitgevoerd onder praktijkomstandigheden. Hierbij werden methoden
vergeleken die in theorie het best aan de bij de potproef gevonden resultaten veld-eden.
Het onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met IMAG, CAB0 en

ROCfs Cranendonck en Bosma Zathe.

Goed grasland vormt de basis van goed boeren/

A good sward is the foundation of good farming.

2.

POTPROEF MET VERSCHIL IN ZAAIDIEPTE EN AANDRUKKEN

2.1.

1973 en 1974 drie potproeven in

Er zijn in

8 herhalingen uitgevoerd

onder geconditioneerde omstandigheden. In tabel 1 wordt een overzicht
van de behandelingen gegeven.
Tabel 1

Overzicht van de behandelingen bij de potproeven
Grondsoort

Zaaidiepte in cm

Aandrukken (kg per cm2)

Proef
komklei

l

zand

X
X

2

veen

X
X
X

3
river
Experi-basin
ment

sand

X
X

peat

Soil type
Table 1

O

l

2

3

6

X
X

X
X
X

X

O

1

2

0
X
X

$

X

X

x

X
X

3

6

0

a1

1

2
X
X
X

l

3
X
X
X

2

4
X

1

6

S.x~dingdepthincm Compacting (kg psr cm2)

Review of the treatments with the pot experiments

Per pot werden 30 zaden gezaaid. Het aandrukken werd uitgevoerd met een
hydraulische pcrs na het zaaien. Tijdens de proef w e r d ~ ngeen water of
vo~dingsstoffent%egediend, omdat dat de kieming gunstig zou belnvloeden.
Bij deze proeven ging het juist om verschillen onder minder gunstige omstandigheden. Bij voldoende vocht zouden de kiemomstandigheden bijna optimaal geweest zijn. De temperatuur in de kas was bij de eerste twee proeven gemiddeld 15'~ en bij de derde proef constant 20'~ en de relatieve
luchtvochtigheid was bij alle proeven ca.

50 %.

2.2.
Periodiek werden de spruiten geteld en aan het eind van de eerste
twee proeven werd de lengte van elke spruit gemeten. Bij beëindiging
van de laatste proef is een aantal spruiten met wortel en zaad uitgegraven om een indruk te krijgen van de gerealiseerde zaaidiepten en de invloed van aandrukken op de zaaidiepte.
2.3.

Resultaten
Op elke grondsoort kwam dezelfde reactie van zaaidiepte en aandruk-

3 alleen op zandgrond werd uitgevoerd. De
resultaten zijn weergegeven in de figuren l , 2 en 3. De figuren l en 3

ken naar voren, zodat

proef

geven het opkomstpercentage weer en figuur 2 geeft een indruk van de opbrengst van de eerste twee proeven.
Uit de figuren blijkt duidelijk dat een zaaidiepte van l tot

3 cm

gunstig is voor de opkomst van Engels raaigras. Er is een duidelijk verband tussen zaaidiepte en aandrukken van het zaaibed. Volgens figuur

3

moet de druk per cm2 afnemen naarmate dieper wordt gezaaid. Bij oppervlakkig zaaien (0-1 cm) is aandrukken van het zaaibed na het zaaien positief en moet zo zwaar mogelijk worden aangedrukt. Ter illustratie zijn
in figuur

4

en

5 de uitgegraven plantjes van de laatste proef afgebeeld.

Door het aandrukken na het zaaien wordt de gerealiseerde zaaidiepte geringer. De totale lengte aan gras (figuur 2) geeft hetzelfde beeld als
het aantal planten (figuur 1).
Voor een gedetailleerde weergave van de potproeven wordt verwezen
naar de interne rapporten nr. 38 en nr. 68 deel 111 van het Proefstation
voordeRundveehouderij.

Aantal planten per pot bij verschil in zaaidiepte, aandrukken en grondsoort
Number of plants per pot with difference in seeding depth,
compacting and soil type

Aantal planten/number of plants
zand/
sand

4
l

P
..

proef l/experiment l
K

o

1

l
2
3 4
Druk in kg per cm2/
pressure in kg per cm2

proef 2/experiment 2

Aantal planten/number of plants

3o

l

KI e i/
clay

Druk in kg per cm2/
pressure in kg per cm2

Totale Lengte aan gras per pot bij verschil in zaaidiepte, aandrukken en grondsoort
Total length of grass per pot with difference in
seeding depth, compacting and soil type

Lengte in cm/length in cm
200 -

KLe i/
clay

1 O0

o

1

e
4

1

2
3
4
o
proef l/experirnent l

Lengte in cm/length in cm

200

I

2

1

4
Druk in kg per cm2/
pressure in kg per cm2

f

clay
lei/

Druk in kg per cm2/
pressure in kg per cm2

De invloed van zaaidiepte en aandrukken op d e opkomst van zaad van Engels raaigras
5)
Influence of seeding depth and compacting on
emergence of seed of perennial ryc grass (f-xperimcnt5)
Opkomst in

%/ O/o

emergence

ding depth

Druk in kg per cm2/
pressure in kg per cm2

3.

VELDPROEF MET VERSCHIL IN ZAAIDIEPTE EN AANDRUKKEN

3.1.
,Op het Regionaal onderzoekcentrum Cranendonck te Maarheeze (zandgrond) zijn drie veldproeven in vier herhalingen aangelegd om eerder gevonden resultaten van potproeven te toetsen. De behandelingen kunnen als
volgt worden weergegeven :
Grondbewerking : ploegen en frezen
Zaaidiepte

: oppervlakkig en vlaszaaimachine

Aandrukken

: met een gladde rol die verzwaard kon worden; de

1,3 kg per cm2.

druk was hierbij : 0; 0,6; 0,8 en

Hierbij is aangenomen dat de rol over een lengte van 10 cm de grond raakt
en de werkbreedte 2 meter is.
Vóór de grondbewerking is kweekbestreden met 20 kg Dalapon per ha.

5

6 cm diepte gefreesd en daarna 20-25 cm diep geploegd. De freesobjecten zijn ca. l5 cm

Voor het ploegen werd de zode met een hakenfrees tot

à

diep bewerkt met de Lelyfrees. Na de grondbewerking zijn alle bewerkingen
uitgevoerd met werktuigen met een werkbre~dtevan 2 m. Ook de spoorbreedt e van de trekker was 2 meter, zodat de ruimte tussen de wielen gebruikt
kon worden als bruto veld.
Met een vlaszaaimachine werd 30 kg BG j (50
en 50

O/o

O/o

Engels raaigras h.t.

Engels raaigras w.t.) gezaaid. Bij het oppervlakkige zaaien wer-

den de pijpen opgebonden zodat ze juist boven de grond hingen.
Na het zaaien werden zes van de acht objecten aangedrukt met een
meer of minder belaste rol. De twee laatste proeven werden onder droge
omstandigheden aangelegd. Bij de laatst aangelegde proef stroomde de gefreesde grond bij een druk van l,? kg per cm2 voor de rol uit. De veldjes
zijn toen na het zaaien twee keer aangedrukt met 0,8 kg per cm2. Dit gaf
volgens laboratoriumproeven (3) geen afwijkend poriënvolwne van de grond
ten opzichte van een druk van 1,3 kg per cm2 bij ploegen.

Bepaling van de zaaidiepte
Uit een rechthoekig ijzeren raamwerk ( 1 0 , ~
x

45 x

10 cm), dat dwars

op de rijrichting werd geplaatst is achtereenvolgens grond geschept van
de lagen 0-1, 1-2, 2-3,

3-5 en 5-7 cm. Van elke grondlaag werd een hoeveel-

beid, overeenkomend met 0,475 dm3 grond in kiembakken, in de kas gezet
om na te gaan hoeveel kiemplanten van Engels raaigras en onkruiden in die
laag tot ontwikkeling konden komen. In verband met de technische uitvoerbaarheid werden slechts acht objecten van één herhaling bemonsterd. Dit
gebeurde bij ploegen en bij frezen, bij oppervlakkig zaaien en zaaien met
de vlaszaaimachine, en bij niet aandrukken en een druk van 0,8 kg per cm2.
Bepaling van de vochtverdeli-ng in he t zaaibed
Van verschillende lagen werd het gewichtspercentage vocht vastgesteld. Hiertoewerden van één herhaling de lagen 0-1, 1-2, 2-3, 3-5 en

5-7 cm bemonsterd en van één proef ook nog de lagen 7-12 en 12-77 cm.
De monstername vond plaats 1 dag na het zaaien.
Opkomst Engels raaigras
.......................
Door middel van beoordelingscijfers werd de opkomst van Engels raaigras ïn het veld bepaald. Daarnaast werd van elk object de opbrengst van
enkele sneden na herinzaai bepaald. De opbrengst van de eerste sneden
na herinzaai geeft het beste beeld van de opkomst. De opbrengsten van de
eerste proef zi-jnniet bepaald in verband met onregelmatigheden bij het
zaaien. Door zware regen tijdens het zaaien ging de grond plakken waardoor enkele zaaipijpen verstopt raakten.

Op E3C Cranendonck werd een aantal proefvelden aangelegd. Alle bewerkingen gebeurden met machines met een werkbreedte van 2 m. Ook de spoorbreedte van de trekker was 2 m/
On the experimental farm Cranendonck a number of experimental fields were
establisbed. A11 the tillage equipment had a working width of 2 m. The
-trackwidthof the tractor was 2 m as well.

3 3. Resultaten
Zaaidiepte
--------v-

De resultaten van de acht bemonsterde objecten zijn weergegeven in
bijlage 1 . Het aandrukken van het zaaibed had weintg invloed op de zaaidiepte. In figuur 6 zijn de gemiddelden over de proeven van

1971 en 1974

weergegeven.
Bij oppervlakkig zaaienwas bij ploegen het zaad wat meer verdeeld
over de laag 0-2 cm dan bij frezen, maar bij beide objecten lag het meeste
zaad erg ondiep in de grond. De vlaszaaimachine zaaide het meeste zaad
in de laag van 3-5 cm bij frezen. Bij ploegen werd het zaad bij het zaaien
met de vlaszaaimachine meer verdeeld over een dikkere laag, namelijk van

1-7 cm.
Verdeling van het zaad van Engels raaigras in de verschillende
lagen bij verschil in grondbewerking, zaaimethode en aandrukken
Distribution of the seed of Perennial ryegrass in the different
soil lagers with difference in tillage, sowing method and compacting (explanation Dutch in summary)

%

zaad/% seed
Oppervlakkig
zaaien

Ploegen
Vlaszaaimachine

Frezen
Oppervlakkig

Vlaszaaimachine

Bodemlaag in :m/
Soil layer in cm
F

niet aandrukken/no compacting

X-xaandrukken
met 0,8 kg per cm2/
compacting with 0,8 kg per cm2

Vochtverdeling
in het zaaibed
.............................
De bepalingen van de vochtverdeling zijn weergegeven in bijlage 2.
In figuur

7

is het gemiddelde verloop van de vochtverdeling in het zaai-

bed weergegeven, gemeten in de jaren

1973 en 1974, l dag na het zaaien.

Tussen wel en niet aandrukken zit bij frezen geen verschil en bij
ploegen lijkt aandrukken enigszins gunstig te zijn.

De vochtverdeling in de toplaag bij wel en niet aandrukken na
het zaaien
Distribution of moisture in the top layer with and without
compacting aft er sowing ( explanation Dutch in swnmary)

Gewichtspercentage water/
weight percentage of water

Frezen

niet aandrukken/
no compacting

1

,A aandrukken met 0,8 kg
per cm2/
compacting with 0,8 kg
per cm2

I
0

2

4

6

8

10

12

Bodemlaag in cm/
soil layer in cm

14 16

Opkomst en ontwikkeling
Na de aanleg van de proeven zijn enkele visuele waarnemingen gedaan om de opkomst met een cijfer vast te leggen. In bijlage 3 zijn de
cijfers weergegeven en in figuur 8 zijn de gemiddelden per proef uitgezet.
Beoordeling van de opkomst van Engels raaigras in de jaren
1974 en 1975 bij verschil in grondbewerking, zaaidiepte en
aandrukken

1973,

Judging of emergence of Perennial ryegrass in the years 1973,
1974 and 1975 with difference in tillage, seeding depth and
compacting (explanation Dutch in summary)
~ijfer/mark
Ploegen
Oppervlakkig
zaaien

IOj

Frezen

Vlaszaaimachine

Oppervlakkig
zaaien

Vlaszaaimachine

Druk in kg per cm2/
pressure in kg per cm2

.

1973
x 1974
A 1975

veel neerslag/much rain
droog/dry
zeer droog/very dry

O = geen opkomst; 10 = zeer goede opkomst/
O = no emergence; 10 = excellent emergence

In

1974 en 1975 werd gezaaid onder droge omstandigheden. In 1973 viel

er op de dag van zaaien zeer veel regen. Dit had invloed op de opkomst.
De verschillen zijn daarom in

1973 minder duidelijk dan in de andere twee

jaren. Merkwaardig is echter dat bij oppervlakkig zaaien (20) het aandrukken in het natte jaar

1973 nog het meeste effect lijkt te hebben.

Duidelijk blijkt dat de zaaidiepte het grootste effect had. Verder
lijkt het aandrukken van het zaaibed van geringe invloed te zijn voor de
opkomst.

Opbrengst
-Bij de aanleg van de proef in 1973 hebben enkele zaaipijpen
niet gezaaid, waardoor enkele rijen gras ontbraken. Dit was reden geen
opbrengsten te bepalen. Van de proeven die aangelegd zijn in

1974

en

1975 zijn de opbrengsten van enkele sneden (na herinzaai) bepaald. Wanneer er geen duidelijke verschillen meer waren, werd de opbrengstbepaling

1976 is het proefveld na de 2e snede verdroogd. De opbrengstgegevens zijn vermeld in bijlage 4 en 5. Sn figuur 9 zijn van beide jaren
stopgezet. In

de opbrengsten van de eerste twee sneden samen na inzaai uitgezet. In
beide gevallen was dat een zeer lichte herfstsnede aangevuld met de eerste
voorjaarssnede. Deze opbrengstcijfers geven de beste indruk van de opkomst en ontwikkeling van het Engels raaigras. Gedurende de zomer kwamen
er steeds meer straatgras en andere onkruiden die de open plaatsten opvulden, waardoor de opbrengstverschillen kleiner werden.
De invloed van zaa,idiepte en aandrukken na het zaaien op de
opbrengst van de twee eerste sneden na herinzaai (herfstsnede
-t- voorjaarssnede)
Lnfluence of seeding depth and compacting after sowing on the
yield of the first two cuts (cut in autumn + cut in spring)
after reseeding (explanation Dutch in summary)
Kg ds per are/
kg DM per are

30
O

F'rezen

Ploegen
e

l

Oppervlakkig
zaaien

Vlaszaaimachin

Druk in kg per cm2/
pressure in kg per cm2
In

1974/1975

was er een interactie tussen grondbewerking, zaai-

1975/1976 een interactie tussen grondbewerking
en zaaidiepte en tussen grondbewerking en aandrukken (bijlage 13). Deze

diepte en aandrukken en in

interacties worden veroorzaakt door het verschil in fijnheid van het zaaibed, waardoor na het aandrukken bij ploegen het zaad dieper komt dan bij
frezen.
Uit figuur

9 en bijlagen 3 , 4., 5 en 13 blijkt duid-elijk dat zaaien

met de vlaszaaimachine beter is dan oppervlakkig zaaien.

Onkrixidzaden in de grond
Bij het laten kiemen in kiembakken kwam niet alleen Engels raaigras
op, maar ook vele andere grassen en. kruiden. De belangrijkste hiervan waren straatgras en muur. De andere onkruidsoorten kwamen in zeer geringe
mate voor of waren van geringe betekenis, zoals greppelrus en moerasdroogbloem.
Zaaidiepte en aandrukken van het zaaibed hadden geen invloed op
het voorkomen van zaden van onkruid in de grond, zodat alles is terug te
brengen tot de grondbewerking. In tabel 2 zijn de resultakn weergegeven.
Tabel 2

Aantal kiemplanten per m2 van muur, straatgras en Engels raaigras in monsters van de 1-aag 0-5 cm
Ploegen

Plantensoort
~uur/chickweed
~traatgras/annual meadowgrass
Engels raaigras/~erennial ryegrass
Table 2

-

Frezen

I973

1974

1973

1974

130

70
2200
800

2100
6300
I110

790
2570

950
1210

640

Number of seedlings per m2 of chickweed,annual meadowgrass and
Perennial ryegrass in samples of the layer of 0-5 cm (explanation Dutch in summary)

Bij 30 kg Engels raaigras worden ca. 1660 zaden per m2 gezaaid. Uit tabel 2 blijkt dat er veel zaad van muur en straatgras in de grond voorkwam.
Veelal was het

aantal onkruidzaden groter dan het aantal zaden van Engels

raaigras dat gemiddeld werd gezaaid, Er zat in
tussen ploegen en frezen. In
dat hetzelfde perceel

4

1973 een groot verschil

1974 was dat minder, maar bij navraag bleek

jaar tevoren ook al geploegd was, waardoor bij

het ploegen onkruidzaden weer naar boven werden gebracht die

4

jaar ge-

leden waren ondergeploegd en nu nog kiemkrachtig waren. Het aantal kiemplanten van onkruidzaden in de bovenste

5 cm verschilde sterk tussen de

twee percelen. Ook het aantal kiemplanten van Engels raaigras verschilde

1974 het Engels raaigras dieper was gezaaid.
Veel zaad van Engels raaigras was in de laag van 5-7 cm terecht gekomen,
in tegenstelling tot in 1973 (bijlage 1).
sterk maar dat kwam doordat in

Deze resultaten van de kiembakken kwamen goed overeen met de resultaten op het proefveld. Bij ploegen kwam duidelijk minder straatgras
voor dan bij frezen. Op de veldjes waar de opkomst minder goed was, veelal bij oppervlakkig zaaien, kwam duidelijk meer straatgras voor dan op
veldjes met een goede opkomst.

In 1975 zijn in juli de waarnemingen stopgezet, omdat alle objecten bijna volledig uit Engels raaigras bestonden en de verschillen zeer
gering geworden waren. Toen het proefveld in oktober nogmaals werd bezocht, bleek echter dat de verschillen wat straatgras betreft op de verschillende objecten weer precies hetzelfde waren als in het voorjaar. Dit
betekent dat een minder goede opkomst zich maar zeer moeilijk volledig
herstel t.

Met een combinatiewerktuig kan na ploegen een goed zaaibed worden gemaakt/
With a seed bed combination a good seed bed can be prepared after ploughing.

4.

VERGELIJKING VAN VERSCHILLENDE METHODEN VAN HERINZAAI

4.7
In Friesland is zowel op zandgrond als op kleigrond een aantal methoden van herinzaai in

3 of 4 herhalingen vergeleken, waarbij zoveel

mogelijk "praktijkmachines" gebruikt zijn. Enkele machines werden door
de betreffende handelsfirma's ter beschikking gesteld. Verder werd de
loonwerker ingeschakeld.
Op zan.dgrondwerden ploegen en frezen vergeleken. Op kleigrond was
ploegen niet mogelijk omdat bij de eerste proef de grond te hard was en
de ploeg niet in de grond wi.l.de. Bij de twee laatste proefvelden zat een
knipkleilaag op geringe diepte, zodat ook vanwege het profiel niet geploegd
kon worden. In de tabellen

5, 4 en 5 zijn de vergeleken methoden vermeld

met de grondsoort waarop ze zijn aangelegd.
Tabel 5

Methoden van hezinzaai in

1975

Methode

Kleigrond

Zandgrond

Lelyfrees, vorenpakkercomb.-vlaszaaim.
Lelyfrees, vorenpakkercomb,-Bri1lionz.m.
Ploegen 25 cm, vorenpakkercomb.-vlaszaaim.
Ploegen 25 cm, vorenpakkercomb.-BrillionzZmm
Ploegen 25 cm, zaaien met Köckorling
Lelyzaaifrees (zaaibak achter d e rollen)
Lelyzaaifrees (met zaaipijpen)
Lel-yfrees,spoor aan spoor aa,ndrukken,
Brillionzaaimachine
Lelyfrees, spoor aan spoor aandrukken,
vlaszaaimachine

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X

Onbehandeld

X

X

Me-thod
Table

Clay

Sand

3 Methods of reseeding in 1975 (explanation Dutch in summary)

-

4

Tabel

22

Methoden van herinzaai in

-

1976

Methode
Lelyfrees, Brillion, ineggen, vorenpakker
Lelyfrees, Brillion, spoor aan spoor
Lelyzaaifrees, vorenpakker
Ploeg, vorenpakker, vlaszaaimachine
Ploeg, vorenpakker, vlaszaaimachine, vorenpakker
Ploeg, vorenpakker, Brillion, spoor aan spoor
Ploeg, vorenpakker, Brillion, ineggen,
spoor aan spoor
Lelyfrees, Brillion, ineggen
Lelyfrees, vorenpakker, vlaszaaimachine,
spoor aan spoor

Zandgronc

X

X

X
X
X

X

X
X
X
X
X

X
X

C lay

Method
Table

Kleigrond

X

Sand

4 Methods of reseeding in 1976 (explanation Dutch in swnmary)

Methoden van herinzaai in

1977

Methode

Kleigrond

machine
Lelyfrees, spoor aan spoor, cultivatorcombinatie,
vlaszaaimachine
Lelyzaaifrees, spoor aan spoor vastrijden
Onb ehandeld
Ploegen, 2x vorenpakkercombinatie, vlaszaaimachine
Ploegen, 2x cultivatorcombinatie, vlaszaaimachine
Ploegen, rotorkopeg, vlaszaaimachine
Ploegen, spoor aan spoor, cultivatorcombinatie,

Zandgron

X

X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

Method

Clay
Methods of reseeding in

Sand

1977 (explanation Dutch in swnmary)

De weergegeven volgorde van de werktuigen

per methode in de tabellen

3, 4 en 5 is tevens de volgorde van werken. Voor de grondbewerking werd
de oude grasmat doodgespoten met dalapon.
4.2.
De opkomst van Engels raaigras is beoordeeld met cijfers. Bovendic
zijn bij de veldjes grondlagen van het zaaibed bemonsterd om de zaaidiel
te te bepalen (voor werkwijze zie 3.2.). Verder zijn van de proeven die
in

1975 zijn aangelegd in 1976 de opbrengsten bepaald door per veldje

per snede 10 m2 uit te maaien. In

1977

is de opbrengst bepaald van de

onbehandelde objecten en van ket herinzaai-object dat in
ste opbrengst gaf. Van de in

1976 de

hoog-

l977 aangelegde proeven zijn in 1978 de

opbrengsten bepaald door het uitmaaien van stroken.

4.3. Resultaten
Opkomst en ontwikkeling
De opkomst van alle proeven was goed maar in

1976 werden de beide

aangelegde proefvelden aangetast door larven van de fritvlieg. De aantasting was het zwaarst op kleigrond. Beide proefvelden gingen voor verdere
waarnemingen verloren. Op kleigrond moest worden overgezaaid, De beoordeling van de opkomst van Engels raaigras zijn in bijlagen 6,

7

en 8 ver-

meld.
In

1975 kwam de Brillionzaaimachine duidelijk slechter naar voren

dan de vlaszaaimachine en de Lelyzaaifrees. Vooral de Lelyzaaifrees zowel met als zonder zaaipijpen gaf een zeer goede opkomst op kleigrond.
Op zandgrond kwam de Brillionzaaimachine ook in 1976 als slechtste naar
vorpn, hoewel d e verschillen zeer klein waren en de opkomst nog wel voldoend<>was. Op kleigrond gaf de Brillionzaaimachine in

1976 in verhouding

nogal gunstige resultaten, doordat de overige objecten sterk waren aangetast door larven van de fritvlieg.
In 1977 zijn de Brillionzaaimachine en de Lelyzaaifrees zonder zaaipijpen niet meer in de proef opgenomen, omdat in voorgaande proeven was
gebleken dat deze machines te ondiep zaaiden.
Zaaidiepte
---------Na de aanleg van de proefvelden werden er van de bovenste grondlagen monsters genomen en met behulp van kiembakken werd nagegaan hoeveel.
zaad in de betreffende laag terecht was gekomen door de kiemplanten van
Engels raaigras te tellen. In tabel 6 zijn de opgekomen zaden per laag
en per zaaimachine in procenten weergegeven.
Uit tabel 6 blijkt dat bij de vlaszaaimachine het meeste zaad terecht komt in de laag 2-5 cm, hoewel aandrukken van het zaaibed en vochtgehalte van de grond van grote invloed zijn

(1977 vochtig). De Köcker-

ling zaaide iets minder diep, daar kwam het meeste zaad in de laag van

1-3 cm. De Lelyzaaifrees met zaaipijpen gaf een wat gespreid beeld, maar
meer dan 50

O/o

zaad kwam voor in de bovenste 2 cm en dat gold nog sterker

voor de Brillionzaaimachine. Het lijkt er enigszins op dat spoor aan spoor
aandrukken na het zaaien het zaad wat dieper brengt.
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Tabel 6

-

Verdeling van het zaad in de verschillende grondlagen in procenten
van de gekiemde zaden van Engels raaigras
Vlaszaaimachine

grond

1975

1976

1977

Lelyzaaifrees

1975

1975

1976

1977

3975

1976

1) Lelyzaaifrees met zaaipijpen
2) ( ) Deze getallen betreffen 4én.waarneming waarbij na het zaaien spoor aan
spoor werd aangedrukt/These figures represent one observation with compacting after sowing
Table 6

Distribution of the seed in the different soil layers (grondlaag)
in percents of the germinated seeds of Perennial ryegrass (explanation Dutch. in summary)

Opbrengsten
-----------

1975 waren aangelegd werden de opbrengsten
tot en met 1977 bepaald en van de proeven die waren aangelegd in 1977,
zijn alleen gegevens van 1978 bekend. En tabel 7 en 8 zijn de tota1.e opbrengsten weergegeven. In de bijlagen 9, 10, 1 1 en 12 zijn de opbrengsten
Van de proeven die in

eveneens per snede weergegeven. De proefvelden zijn aangelegd op oud gras-

1977 zijn alleen de opbrengsten bepaald van het onbehandelde object en het herinzaai-object dat in 1976 de hoogste opbrengst gaf.
Van de proeven die in 1976 zijn aangelegd zijn geen opbrengsten

land. In

bepaald in verband met schade door de larven van de fritvlieg in het
najaar van

1976.

Uit tabel

7

en 8 blijkt dat er tussen de verschillende methoden van

herinzaai weinig verschil in opbrengst was. Op kleigrond kwam de Brillionzaaimachine als slechtste naar voren. Dit komt overeen met de cijfers
voor opkomst. Op zandgrond was dat verschil in opbrengst niet duidelijk.
De opkomst bij de Brillionzaaimachine was op zandgrond ook beter dan op
kleigrond. Op drie van d e vier proefvelden gaf het onbehandelde object
een duidelijk hogere opbrengst. Het verschil wordt veroorzaakt door de
snede die bij herinzaai verloren gaat met kweekbestrijding. Alleen op
kleigrond in 1976 was de opbrengst van onbehandeld niet hoger maar zelfs
aan de lage kant. Uit bijlage

9, 10 en I 1 blijkt dat er in 1976 een dui-

delijke verschuiving in groeipatroon optrad. Het oude grasland ontwikkelde zich in het voorjaar zeer vlot en vertoonde in de herfst duidelijk
minder groei. De opbrengstcijfers van de eerste snede komen goed overeen
met de beoordeling van de opkomst in de herfst.

Droge-stofopbrengsten in kg per are in 1976 en 1977 van proeven
op klei- en zandgrond aangelegd in september 1975
Methode

1976
Lelyfrees, vorenpakker, vlaszaaimachine
Lelyfrees, vorenpakker, Brillion
Ploegen, vorenpakker, vlaszaaimachine
Ploegen, vorenpakker, Brilllon
Ploegen, Köckerling
Lelyzaaifrees
Lelyzaaifrees met zaaipijpen
Lelyfrees, spoor aan spoor, Brillion
Lelyfrees, spoor aan spoor, vlaszaaimachine
Onbehandeld

1977

abc
119,Oac

99,4
b

13595ab

1976
a
132,9,
1 309 5,
11699,
13093,

1977

12491"

,oa
149~9" 131
126,3

132,9,

132,~"

989 abc
127,Babc
101 9.9
146,0a

l51 ,5b 1 2 8 , ? ~

Method

Dry matter yields in kg per are in 1976 and 1977 of experiments
on clay and sand, sown in 1975 (explanation Dutch in swnmary)

1) Gelijke letters geven aan dat de verschillen niet significant zijn
(alleen per proef per jaar te vergelijken)/~qual characters mean
that the difference is nog significant (to be compared per experiment
per year)

zlb
X verschilt significant van Z, maar Y verschil noch betrouwbaar van X,
noch van Z/The difference between X and Z is significant. However, the
differences betweenY an X and between Y and Z are not significant.
Tabel 8

Droge-stofopbrengst in kg per are1) van jong grasland in 1978
vanaf herinzaai najaar 1977

Methode
Lelyfrees, spoor aan spoor, cultiva-torcombinatie, vlaszaaimachine
Lelyzaaifrees met zaaipijpen, spoor aan spoor
Ploegen, vorenpakker, vlaszaaimachine
Ploegen, cultivatorcombi.natie, vlaszaaimachine
Ploegen, rotorkopeg, vlaszaaimachine
Ploegen, spoor aan spoor, cultivatorcombinatie,
vlaszaaimachine
Onbehandeld

145~6:
138,3

62,1a
64,4h
65,7,
62 9 8,
649 1

Sand
1) Gelijke letters geven aan dat het verschil niet significant is/
Equal characters mean that the difference is not significant
Table 8 Dry matter yields in kg per are of young pasture in 1978 from
reseeding in the autumn of 1977
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DISCUSSIE
Uit potproeven komt duidelijk naar voren dat de zaaidiepte van we-

zenlijk belang is voor de opkomst van Engels raaigras. De beste resultaten werden verkregen bij een zaaidiepte van l tot 3 cm. Bij oppervlakkig zaaien moet zo zwaar mogelijk worden aangedrukt om de zaden goed in
contact te brengen met de grond, Bij de potproeven werden de zaden exact
op de juiste diepte gebracht. In de praktijk is dat minder goed mogelijk,
maar hier is spreidingover meerdere diepten ook wenselijk. Bij vochtig
weer kunnen de ondiep gezaaide zaden kiemen en vlot boven komen. Dit vraagt
dan de minste kiemenergie. Bij droog weer is vocht de beperkende factor,
zodat dan de wat dieper gezaaide zaden bovenkomen. De ondiep gezaaide zaden kunnen dan misschien nog net kiemen maar zullen daarna door vochtgebrek afsterven.
Bij optimale omstandigheden moeten zaden van Engels raaigras zo ondiep mogelijk liggen ( 3 ,

4).

In de veldproeven kwam het meeste zaad bij

het zaaien'met de vlaszaaimachine in het trajec-t van 2 tot

5 cm diep.

Bij oppervlakkig zaaien na ploegen kwam het zaad door de kluiterige structuur wat dieper te liggen dan bij frezen. Vooral. als door het aandrukken
de kluiten kapot gemaakt werden, werd veel zaad met grond bedekt. De zaaidiepte bij de vlaszaaimachine wordt sterk belnvloed door het vochtgehalte
van de grond en de stevigheid van het zaaibed. In droge en losse grond
zakken d e pijpen dieper weg dan in vochtige grond.
De vochtverdeling van het zaaibed laat zien dat het percentage vocht
toeneemt met de diepte. De bovenste twee centimeter droogt zeer snel uit

(2,

4).

Bij het frezen is d.at wat minder het geval dan bij ploegen. Bij
frezen is. de grond zeer fijn en los. De toplaag droogt snel uit en gaat
dan fungeren als isolatielaag. Bij ploegen is het zaaibed kluiteriger en
vinden er bovendien na he-t ploegen nog enige bewerkingen plaats, waardoor
de grond meer kan uitdrogen. Bij ploegen lijkt de grond door het aandrukken iets minder uit te drogen, bij f r ~ z e ngeeft aandrukken geen verschil.
Verschillen in opkomst kwamen nooit door verschillen in grondbcwerking
maar waren altijd terug t e voeren op de zaaidiepte. Oppervlakkig zaaien
bij frezen zonder aandrukken kwam ten opzichte van de andere objecten oppervlakkig zaaien relatief gunstig uit de bus. Dit kwam door een latere
kieming. Onder zeer droge omstandigheden, zoals in

1975

en

1976, blijft

het zaad op de grond liggen zonder te kiemen. Pas na regen gaat het klemen. Aangezien het later in het seizoen vochtiger bleef, kon het jonge
gras zich nog redelijk ontwikkelen.
Bij de veldproeven had aandrukken zowel bij oppervlakkig zaaien als
zaaien met de vlaszaaimachine een positief effect. Hoewel het gewichtspercentage door het aandru.kkenniet wordt belnvloed, neemt het volume-

percentage wel toe en dat is van groot belang voor de kieming van het zaad
omdat de aanwezigheid van vocht in de directe omgeving van het zaad een
eerste vereiste is voor de kieming.
Na ploegen kwamen er veel minder zaden van straatgras in het zaaibed
voor. Ook uit ander onderzoek kwam dat naar voren (8,

9). In verband met

de organische stof in de bovengrond verdient een ondiepe grondbewerking

de voorkeur (8) maar bij veel zaad van straatgras in de bovengrond weegt
dat niet op tegen de nadelen van veel straatgras in de nieuwe grasmat.
De droge-stofopbrengsten van de eerste sneden kwamen goed overeen
met de beoordelingscijfers voor de opkomst. Bij de

totaalopbrengsten zijn

dc verschillen wat kleiner, doordat een minder goede opkomst vaak enigszins wordt gecompenseerd. Hier komt namelijk op de open plaatsen

straat-

gras OP ander onkruid, dat bij de opbrengstbepaling wordt meegemeten. Wel
was in beide jaren bij oppervlakkig zaaien de opbrengst lager dan wanneer
wat dieper werd gezaaid. Dit kwam ook bij de methodenvergelijking naar
voren, maar niet altijd even duidelijk.
Woldring vond dat herinzaai minder opbrengst gaf dan het oude grasland ma,ar kon dat compenseren met stikstof

(7).

Bij later onderzoek bleek

dat bij een goede methode van herinzaai de droge-stofopbrengst niet lager
hoeft te zijn dan bij goed oud grasland ( 1 ,

5, 6).

Hierbij werd echter nooit

rekening gehouden met het opbrengstverlies door kweekbestrijding. Bij
de vergelijking van verschillende methoden van herinzaai werd in
de

4

3 van

gevallen een hogere opbrengst gevonden op het onbehandelds object.

Uit een oogpunt van bruto-opbrengst is herinzaai van grasland dan ook
weinig zinvol.
Het oude grasland op kleigrond gaf in

1976 en 1977 een zeer vroege

eerste snede. Waarschijnlijk bestond de oude grasmat uit vroege hooitypen
van Engels raaigras. Meestal is na herinzaai de eerste snede vroeger dan
op oud grasland. Dit hangt echter samen met het tijdstip waarop wordt ingezaaid (1)

en met het tijdstip waarop in de herfst de laatste snede op

het oude grasland wordt geoogst. Wordt zowel het oude grasland als het
nieuwe grasland in deherfst gelijktijdig geoogst dan is het nieuwe grasland in het voorjaar vroeger.
De resultaten van de vergelijking van methoden van herinzaai sluiten
goed aan bij de veld- en potproeven. De zaaidiepte is de belangrijkste
factor voor het slagen van de herinzaai onder minder gunstige omstandigheden. In het veld werd vaak wat dieper gezaaid en ook werd het zaad meer
door de grond verdeeld dan bij de potproeven. De methoden waren goed te
vergelijken en de objecten waarbij in het veld het meeste zaad op een diepte
van 2-5 cm werd gebracht was de opkomst goed. Men mag verwachten dat het
effect in het voorjaar hetzelfde is als in het najaar aangezien de kiemomstandigheden dan vaak nog ongunstiger zijn dan in het najaar,

6.

CONCLUSJES
De zaaidiepte speelt een belangrijke rol bij de opkomst en ontwik-

keling van Engels raaigras. Voor herinzaai van grasland onder praktische
omstandigheden is de beste zaaidiepte 2-5 cm, en dit kan, wat de huidige
machines betreft, het best gerealiseerd worden met een vlaszaaimachine.
Door op deze wijze tezaaien wordt het risico bij herinzaai aanmerkelijk
beperkt. Aandrukken van het zaaibed heeft een positieve invloed op de
kieming en ontwikkeling van het jonge gras en geeft bovendien minder kans
op beschadiging bij beweiding of maaien.
Tussen ploegen en frezen zit wat betreft het slagen van de herinzaai geen verschil, maar bij ploegen wordt schbnere grond boven gebracht,
zodat er minder last van onkruiden wordt ondervonden. Dit is echter niet
het geval als kortgeleden ook al eens is geploegd en opnieuw

is inge-

zaaid, omdat dan de bij de vorige bewerking ondergeploegde onkruidzaden
weer naar boven worden gehaald. Ploegen heeft als nadeel dat voor een goede
zaaibedbereiding extra werkzaamheden moeten worden uitgevoerd met een combinatiewerktuig

of aangedreven eg.

Een vlaszaaimachine brengt het zaad op de meest gewenste diepte/

A flax sowing machine puts the seed on the right depth.

7.

SAMENVATTING
Bij voorgaand onderzoek bleek dat zaaien met de vlaszaaimachine een

snellere opkomst gaf dan andere methoden van zaaien. Dit was aanleiding
het effect van zaaidiepte en aandrukken van het zaaibed nader te bekijken.
Gestart werd met potproeven onder geconditioneerde omstandigheden. Hierbij werd begonnen met drie grondsoorten, twee zaaidiepten en vier verschillende drukken. Bij de ?crste twee proeven bleek het verschil
in grondsoort geen invloed op het resultaat te hebben. Een derde proef
is toen uitgevoerd met alleen zandgrond. Het aantal zaaidiepten werd toen
opgevoerd tot vier. Uit deze proeven bleek dat een zaaidiept vani tot

3 cm

het beste resultaat gaf. Bij oppervlakkig zaaien (O cm) moet zo zwaar mogelijk worden aangedrukt en de druk moet afnemen naarmate dieper gezaaid
werd.
Aansluitend hierop is een aantal veldproeven uitgevoerd, waarbij frezen en ploegen werd vergeleken. Beide objecten werden zowel oppervlakkig
als met de vlaszaaimachine gezaaid. Verder werden deze objecten op
schillende wijzen aangedrukt, namelijk met 0; 0,6; 0,8 en

4

ver-

1,3 kg per cm2.

Hierbij werden zaaidiepte, opkomst en opbrengst bepaald. De zaaidiepte
bracht de grootste verschillen teweeg. Zaaien met de vlaszaaimachine gaf
een betere opkomst en een hogere droge-stofopbrengst. Het effect van aandrukken was gering. Bij de zaaidieptebepaling bleek dat de vlaszaaimachine
het meeste zaad bracht op een diepte van 2-5 cm. Doze zaaidiepte wordt
echter sterk beïnvloed door de stevigheid van het zaaibed en het voehtgehalte van de grond.
Na ploegen kiemden er aanmerkelijk minder onkruidzaden dan na frezen. Dit is echter alleen van toepassing als niet kort geleden ook al
eens is geploegd voor herinzaai. Verder heeft ploegen als nadeel dat meerdere bewerkingen moeten worden uitgevoerd om een goed zaaibed te krijgen.
Om deze onderzoekresultaten te toetsen onder praktijkomstandigheden
zijn in Friesland gedurende drie achtereenvolgende jaren zowel op kleigrond
als op zandgrond methoden van herinzaai vergeleken. De resultaten van dit
onderzoek stemden nauw overeen met de pot- en veldproeven. Verder is bij
een aantal van deze proeven het effect op de produktie nagegaan. Het
bleek dat nieuw

grasland bij een goede opkomst en ontwikkeling

zeker

niet meer opbrengt dan oud grasland. In drie van de vier gevallen bleek
de opbrengst zelfs een kleine weidesnede lager te zijn. Dit zal een gevolg zijn van kweekbestrijding, waarbij ca. 20 groeidagen verloren gingen.

7

SUMMARY
Previous investigations showed that sowing with a flax seed dri1.l

gave a quicker emergence than sowing with a Brillion sowing machine and
with a rotary tiller and sowing machine

That is why it was decided to

investigate the effect of seeding depth and compacting of the seed bed
in more detail. At first pot experiments were carried out und.er conditioned circmstancns. There were three soil types, two seeding depths and
four different pressures with compacting. With the first two experiments
the differences in soil type did not affect the result. The third experiment was carried out on only sand. There were then four seeding depths.
With this experiment a seeding depth of 1-3 cm showed. the best results.
With superficial se~ding(O cm) the seed bed should be compacted as heavily as possible and the pressure shculd decrease as the sowing is deeper.
After this a number of field ~xperimentswere carried out, in which
fraising and ploughing were compared. Both superficial sowing and sowing
with a flax seed drill were in the experiment. There were

4 ways

of com-

pacting, to wit o, 0.6, 0.8 and 1 . 5 kg per cm2. Herewith, the seeding
depth, emergence and yield were determined. The seeding depth gave the
largest di-fferences. Seeding with the flax seed drill gave a better emergence and a higher dry matter yield.. The influence of compacting was less.
The determination of the seeding d.epth showed that the flax seed drill
put most of the seed on a depth of 2-5 cm. This seeding depth is, however,
highly dependant on the firmness of the seed bed and the humi-dity of the
soil.
After ploughing considerably less seeds of weeds germinated than
after fraising. However, this only applies if there is not ploughed during
the last few years before reseeding. Besides, a disadvantage of ploughing

$r'.

is, that several tillages should be applied to obtain a good seed bed.
These results

were tested under practica1 conditions in Friesland

during three years both on clay and on sand. The results of these reseeding experiments wpre much similar to those obtained with the previous
pot and field experiments. With some of these experiments the effect on
the yield was determined as well, It appeared that the yield of reseeded
pasttires with a good emergence and establishment is certainly not high.er
than that of old pastures. In three of four experiments the yield appeared
even to be lower by almost one cut for grazing. This wil1 be the result
of the couch grass control, by which c. 20 days got lost for growth.

EXPLANATION DUTCH
Lelyfrees

=

Lely rotary tiller

Ploegen

=

ploughing

Frezen

= fraising

Vlasz aaimachine

=

flax sowing machine

Brillionzaaimachine
(oppervlakkig zaaien)

=

Brillion sowing machine
(superficial sowing)

Lelyzaaifrees
(oppervlakkig zaaien)

=

Lely rotary tiller and sowing machine
(superficial sowing)

Ineggen

-

harrowing

Spoor aan spoor aandrukken

=

compacting wheel on wheel

Vorenpakkercombinatie

=

land packers

Cultivatorcombinatie

= cultivator with clodbreakers

Onb~hand~ld

=

no trcatment

Dit prototype van de Lelyzaaifrees met zaaipijpen werd gebruikt in de proeven/
This prototype of the Lely rotary tiller and sowing machine was used in
the experiments.
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Percentage gekiemd zaad in verschillende lagen van het zaaibed na zaaien en aandrukken (O en 0,8 kg per cm2)
Oppervlakkig zaaien
Grondbewerking

Ploegen

Bodemlaag
in cm

o

0,8

Vlaszaaimachine

o

0,8

0-1
1-2
2-3

5-5
5-7
Frezen

O- l
1-2
2-3

5-5
5-7
-

-

Vochtverdeling in de bouwvoor in procenten van de droge grond
p
p

Ploegen
Bodemlaag
in cm

niet
aandrukken

aandrukken

Frezen
niet
aandrukken

aandrukken

Beoordeling van opkomst van Engels raaigras bij verschil in
grondbewerking zaaidiepten en aandrukken na het zaaien, uitgedrukt in cijfers ( O = geen opkomst; 1 0 = zeer goede opkomst)
Grondbewerking

Ploegen

Zaaidiepte

Oppervlakkig

Aandrukken
in kg per cm2

O

Frezen

Vlaszaaimachine

096 O,% 1 9 3 O

096 0,8 1,3

Oppervlakkig Vlaszaaimachine
O

096 098 193 O

0,6 O,% l , ?

De droge-stofopbrenst in kg per are na herinzaai bij verschil
in grondbewerking, zaaidiepte en aandrukken
Grondbewerking
Ploegen

Zaaidiepte
oppervlakkig

Aandrukken in
kg per cm2
O
096
O9

8

193

24/04
1975

15/05

12/06
1975

0,2
2,1
297
393

2098
2097
2190
2399

24>3
22,s
2199
2199

19>0
2O,9
2191
2197

16,6
16,o
1594
1591

00,9
82,2
82,l
8599

1,s
5,l

19,7
21,7
21,5
22,8

22,3
1994
2190
22,O

1690
1590
1497
16,l

8991
85,9
9093
91,7

1975

3/07
l975

Totaal

0
096
098
193

5,7
4,8

2993
2497
2794
26,o

oppervlakkig

O
096
O,%
1,3

094
1 1
2,O
190

2196
l9,2
2099
1694

24,s
22,2
24,4
2498

23,2
2 1 ,
2196
2094

19,8
18,6
17,8
1992

8995
82,4
86,7
81,8

vlaszaaimachine

O
096

3,2
991
896
12,0

25,6
28,3
2793
29,7

2198
2192
2193
20,6

22,6
2391
2394
25,O

17,o
1499
1695
I6,O

9092
9696
9791
103,3

vlaszaaimachine

Frezen

17/10
1974

O98

193

Droge-stofopbrengst in kg per are na herinzaai bij verschil
in grondbewerking, zaaidiepte en aandrukken van het zaaibed
na het zaaien
Grondbewerking

Zaaidiepte

Ploegen

oppervlakkig

Aandrukken in kg
per cm2

Opbrengstbepaling

21-11-75

12-5-76

11-6-76

Totaal

O
096
O,$

1,3
vlaszaaimachine

O
09 6
o,8
1 9 3

Frezen

oppervlakkig

O
096
O,$
1 9 3

vlaszaaimachine

O
096
o,8

1,3

Overschrijdingskans van de F-toets bij veldproeven voor de
verschillende sneden in 1974 en 1975
Variatie

Zaaidiepte

De opkomst van Engels raaigras in 1975 bij verschillende methoden van herinzaai in beoordelingscijfers (0 = geen opkomst;
10 = zeer goede opkomst)
Klei

Zand

Methode van herinzaai

7/10-75
Lelyfrees, Becker-vorenpakkercombinatie,
vlaszaaimachine
Lelyfrees, Becker-vorenpakkercombinatie,
Brillionzaaimachine
Ploegen 25 cm, Becker-vorenpakker~ornbinatie~
vlaszaaimachine
Ploegen 25 cm, Becker-vorenpakkercombinatie,
Brillionzaaimachine
Ploegen 25 cm,',zaaien met Köckerling
Lelyzaaifrees (zaaibak achter de rollen)
Lelyzaaifrees (met zaaipijpen)
Lelyfrees, spoor aan spoor aandrukken,
Brillionzaaimachine
Lelyfrees, spoor aan spoor aandrukken,
vlaszaaimachine

12/4-76

7/10-75

7
6

9
8%

7%

Opkomst van Engels raaigras in 1976 in beoordelingscijfers bij
verschillende methoden van herinzaai (0=geen opkomst ; I 0=zeer
goede opkomst)
Kleigrond

Zand

Methode van herinzaai

10-9 20-9 8-10
Lelyfrees, vlaszaaimachine, vorenpakker
Lelyfrees, Brillion, ineggen, vorenpakker
Lelyfrees, Brillion, spoor aan spoor
Lelyzaaifrees, vorenpakker
Ploeg, vorenpakker, vlaszaaimachine
Ploeg, vorenpakker, vlaszaaimachine,
vorenpakker
Ploeg, vorenpakker, Brillion, spoor aan
spoor
Ploeg, vorenpakker, Brillion, ineggen
Idem + spoor aan spoor
Lelyfrees, Brillion, ineggen
Lelyfrees, vorenpakker, vlaszaaimachine
Lelyfrees, vorenpakker, vlaszaaimachine,
spoor aan spoor

3

4

2

4
7

6
6
6

5
6
5

6

7
4

6

8

5

4

3

4

2

22-9

14-10

7

7

5
4
7

6

7

8

5
4

6

6

7

7

7

5
8

7

Opkomst van Engels raaigras in 1977-1978 in beoordelingscijfers bij verschillende methoden van herinzaai (O = geen
opkomst, 10 = zeer goede opkomst)
Kleigrond

Zandgrond

Methoden van herinzaai

19-9 21-9 21-10 1 Lelyfrees, 2x vorenpakkercombinatje,
vlaszaaimachine
Lelyfrees, spoor aan spoor, cultivatorcombinatie, vlaszaaimachine
Lelyzaaifrees, spoor aan spoor vastrijden
Ploegen, 2x vorenpakkercombinatie,
vlaszaaimachine
Ploegen, 2x cultivatorcombinatie,
vlaszaaimachine
Ploegen, rotorkopeg, vlaszaaimachine
Ploegen, spoor aan spoor, cultivatorcomb inatie, vlaszaaimachine

21-9

27-9

4

4

3

7

9

8

5

6

5

6

8

6

6

5

6

8

8

8

7

8

8

5
4

8
8

5
5

5

7

5

Droge-stofopbrengsten in kg per are vanaf herinzaai op zandgrond in 1975/1976 (ingezaaid september 1975)
Snede
Object

Totaal

najaar

le

lQ 7 4

Lel y f r ~ e s ,vorenpakker,
vlaszaaimachine
Lelyfrees, vorenpakker ,
Brilli-on
Ploeg, vorenpakker, vlaszaaimachine
Plocg, vorenpakker,
Brillion
Ploeg, Köckerling
Lelyzaaifrees
Lelyzaaifrees met pijpen
Onbehandeld

-

a

-"
-

a

2e

25>lab

4 1 , 7 ~1 6 ~ 4 "2~1 ~ 9 " 2

24,6ab

4 1 ~ 51 ~4

28,9aC

39,Ga

~

132,9ab
~
9

~ 8
22,ja
~ ~ 2 7 ~ 31~3 0 9 5 ~ ~

19Ja

2 1 ~ 727,5a
~

136,9"'

Droge-stofopbrengst in kg per are van nieuw grasland op kleigrond in 1976 (ingezaaid september 1975)
Snede
Object

Totaal

le
Lelyfrees, vorenpakker,
9 9 gab
Brillion
Lelyfrees, vorenpakker,
v1 aszaaimachine
Lelyzaaifrees
Lelyzaaifrees met pi jperi 22,l
Lelyfrees, spoor aan
10,ya
spoor, Brillion
Lelyfrees, spoor aan
spoor, vlaszaaimachine
24,7b
Onbehandeld
40,6'

3e

2e

3

4e

5e

~ 12,8"
~ 6 16,1ab
~
28,s"

a
38,Oa

a
1798,

99 4aC
9

ab
2198,

3999,

I6,Ta

25>4ab

41,8

17,1

24,3

29,eab 13,2"

~

16,aab 2T9sa

98,IC

3899a 1 5 ~ 519,aab
~
2899a 1 2 7 , ~ " ~ ~
20,qb 12,4a l1,Ob
101 ,9abc

Droge-stofopbrengst in kg per are van jong grasland op zanden kleigrond (ingezaaid september 1975)
P

P
p

Snede
Totaal

3e

4e

5e

2j95;
28,8

32,6E

46,1

1)
1

21~8;

4G90;

35,4

3796

a
?190a
3291

31 4,
31 ,8

le

2e

a
2498,.
2197

439 2,

Zandgrond
--------Ploeg, vorenpakker,
v1 aszaaimachine
Onbehandeld

a

>

31,7

1 2 4 4
128,3

Kleigrond
---m-----

Lelgzaa~freesmet
pijpen
Onb~handeld

a

15~7; 149,9:
991

146,o

1) Snede is verloren gegaan

Kleigrond

Methode van
herinzaai

Lelyfrees, vorenpakker,
vlaszaaimachine
Lelyfrees, spoor aan spoor,
cultivatorcombinatie, vlaszaaimachine
Lelyzaaifrees
Ploeg, vorenpakker, vlaszaaimachine
Ploeg, cultivatorcombinatie,
vlas zaaimachine
Ploeg, rotorkopeg, vlaszaaimachine
Ploeg, spoor aan spoor, cultivatorcombinatie, vlaszaaimachine
Onbehandeld
2397

Zandgron

19,s 1993 3196 2391
2794
2893

2296

31 ,o

23,9

32,3
3596

3699

319%

3196

3594 1999 2391

2395

31,2
32,2

13,1

3798

2390

3495 2094 2296

29,s

l) Vanwege de zeer geringe verschillen na de tweede snede gestopt.

32,5
24>7
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