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1.Inleiding
ndeafgelopen 15jaarisdekorrelopbrengstvan
wintertarwe aanzienlijk gestegen. Aanvankelijk
werd dit bereikt door een uitbreiding vanteeltmaatregelen; de laatste jaren is daarnaast in
toenemende mate rekening gehouden met de
affectiviteit vandeuittevoerenteeltmaatregel.
Steeds meerwordt gelet op desituatie vanhet
gewas te velde. Een dergelijke teeltwijze stelt
weliswaar hoge eisen aandeteler, maarmaakt
iet mogelijk hoge opbrengsten tegen zo laag
nogelijketeeltkostentebehalenendatkomtde
•entabiliteitvandetarweteelttengoede.
Dekorrelopbrengst is het rekenkundig produkt
/aneenaantalopbrengstcomponenten,teweten
aantal arenxaantal korrels per aarx1000korrelgewicht.
Deopbouw van een produktief wintertarwegeNas laatzichgoedbeschrijven.Dewaardenvan
Je aangegeven opbrengstcomponenten liggen
achter niet vast, maar variëren afhankelijk van
jnderlingecompensatie,groeiomstandigheden,
aseigenschappenenteeltmaatregelen.
De inzet van teeltmaatregelen gedurende het
jroeiseizoen is er op gericht, een zo gunstig
nogelijke opbouw van het gewasteverkrijgen,
fassen verschillen sterk in de totstandkoming
ran deopbrengst.Weliswaarbeschikthetgewas
>vereen compenserend vermogen,toch zalde
eelttechniekvooreengoedegewasopbouwmet
ieze raseigenschappen rekening moeten houien.Daarbijkanmetnamegedachtwordenaan

factoren alszaaidichtheid enstikstofbemesting,
omdat daarmee deontwikkeling van hetgewas
gedurende het groeiseizoen kan worden beïnvloed.
Hoge korrelopbrengsten vragen een hoge
stikstofbemesting, zeker als ook aan kwaliteit
wordt gedacht. De manier waarop de stikstof
wordtgegevenisvanbelang,nietalleenvanwege
haar invloed op de oogstzekerheid (legering,
ziektenenplagen),maarookdoorhaarinvloedop
de ontwikkelingsprocessen, die belangrijk zijn
voordeopbrengstvorming.Ditgeldtondermeer
ten aanzien van spruitvorming, aarvorming en
korrelze'tting.
Voor een optimale gewasopbouw zal bij de
stikstofbemesting rekening moetenwordengehoudenmetdegewassituatietevelde.Ditgeldt
zekervoorafwijkende situaties,zoalseenholof
dicht plantbestand. Ook rassen met grote verschilleninopbrengstvorming kunnengebaatzijn
bijeenaangepastestikstofbemesting.
Desamenhangtussenstikstofbemesting,plantdichtheidenraseigenschappenisin1983,1984en
1985opzevenproefplaatsenonderzocht.Behalve
korrelopbrengst zijn ook de opbrengstcomponenten vastgesteld. Daarmee kunnen enerzijds
opbrengstverschillenwordenverklaardenanderzijds kunnendewijzeende matevanbeïnvloeding van de opbrengstvorming worden vastgesteld.

2.Uitvoeringvanhetonderzoek
Hetonderzoek isuitgevoerdbijdrie rassen,drie
zaaidichtheden envijf tot acht stikstofobjecten.
De keuze van de objecten is bij elke factor af55

Tabel 35. Overzicht van de stikstofobjecten.
stikstofgift

F3

N1
N2
N3
N4
N5
N6
N7
N8

A*
A
A
A - 30
A- 60
A
A + 30
A

gewasstadium
F5
F6-7

-

60
60
60
30

-

60
60

30
60
60
60
60

F9-10

40
40
40
40
40
40
80

*A = adviesgift ;de hoogtevanAstaat voor elke
proef vermeld intabel36.

gestemdopdevariatiezoalsdiezichindepraktijk
voordoet.
Als rassen is gekozen voor Okapi,Arminda en
Marksman (respectievelijk Saiga) vanwege duidelijke verschillen in raseigenschappen. Okapi
kenmerktzichdooreenvlottevoorjaarsgroei,lang
slapstroenweinig,grovekorrels.Armindagroeit
traaginhetvoorjaarenheefttamelijkkort,stevig
stro envele,vrij kleine korrels. Marksman kenmerktzichdooreentragevoorjaarsgroei,ergkort,
stevig stro en weinig aren met vele,vrij grove
korrels.
Door de zaaizaadhoeveelheden te variëren is
gestreefd naar verschil in plantdichtheid nade
winter.Metdeinzaaivanrespectievelijk150,325
en500zadenperm2werdeenhol,eennormaalen
eendichtplantbestandbereikt.

5
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50
Plantontwikkeling bij toenemende plantdichtheden.
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In het onderzoek is de stikstofbemesting gevarieerdindehoogtevandegiftenindewijzevan
toediening. Met uitzondering vandeproevente
Lelystadzijninalleproevenachtstikstofobjecter
aangelegd.Dewijzevanstikstofbemestingwasir
allejareneninalleproevengelijk.Dehoogtevar
de eerste stikstofgift werd afgestemd op de
voorraadaanminerale stikstof indebodemaar
heteindvandewinter.Daarmeewordteengoede
vergelijking tussen de proeven mogelijk. Eer
overzicht van de stikstofobjecten is gegeven ir
tabel35.
Dooraanzienlijkeverschillen indevoorraadaan
minerale bodemstikstof tussen de proeven liep
dehoogtevandeeersteN-gift,alsAintabel35
aangeduid,nogaluiteen.Intabel36zijndevoorraad aan minerale bodemstikstof en de hoogte
vandegeadviseerdeeersteN-gift(= A)vermeld
Op het PAGV-proefveld te Lelystad zijn vijl
stikstofobjectenaangelegd.In1983en1984weken deze N-objecten sterk af van de proeven
elders.In 1985kwamendevijf N-objectengoed
overeenmetdeobjecten N2,N4,N5,N6enN7,
zoalsvermeldintabel35.
Deinvloed vande stikstofbemesting op deopbrengstenopbrengstvormingvanwintertarweis
bijdrie zaaidichtheden onderzocht opde proefvelden van de regionale proefboerderijen
Ebelsheerd (EH) te Nieuw-Beerta, Rusthoeve
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Tabel 36. Minerale bodemstikstof ende geadviseerde eerste N-gift(= A) in kg N/ha.
proefplaats

minerale bodemstikstof
1984

1983
Ebelsheerd
Feddemaheerd
Prof. Dr. J.M. van
Bemmelenhoeve
PAGV-proefbedrijf
Westmaas
Rusthoeve
Wijnandsrade

1985

geadv seerde eerste N-gift
1984
1983

1985

75
70

40
50

90
60

80
80

100
90

60
90

110
80
120
50
60

70
55
70
100
100

105
70

30
60
30
90
80

80
90
80
60
30

40
80

-

(RH) te Colijnsplaat en Wijnandsrade (WR) in
Zuid-Limburg. Proeven waar het effect van de
stikstofbemesting bij uiteenlopende rastypen is
bestudeerd, zijn uitgevoerd op de regionale
proefboerderijen Feddemaheerd (FH) te
Kloosterburen,Prof.Dr.J.M.vanBemmelenhoeve(BEM)teWieringerwerfenWestmaas(WS)in
de HoekseWaard.Ophet PAGV-proefbedrijf te
Lelystadisdesamenhangbestudeerdtussende
stikstofbemesting, zaaidichtheid en raseigenschappen.Behalvedeproefobjectenzijnalle
teeltmaatregelenvolgens gangbare praktijknormenuitgevoerd.
Behalve de korrelopbrengst zijn plantaantallen,
aaraantallen, 1000-korrelgewichten en eiwitgehaltenvastgesteld.Hetaantal korrels per m2en
peraarzijn nadien berekend.Gegevensvanopbrengsten engewichten zijn steeds vermeld bij
15%vocht.
Vanwegetechnischeproblemenbijdeaanlegen
uitvoering zijn de meeste proeven volgens een

70
45

-

80
80

split-plot schema aangelegd. Wat de rassen
betreft, deze waren meestal als aparte stroken
ingezaaid, waarbinnen de N-objecten werden
aangelegd.Hetonderzoekisuitgevoerdmetdrie
herhalingen.
In alle jaren waren de voorjaren vrij koud. Dit
vertraagdedegewasontwikkeling,hetgeengunstigisvoorspruit- enaarvorming.Aangenomen
magworden,datmetnamedelageplantdichthedendaarvanzullenhebbengeprofiteerd.

3.Resultatenvanhetonderzoek
3.1Korrelopbrengsten
Dekorrelopbrengsten liepentussendejarenen
tussen de proefplaatsen sterk uiteen, zoals uit
tabel 37,waarin deopbrengsten staanvermeld,
kan worden afgeleid. De korrelopbrengsten in
1983en 1984lagenopeengoed niveau.In1983
bleef deopbrengstteWijnandsrade doorzware

Tabel37. Korrelopbrengsten (t/ha;15%vocht) vanwintertarweopzeven proefplaatsen in1983,1984en
1985.
proefplaats
Ebelsheerd
Feddemaheerd
Prof. Dr. J.M. van Bemmelenhoeve
PAGV-proefbedrijf
Westmaas
Rusthoeve
Wijnandsrade

1983
8,72
9,98
9,34
9,42
8,74
8,98
7,56

gemiddeld

8,96

1984
7,49
8,69
9,08
9,54
9,92
10,84
9,12
9,24

1985
7,03
6,47
8,19
8,23
7,96
7,61

gemiddeld
7,75
8,38
8,87
9,06
9,33
9,26
8,10

7,48

-

-
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legeringachter;in1984wasdeopbrengstopde 3.2Stikstofbemesting
noordelijke proefplaatsendoorminderinstraling
MetuitzonderingvanhetPAGV-proefveldteLeeneenfusariumaantastingindeaarlagerdan op
lystad zijn in alle proeven acht vergelijkbare
de proefvelden in het zuiden.In 1985warende
stikstofobjecten aangelegd (zie tabel 35). Van
opbrengsteninvergelijkingmetbeidevoorgaandeze proeven zijnde resultaten intabel 38verde jaren laag, als gevolg van zware fusariumeld.
maantastingvandearen(EH,FH), ernstigelegering(WR)eneenslechtevoorvrucht(RH).

Tabel 38. Korrelopbrengsten(t/ha),opbrengstcomponenten eneiwitgehalte(%)bijachtstikstofvarianten.
Gemiddelde van 17 proeven,zes proefplaatsen indriejaren.
N-objecten kg N/ha
F3*
F5
N1
80
N2
80
N3
80
60
N4
50
60
N5
20
60
N6
80
30
N7
110
N8
80
-

F6-7
60
60

-

30
60
60
60
60

korrelF9-10 opbrengst
8,25
8,64
40
8,57
40
8,60
40
40
8,48
8,65
40
40
8,65
80
8,66

aren
per m2

1000-k.
gewicht

514
523
543
537
524
551
546
519

42,6
42,3
42,3
42,1
42,2
41,4
41,1
41,9

aantal korrels
per aar
per m 2
37,7
19.370
39,1
20.420
37,5
20.280
38,0
20.400
38,4
20.110
37,9
20.900
38,5
21.030
39,8
20.700

eiwitgehalte
11,7
12,5
12,2
12,5
12,6
12,9
12,8
13,0

* Afhankelijk van de minerale bodemstikstof

Alsgemiddeldevan 17proevenbleekalleenhet
N1-objectinopbrengstduidelijkachterteblijven.
De verschillen tussen de andere objecten, die
allemaaleenlateN-giftinF9-10toegediendkregen,warenbeperktvanomvang.Bijeenzeerlage
eersteN-gift(objectN5)bleefhetopbrengstverlies,door eentijdige tweede N-gift, beperkt tot
minderdan200kgperha.
HeteffectvaneenlateN-giftinF9-10(objectN1
tenopzichtevanN2)varieerdetussendeproeven
nogalsterk:van -500kg/ha bij een zwarefusariumaantasting (EH, 1985) tot +1400 kg/ha bij
eensub-optimaal N-aanbod(WS,1983).Alsgemiddelde van 17 proeven werd een meeropbrengst bereikt van 400 kg/ha. Deze opbrengststijgingwerduitsluitendbereiktdoortoenamevanhetaantalgeproduceerde korrels;het
1000-korrelgewichtbleefvrijwelonveranderd.
Toedieningvaneenvroegetweedestikstofgiftin
F5 deedhetaantalarenduidelijktoenemen. Ten
opzichte van een adviesbemesting (object N2)
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was het korrelgewicht per aar lager, hetzijdoor
een lager 1000-korrelgewicht (object N6, N7),
hetzijdooreenlagerekorrelzetting (objectN3).
Eenduidelijkeffectvandehoogtevandestikstofbemestingkwaminheteiwitgehaltevandekorrel
naarvoren.Gemiddeldgenomenwerddooreen
derdegiftvan40kgN/ha (objectN2tenopzichte
vanobjectN1)eentoenamebereiktvanbijna1%;
verhogingvandederdegifttot80kgN/ha(object
N8)deedheteiwitgehalteopnieuwmetcirca0,5%
stijgen, zonder dat dit gevolgen had voor de
opbrengst.Tenaanzienvandewijzevanstikstofbemestingkangeenduidelijkeffectopheteiwitgehaltewordengeconstateerd.
DeinvloedvandeN-bemestingopheteiwitgehalte varieerde enigszins tussen de proeven. Het
effect was vaak geringer in proeven met lage
opbrengsten(legering,aarziekten)enbijeenlater
toedieningstijdstip vandelateN-gift.

Tabel39. Deinvloedvanzaaidichtheid op korrelopbrengst, opbrengstcomponenten en eiwitgehalte.
zaaidichtheid
(zaden/m 2 )
Z1 = 150
Z2 = 325
Z3 = 500

korrelopbrengst
8,37
8,62
8,64

aren
per m2

1000-k.
gewicht

466
557
587

42,1
41,5
41,2

aantal korrels
per m2
per aar
42,6
19.870
37,3
20.780
35,7
20.950

eiwitgehalte
12,9
12,6
12,6

in alle proefjaren voorkwamen, vooral de lage
zaaidichtheidtengoedezullenzijn gekomen.

3.3Zaaidichtheid
Hetonderzoekmetdriezaaidichthedenwerdop
vier proefplaatsen (EH, PAGV, RHen WR) uitgevoerd.
Ondanks de grote verschillen in zaaidichtheid
verschildende korrelopbrengsten weinig.Bijde
lagezaaidichtheidbleefdeopbrengstgemiddeld
slechts3%achter.Nietalleenwarendeverschillen
ingelegerdegewassituaties(WR1983,WR 1985)
gering, ook in staande gewassen met eenzeer
hoog produktieniveau (RH 1984) bleef de lage
zaaidichtheidmaarweinigachter.Een hogezaaidichtheidvan500zaden/m2heeftingeenvande
proeven wezenlijke opbrengstverschillen laten
zien.
Deeffecten vanzaaidichtheid opdeopbrengstcomponentenwarenzoalswerdverwacht.Meer
zaaizaad resulteerde in meer aren en in meer
korrels per m2; het 1000-korrelgewicht en het
aantalkorrelsperaarnamenaf,watresulteerdein
een aanzienlijk lager korrelgewicht per aar. De
lage zaaidichtheid bezat in vrijwel alle proeven
eeniets hoger eiwitgehalte,wat echter volledig
aandelagerekorrelopbrengstkanwordentoegeschreven.
Nogmaalszijopgemerkt,datkoudevoorjaren,die

3.4Raseigenschappen
Opvierproefplaatsen (FH,BEM,PAGV,WS)zijn
desterkverschillende rassenOkapi,Armindaen
Marksman(nietopFH)bijuiteenlopendestikstofbemesting onderzocht op korrelopbrengst en
opbrengstvorming. Deresultaten ervanzijnvermeldintabel 40.
Gemiddeld produceerde Marksman de hoogste
enArminda delaagste korrelopbrengst. Deverschillen tussen de rassen varieerden sterk en
warenwisselend.
Derasverschillentenaanzienvanopbrengstvormingwarenvolgensdeverwachtingenwerdenin
alleproevengemeten.OkapienArmindaproduceerdenmeer,maarlichterearendanMarksman.
Okapi vormde weinig, maar grove korrels, Armindavele,maarkleinekorrels;hetkorrelgewicht
peraarwasbijOkapiwathoger.
Marksmanproduceerdezwarearendoorvorming
van vele,tamelijk grote korrels. In eiwitgehalte
ontliepen Okapi en Arminda elkaar nauwelijks;
binnenelkeproefbleekheteiwitgehaltenegatief
gecorreleerd met de korrelopbrengst. Bij

Tabel40. Korrelopbrengst (t/ha;15%vocht),opbrengstcomponenten eneiwitgehalte bijOkapi,Arminda
en Marksman.Gemiddelde van 11 proeven:vier proefplaatsen endriejaren.
ras

korrelopbrengst

aantal
aren/m 2

1000-k.
gewicht

Okapi
Arminda
Marksman*

8,92
8,74
9,24

522
537
473

46,7
37,8
43,8

aantal korrels
per aar
per m2
36,6
19.090
43,1
23.160
44,6
21.090

eiwitgehalte
12,2
12,3
11,4

inacht proeven(niet op FH)

59

Marksmanbleefheteiwitgehaltevaakachter,ook
als met de hogere opbrengsten rekening wordt
gehouden.

3.5Zaaidichtheidenstikstofbemesting
Stikstofvoorziening speelteenbelangrijke rolbij
deontwikkelingvanhetgewasdoorhaarinvloed
opspruit-enaarvorming,opkorrelzetting enop
korrelvulling. Bij de advisering van de stikstofbemesting wordt uitgegaan van een 'normale'
gewassituatie.Inafwijkendesituaties,zoalsholle,
maar ook dichte plantbestanden zal het advies
mogelijkaangepastmoetenworden.Inhetonderzoekzijneenaantalvoor depraktijk toepasbare
varianten met drie uiteenlopende plantdichtheden bestudeerd op korrelopbrengst en op opbrengstvorming. Omwille van de overzichtelijkheidzijndestikstofobjecten N1enN8(zietabel
35) bij de presentatie van de resultaten in de
volgendeparagrafenweggelaten.

iUù~7o

3.5.1 Korrelopbrengsten
De relatie tussen zaaidichtheid en stikstofbemesting werd in 1983, 1984 en 1985 op soortgelijkewijzeonderzochtopEbelsheerd,RusthoeveenWijnandsrade.Deresultatenzijnvermeldin
tabel41.Uitdegegevensvandezetabelblijktdat
ergeenduidelijkewisselwerkingtussendezaaidichtheid en de stikstofbemesting kan worden
aangetoond.Erishooguitsprakevantendensen:
zolijkteenhoge,vroegtijdigestikstofvoorziening
bij een lage zaaidichtheid wat gunstiger uit te
pakkendanbijeenhogezaaidichtheid.
Bijeenlage plantdichtheid zaleenvroegtijdige,
hoge N-bemesting despruit- enaarvormingbevorderen,hetgeendeopbrengsttengoedekomt.
Bijeenhoge plantdichtheid zaldanechter door
eenverhoogdelegeringsgevoeligheideerdereen
opbrengstderving verwacht worden.Instaande,
zowel als in gelegerde proeven kon dewisselwerking tussen zaaidichtheid en stikstofbemestingnietwordenaangetoond.Blijkbaarisde

fjtr~%*»'~
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Legering in dichte plantbestanden kan veel opbrengst kosten.
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rabel41. Korrelopbrengsten bij drie zaaidichtheden en zes stikstofvarianten. Gemiddelde van negen
proeven:drie jaren en drie proefplaatsen (EH,RH, WR).

N2
N3
M4
M5
M6
M7

F3*
80
80
50
20
80
110

stikstofbemesting
F5
F6-7
60
60
60
30
60
60
30
60
60
-

zaaidichtheid (zaden/m 2 )
F9-10
40
40
40
40
40
40

150
100
102
100
99
101
100

325
100
99
100
98
101
99

500
100
100
99
98
99
99

1 0 0 ( = Vha)

8,19

8,52

8,56

variabel;afhankelijk van de minerale bodem-N (zietabel36)

geadviseerde stikstofbemesting zodanig gunstig,dateenvoordepraktijkacceptabeleaanpassingdaaropnauwelijkstot opbrengstverbeteringenleidt.Deindruk bestaat,dat bijeenaanpassingvan destikstofbemesting ingeval vaneen
ageplantdichtheideentussengiftvancirca30kg
M/haaanheteindevandeuitstoelingdevoorkeur
/erdient boveneenverhoogdeeersteN-gift.

3.5.2Opbrengstcomponenten
Heteffect van de stikstofbemesting op deopjrengstcomponentenblijktnietafhankelijktezijn
/an dezaaidichtheid.Eenwisselwerking tussen
jezaaidichtheidendestikstofbemestingwerdbij
jeenvandeopbrengstcomponentengemeten.
Msgevolg van de stikstofbemesting varieerde
ietaantalarenbijdenormalezaaidichtheid(Z2)
/an549tot596perm2enbijdehogezaaidichtheid
Z3)van579tot627perm2.Bijeendergelijkaantal
irenisgeeneffectopdeopbrengstteverwachen. Bijde lagezaaidichtheid (Z1)varieerde het
lantalarenvan455tot491 perm2.Uitoogpuntvan
jpbrengstisditaaraantalnietoptimaalenzullen
verschilleninaaraantallenkunnendoorwerkenin
Jekorrelopbrengst.Daarmeevaltdeinparagraaf
i.5.1 geconstateerde tendens in de wisselwer;ing tussen zaaidichtheid en stikstofbemesting
langaandedeopbrengstteverklaren.

3.6Raseigenschappenenstikstofbemesting
Hetonderzoekrichttezichmetnameopheteffect
vanacht N-variantenopdrie uiteenlopenderassenOkapi,ArmindaenMarksman.OpdeproefveldenvanFeddemaheerd(FH),Prof.Dr.J.M.van
Bemmelenhoeve(BEM)enWestmaas(WS)werden de rassen als aparte stroken naast elkaar
gezaaid.
Dereactievanderassenopdestikstofbemesting
moetdussteedsperrasbekekenworden(op FH
isMarksmannietingezaaid).OphetPAGV-proefbedrijfteLelystadwerdenderassenbijafwijkende stikstofvarianten en zaaidichtheden bestudeerd; de resultaten daarvan worden in deparagrafen3.7en3.8beschreven.
3.6.1 Korrelopbrengsten
Deopbrengstgegevens vandeproevenvanFH,
BEM enWSzijnsamengevat intabel42.
Bij Okapi kwamen tussen de stikstofobjecten
geennoemenswaardigeverschillennaarvoren.In
de proeven trad bij een vroegtijdige, hoge
stikstofbemesting(objectenN3,N6enN7)weliswaarenigelegeringop,maardit hadnauwelijks
enigeinvloedopdekorrelproduktie.
Bij Arminda en Marksman kwamen tussen de
stikstofobjecten wat grotere verschillen voor,
maar deze waren niet significant. Ten opzichte
van Okapi werd de korrelopbrengst van deze
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Tabel 42. Korrelopbrengsten van Okapi,Arminda en Marksman bij zes stikstofvariaties.
Gemiddelden van proevenvan FH,BEM en WSin 1983,1984 en 1985.
stikstofbemesting (kg N/ha)
F3*
F5
F6-7
N2
80
60
60
N3
80
N4
50
60
30
N5
20
60
60
N6
80
30
60
N7
110
60
100

F9-10
40
40
40
40
40
40
(= t/ha)

Okapi
(8 proeven)

Arminda
(8 proeven)

Marksman
(5 proeven)

100
98
99
99
100
100

100
99
100
98
101
101

100
99
99
96
101
102

8,77

8,98

9,54

* variabel ;afhankelijk van de minerale bodem-N (zietabel36)

rassenwatmeerbeïnvloeddoordestikstofvoorzieningvroeginhetgroeiseizoen;eenverhoogd
stikstofaanbod (objectenN6,N7)werktenenigszins positief, een verlaagde bemesting (object
N5) negatief op de opbrengst. Deze effecten
warenbijMarksmanwatgroterdanbijArminda.
Ten opzichte van de geadviseerde stikstofbemesting (object N2)bleef demeeropbrengst bij
eenverhoogde bemesting van deze rassenbeperkttot 1 à3%.

3.6.2Opbrengstcomponenten
Uit de gegevens van tabel 38 kon worden afgeleid, dat het aantal aren door de stikstofbemesting werd beïnvloed; de effecten op het
1000-korrelgewichtenhetaantalkorrels peraar
waren slechts beperkt van omvang. Dergelijke
effectenwerdenbijalledrierassenaangetroffen;
eenverschillendereactievandedrierassenopde
stikstofbemesting konnietwordenaangetoond.
3.7Raseigenschappenenzaaidichtheid
OphetPAGV-proefbedrijf isdeinvloedvanzaaidichtheid bij de rassen Okapi, Arminda en
Marksman onderzocht inafhankelijkheid vande
stikstofbemesting. In 1983 waren twee zaaidichthedenopgenomen;deresultatenervanslotenaanbijdievan1984en1985,toenhetonderzoekbijdriezaaidichthedenwerduitgevoerd.
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3.7.1 Korrelopbrengsten
Intabel43zijndegegevensvanbeidelaatstejaren
(1984en1985)vermeld.
Tabel 43. Korrelopbrengsten vanOkapi,Arminda
en Marksman bij2inzaaivan150,325 en
500zaden per m .
zaden/m 2

Okapi
98
100
99

Arminda

Marksman

Z1 = 150
Z2 = 325
Z3 = 500

97
100
101

96
100
102

100 (= t/ha)

9,19

9,07

8,63

Alhoewelbeperktvanomvangkwamentussende
rassen verschillen voor in hun reactie op de
stikstofbemesting.Bijdelagezaaidichtheidbleef
de opbrengst bij alle rassen wat achter; Okapi
reageerde minder dan Arminda en Marksman.
Eenhoge zaaizaadhoeveelheid had bijArminda
enMarksmanmeereffectopdeopbrengstdanbij
Okapi.BijOkapitradmetnamebijveelzaaizaad
enigelegeringopenditzaldeproduktiehebben
benadeeld.
3.7.2Opbrengstcomponenten
Duidelijke verschillen tussen de rassen in de
beïnvloeding van de opbrengstcomponenten
werden nietwaargenomen.Hetintabel43aangegeven grotere effect vandezaaidichtheid bij

iet ras Marksman hangt waarschijnlijk samen
net het lage niveauvanhetaargetal,zodateen
i/erhogingervan door meer zaaizaadeengroter
affect voor de opbrengst betekende dan bijde
•assenOkapienArminda,waar deaaraantallen
)p een hoger niveau lagen. Door veel zaaizaad
pverdhet aantal aren per m2bij Marksman verjioogdvan401 naar502,bijArmindavan480naar
89enbijOkapivan454naar546.

stikstofbemesting grafisch weergegeven. Door
samenvoeging van vergelijkbare stikstofbemestingen werd het aantal objecten teruggebrachttotdrieniveaus,teweten:
L = laagN-aanbodinhetbegin(objectenN4
en N5);
N = geadviseerdestikstofbemesting(object
N2);
H = hoog N-aanbod in het begin (objecten
N6enN7).

.8 Raseigenschappen, zaaidichtheid en
itikstofbemesting

100

let onderzoek op het PAGV-proefbedrijf teLeystad bestond uit een combinatie van zaaiichtheid, raseigenschappen en stikstofbenesting.Deproefopzetwasnietelkjaargelijken
veekaf vande proeven opde regionale proeftoerderijen.In 1983 warentwee zaaidichtheden
175respectievelijk 425zaden/m2) aanwezig;in
984werden destikstofobjecten alsgevolgvan
en droogteperiode van half april tot half mei
angepastendaardoor onvergelijkbaar metanereproeven.Inverband hiermee zijnalleende
legevensvan 1985bruikbaar omde wisselweringtussen raseigenschappen,zaaidichtheiden
tikstofbemestingteonderzoeken.

95-

ARMINDA

18.1 Korrelopbrengsten
i deproeven opde regionale proefboerderijen
ondengeenduidelijke verbandenwordenaanetoond tussen zaaidichtheid en stikstofbelesting (paragraaf 3.5.1), noch tussen raseienschappen en stikstofbemesting (paragraaf
6.1).Negatieve invloedenvanveelzaaizaaden
en hoge vroege stikstofgift werden dooradeuateteeltmaatregelengrotendeelsvoorkomen,
ïhetonderzoekteLelystadin1985tradbijtwee
assen(OkapienMarksman) legering op,waaroor de invloed vandestikstof op de korreloprengstafhankelijkwasvanzowelzaaidichtheid
Israseigenschappen.Infiguur 7ishetverband
jssen zaaidichtheid, raseigenschappen en

MARKSMAN

L

N

H

325
zaden/m2

L

N

H

500
zaden/m 2

Fig. 7. Korrelopbrengsten (relatief) van Okapi,Arminda en Marksman bij drie zaaidichtheden en drie stikstofniveaus. Onderzoek te
Lelystad(1985).
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Duidelijke verschillen kunnen worden afgeleid
tussen OkapienArminda; Marksman neemtals
gevolg van legering een tussenpositie in.Door
eencombinatievanmeerzaaizaadeneen hogere
vroegestikstofvoorzieningnamdeopbrengstvan
Okapi af, terwijl die van Arminda juist toenam.
Dezeverschillende reactie op opbrengst tussen
hetstevige rasArmindaenhetslapperasOkapi
kanvolledigverklaardwordendoorlegering.

3.8.2Opbrengstcomponenten
Tenaanzienvandeopbrengstvorming reageerdendedrierassennietwezenlijkverschillendop
zaaidichtheidenstikstofbemesting.
Verschillen tussen rassenzullen ontstaan,wanneer (een combinatie van) deze groeifactoren
gewasreactiesteweegbrengen,waarvoorderassen ingevoeligheid verschillen,zoals hetoptreden van legering en van ziekten. Zo hebben
factorendiehetaaraantalverhogeneennegatieveinvloedopdestrostevigheid.Alleenwanneer
dit nevenaspect (van legering) tot uitdrukking
komt, heeft dit gevolgen voor de produktie (zie
paragraaf 5.8.1). Het moment waarop dit
verschijnsel optreedt,zal niet alleenvanbelang
zijnvoorhetopbrengstverlies,maarookvoorde
opbrengstvorming.
Deuitwerking van een combinatie vantwee of
meerfactorenkomtvaaklaterinhetgroeiseizoen
in de gewasstructuur tot uiting.Aarvorming en
vaakookkorrelzettingzijndanachterderug; de
gevolgen komen dan ook meestal in (een verlaagde)korrelvullingtotuiting.
In 1985 trad in de proef te Lelystad door een
combinatievanveelzaaizaadenveelvroeggegevenstikstof legering op bij Okapieninmindere
matebij Marksman.Doordatdelegeringhalverwegedefasevankorrelvullingoptrad,kwamhet
effect ervan uitsluitend inlagere 1000-korrelgewichtentot uiting.Hetaaraantal,nochhetaantal
korrelsperaarwerddoorderassenverschillend
beïnvloed; de variatie binnen deze opbrengst64

componenten waren uitsluitend toete schrijven
aanhoofdeffecten.

4.Samenvatting
In1983,1984en1985isbijwintertarweteelttechnisch onderzoek uitgevoerd met zaaidichtheid,
stikstofbemestingenrassenalsvariabelen.
Doelvan het onderzoek was nate gaan hoede
korrelopbrengst en de opbrengstvorming werd
beïnvloeddooreenteeltwijze,waarbijrekeningis
gehoudenmetdegewassituatieteveldeenmet
raskenmerken.
Bijdeopzetvanhetonderzoekzijndeproefobjectengevarieerdbinnenhettraject,zoalsdatinde
praktijkwordtaangetroffen.Eenvariatieinplantdichtheidisverkregendoorinzaaivan150,325en
500zaden/m2; als uiteenlopende rassen waren
Okapi,Arminda enMarksman opgenomen.Ook
deacht(vijf)uitgevoerdevariantenopdestikstofbemestingzijnpraktijkgerichtgekozen.
Hetonderzoekisuitgevoerdopzevenproefplaatsen. Opde regionale proefboerderijen zijnacht
vergelijkbare stikstofobjecten aangelegd. Op
Ebelsheerd (Nieuw-Beerta), Rusthoeve (Colijnsplaat) en Wijnandsrade (Zuid-Limburg) zijn
acht stikstofobjecten bestudeerd bij drie zaaidichtheden;op Feddemaheerd (Kloosterburen),
Prof. Dr. J.M.van Bemmelenhoeve (Wieringerwerf) en Westmaas (Hoekse Waard) met drie
uiteenlopenderassen.OphetPAGV-proefbedrijf
teLelystadzijnderassenenzaaidichthedenbijvijf
stikstofobjectenbestudeerd.
Deeffectenvanzaaidichtheidopkorrelopbrengst
warenbeperkt,zowelinstaandealsin(volledig)
gelegerdegewassituaties.Dooreengoedecompensatie inaarvorming enkorrelzetting bleefde
opbrengst vande lagezaaidichtheid gemiddeld
3%achterbijdievaneennormalezaaidichtheid.
De invloed van de wijze en de hoogte van de
stikstofbemesting was nauwelijks verschillend
voor de drie zaaidichtheden. Een hoge,vroegtijdige stikstofvoorziening bleek wat gunstiger

oordelage,maarwatongunstigervoordehoge
aaidichtheid.Dezetendens isaannemelijk,geien het niveau waarop het aaraantal door de
tikstofbemesting wordt beïnvloed. Bij de lage
aaidichtheid lag het aantal arentussen 450en
i00perm2;indattraject mageeneffectvanhet
laraantal op de korrelopbrengst verondersteld
vorden.Bijdebeideanderezaaidichthedenisdit
lezienhethogeniveauvanaaraantallen (> 550
term2)nietaantenemen.
Jpgemerkt moet worden dat in de drie onderOeksjarendevoorjarenkoudwaren,waardoorde
fige plantdichtheid door een grote aarvorming
terk opbrengstcompenserend heeft gewerkt,
inder omstandigheden met eengeringere aartorming mogen grotere opbrengstverschillen
[erwachtworden.
)ereactievandedrierassenOkapi,Armindaen
/larksman op de stikstofbemesting was eveniens beperkt van omvang. Bij Okapi had een
rappe nocheen hoge,vroegtijdige stikstoftoeliening effect op de opbrengst, waarschijnlijk
loor het uitblijven van legering. Arminda en
/larksman bleken door een krappe, vroege
tikstofgift wat benadeeld en door een hoge,
roegestikstofvoorzieningwatbevorderdteworlen. Dezetendens hangt samen met een beïnloedingvanhetaaraantalen/ofhetaantalkorrels
teraar.
)e effecten van zaaidichtheid op de korrelop-

brengst was bij dedrie rassentamelijk beperkt
van omvang. Okapi reageerde minder dan Arminda en Marksman; de beide laatste rassen
lijkengebaatbijeenwathogerezaaidichtheiddan
Okapi. Enerzijds hangt dit samen met de legeringsgevoeligheidvanOkapi,anderzijdswordtbij
Arminda en Marksman dan gemakkelijker een
voldoendeaantalarenbereikt.
Aandehandvanderesultatenvanditonderzoek
kan gesteld worden,dat een op adviesnormen
gebaseerde teeltwijze in hoge,oogstzekereopbrengsten heeft geresulteerd. In dit onderzoek
bleekheteffect vandeaangebrachte variatiein
stikstofvoorziening slechts in beperkte mate afhankelijktezijnvanplantdichtheidenvanraseigenschappen; de opbrengstvorming werd niet
wezenlijkverschillendbeïnvloed.Hieruitkan geconcludeerd worden, dat de geadviseerde
stikstofbemesting goed heeft voldaan. Enkwamener aleffecten voor,dan bleken dezeopte
tredenbijteweinigaren,danwelingevallenvan
legering.
Tijdensdegroeiperiodezalhetgewasdoelgericht
meerdere weloverwogen teeltmaatregelenaangebodenmoetenworden.Aangaandedestikstofvoorziening is de geadviseerde stikstofbemestingeengoedeleidraad.Tochzaleenaanpassingervanopbasisvandegewassituatietevelde
envanraseigenschappendeoogstzekerheidbevorderenendeteeltkostenkunnendrukken.

/erbeteringvanstikstofbemestingvanwintergerst
)plössgrond
k.Darwinkel,PAGVenP.M.T.M.Geelen,ROC
Vijnandsrade

let bouwplan op lössgrond bestond in de afelopen vijf jaren voor 36% uit granen. Het

overgrotedeelvanditgraanareaalwerdingenomen door wintertarwe (63%) en wintergerst
(24%). Weliswaar liggen de korrelopbrengsten
vanbeidegraansoortenopeenbehoorlijkniveau,
maar de oogstzekerheid laat op lössgrond nog
steedstewensenover.Ditblijktduidelijkuithet
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