gevalvandelingvandetweedegiftdehoogste
opbrengst bereikt wordt bij een iets lagere
basisgift.
Indien devoorjaarsgift te laag isgeweest of
door uitspoeling in een nat voorjaar minder
goed benut wordt, verdient het aanbeveling
omdeeerstehelft(30kg)vande'tweede'gift

watvroegertegeven.
—Het lijkt er op dat evenals op kleigrond, of
zandgrond een late overbemesting bij hetir
aarkomengunstigkanwerkenmitshetgewas
gezondisenhetrisicovanversneldeafrijpinc
doordroogtegeringis.

Toepassingvanhalmverkortersinwintertarweop
zandgrond

P.M.T.M.Geelen,ROCVredepeel

Omdekansoplegering ingranenteverkleinen,
kunnen groeiregulatoren worden gebruikt. Op
zandgrondisdetoepassingvaneenhalmverkortersteedsontraden.Hetgebruikervanzoutoteen
verhoogde ziekteaantasting leiden. De laatste
jarenzijnerdiversegoedeziektebestrijdingsmiddelenintarwebeschikbaargekomen.Mogelijkis
detoepassingvaneenhalmverkorter nuwelaan
tebevelen.
Intarweisaljarenhetmiddelchloormequat,beter
bekendalsCCC,alsgroeiregulator beschikbaar.
Het middel moet vroeg worden toegepast. De
beste tijd is van einde uitstoeling tot uiterlijk
twee-knopenstadium. Het is niet altijd mogelijk
omopdittijdstipdeontwikkelingvanhetgewas
al goed inte schatten.Achteraf moet vaakgeconstateerd worden dat een niet toegepaste
CCC-behandeling beter wél gespoten had kunnenworden.
SindseenaantaljarenisCeronealshalmverkorter
in wintertarwe toegelaten. De bespuiting kan
wordenuitgevoerdvanafhetverschijnenvanhet
laatstebladtotaanhettevoorschijnkomenvande
aar.Ditmiddelbiedthierdoorwellichteenbetere
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correctiemogelijkheiddan CCC.
In1984werdopdeproefboerderijVredepeeleei
onderzoek gestart dat moest uitwijzen of halm
verkorters ook op zandgrond leiden tot eei
vergrote oogstzekerheid; welke van beide be
schikbare middelen in dat geval het beste zoi
voldoen,enofeenCerone-bespuitingeencorrec
tiemogelijkheidzoukunnenzijnnahetaldan nie
toepassenvan CCC.

Opzetvanhetonderzoek
Indedrieproefjaren iseenbespuitingmet2 lite
CCCinF4/5vergelekenmeteenbespuitingme
1 liter Cerone in F 8/9. Bovendien werd ineei
objectdecombinatievanbeidemiddelentoege
past,waarbij steeds van de halve dosering pe
middelisuitgegaan.
Omeen zwaar ontwikkeld gewas teverkrijgen
waarindetoepassingvaneenhalmverkorterzoi
zijngerechtvaardigd,werdin1984en1985in he
voorjaareengiftvan50kgNperhectarebovenhe
adviesbemest.In1986werdendrie stikstoftrap
pen aangelegd. Naast de adviesgift, werd eei
extrabemestingvan30kgeneenextrabemestinj
van60kgN perhectaregegeven.

Uitvoering

werdgeentezwaargewasverkregen.Indatjaar
traddanookgeenlegeringop.
Ookin1985tradnauwelijkslegeringop.Indienhet
nodigwasuitonderzoeksoogpunt,werdberegeninguitgevoerd.Zodoendewerdvoorkomendat
verschillenindeondergronddoordedroogtede
proefzoudenkunnenverstoren.
Deoogstkoninallejarenondergunstigeomstandighedenplaatsvinden.Debelangrijksteteeltgegevensstaanvermeldintabel 61.

Indedrieonderzoeksjaren kondeproef worden
aangelegd ineengoed en regelmatig tarwegewas op de proefboerderij Vredepeel. In het ras
Okapi kwam in de eerste twee proefjaren een
vroege en zware meeldauwaantasting voor. In
deze jaren bleef de derde stikstofgift om die
redenachterwege.In1984kon,alsgevolgvande
zeernatte meimaand,detweede N-gift paslaat
worden gegeven. Ondanks de extra bemesting

Tabel 6 1 . Overzicht van de belangrijkste teeltgegevens enteeltmaatregelen.
1984
proefnr.
ras
voorvrucht
zaaidatum
hoeveelheid zaaizaad
rijafstand
oogstdatum

VP508
Okapi
aard. + groenbem.
14/10/1983
140 kg/ha
18,75 cm
20/08/1 984

1985
VP556
Okapi
aard.
18/10/1984
136 kg/ha
18,75 cm
14/08/1985

1986
VP603
Citadel
suikerbieten
24/10/1985
140 kg/ha
18,75 cm
08/08/1 985

N-voorraad
N-bemesting

36 kg/ha
19/3 150 kg N/ha
20/6 50 kg N/ha

18 kg/ha
3/4 1 50 kg N/ha
21/5 35 kg N/ha

12 kg/ha
19/3 100-130-160 kg N/ha
21/5 55 kg N/ha
19/6 40 kg N/ha

onkruidbestrijding

20/4 Tolkan S(6)

ziektebestrijding

25/5 Bayleton (0,5)
12/6 Corbel
+ Maneb(1 + 2)
21/6 Bayleton CF (2)

14/4 Foxtar DP(6)
6/5 mecoprop (4)
13/5 Corbel (1)
29/5 Bayleton (0,5)
17/6 Tilt + captafol
+ maneb(0,5 + 1 , 2 5 + 2)

1 7/5 MCPA + mecoprop
(1,5 + 2,5)
27/5 Tilt (0,5)
12/6 Corbel (1)
23/6 Sportak
(1 + 1,3) + daconil

3/5
23/5

30/4
30/5

toepassing halmverkorters
CCC
4/5
Cerone
23/5

Resultaten
Ziekte-aantasting
n geen vande proefjaren werd een verschil in
aantastingvanmeeldauwophetbladaangetrofen.Welwerdin1985eenduidelijkerelatiegevondentussenmeeldauwaantastingenhoeveelheid
itikstof. Naarmate meer stikstof was gegeven
zwaardergewas)kwammeermeeldauwvoor.

Zowelin1985alsin1986bleekhalfjulidatinde
met CCC bespoten veldjes een zwaardere aaraantastingvoorkwamdanindeoverigeveldjes.
Naarmatehetseizoenvorderdebleekin1985dat
deCerone-veldjesuiteindelijkdemeesteaantastingvertoonden (tabel62).
Verkortingvanhetgewas
HetverkortendeffectvanCCCwasgroterdandat
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Tabel 62. Verkleuringvandeaaronderinvloedvanafrijpingsziekten,endeinvloedvandebespuitingenop
de gewashoogte.
object

onbehandeld
CCC
Cerone
CCC + Cerone

gewashoogte in cm

kleur van aar
16/7
7
6
8
6

1985
25/7
8
7
6
6

8/8
7
7
6
7

1986
22/7
7
6
7
6

1985
99
87
89
85

1986
88
68
80
70

vanCerone.In1984washetverkortendeffectvan
2literCCCgroterdanvan1 liter CCC.Inandere
jarenwerdgeenverschilwaargenomen.In1986
wasdeverkortingsterkerdanin1985(tabel62).
Doortoepassing vanCCC werddeontwikkeling
vertraagd. Hetgewas kwameendag later inde
aar.Ceronegafin1984nauwelijksverkorting.Ook
in1985en1986wasdeverkortinggering.
In1985isnaderbekekenhoedemiddelenhebben
gewerkt opdelengtevandeafzonderlijke stengeldelen. Cerone gaf een verkorting van bijna
uitsluitend hetvierde stengellid.Deafstandvan
hetvlaggebladtot aandeaarwerdtenopzichte
vanonbehandeldnietverkort.BijCCCgebeurtdit
wel(figuur10).

LENGTE [CM]
STENGELDELEN
1-48

Stevigheid
Zoals reeds werd vermeld, trad in 1984 geen
legering op.Ookin 1985was nauwelijks sprake
vanenigelegering.Eenuitspraakoverheteffect
vandehalmverkortersopdestevigheidvanhet
gewas,isdusalleengebaseerdopdecijfersvan
1986. Cerone zorgde er voor dat de legering
uitgesteld en verminderd werd, en de CCCbespuitingvoorkwamlegering.Ookdecombinatie vanbeide middelen wist legering tevoorkomen(tabel63).
OBJECT. ONBEHANDELD

CCC

CERONE

CCC +
CERONE

Fig. 10. Schematische weergave van de lengt«
van de stengeldelen bij de diverse be
handelingen in 1985.
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Tabel63. Deopgetreden legering bij de diverse behandelingen.
object
bespuiting
onbehandeld

CCC

Cerone

CCC + Cerone

N-bemesting

legering in %
1984
20/8

1985
14/8

3/7

1986
22/7

100
130
150-160

_

10

17

2
43

100
130
150-160

_

_

8/8
77
83
100

2

"

100
130
150-160

13
20
65

-

_

-

100
130
150-160

3

Opbrengstenduizendkorrelgewicht
Füssen de CCC- en Cerone-bespuiting kwam
alleen in 1984 een significant verschil in opbrengstvoor,enweltengunstevanCCC.Indat
aargafeenCCC-bespuitingeensignificanthoge-

re opbrengst danonbehandeld,ondanks dater
geenlegeringoptrad.
In 1986 gaf in de laagste N-trap Cerone een
significanthogereopbrengst.Bijdetweeoverige
N-trappen gaf elke uitgevoerde bespuiting een
significanteopbrengstverhoging (tabel64).

Tabel 64. Opbrengst bij 16%vocht.
object
bespuiting
onbehandeld

CCC

Cerone

X C + Cerone

fukey: T(0,05)

N-bemesting

opbrengst
1984

100
130
150-160

100
130
150-160
100
130
150-160

100
130
150-160

1986

1985

100

kg/ha
8.010
7.430
6.520

relatief
123
114
100

94

8.500
8.480
8.140

130
130
125

94

8.940
9.110
8.170

137
140
125

8.650
8.610
8.500
750

133
132
130

kg/ha

relatief

kg/ha

relatief

7.310

100

6.920

8.070

6.670

7.530
700

110

91

103

6.500

6.500

6.620
n.s.

96

85

Tabel 65. Overzicht van deduizendkorrelgewichten van het geoogste produkt bij 16%vocht,envanhet
gemiddeld aantal korrels peraar.
object
bespuiting

N-bemesting

onbehandeld

100
130
150-160

CCC

Cerone

CCC + Cerone

100
130
150-160
100
130
150-160
100
130
150-160

duizendko rrelgewichten
1984
1985

52,5

50,8

51,6

51,3

42,1

1986
44,3
43,2
40,6*

40,5

41,4*
41,3
40,1

44,1

46,3
43,3
42,1

41,9

43,9
42,2
40,5

aantal korrels per aar
1985
1986
36,2
35,4
33,5
41,8

40,6

38,2
38,7
36,6

39,2

37,0
41,2
35,2

35,9

34,9
39,0*
39,5

*) gebaseerd op 2 herhalingen

Per object werd het duizendkorrelgewicht bepaald (tabel 65);CCCgaf in alle jaren eenverlagingvanhetduizendkorrelgewicht. Deinvloed
vanCeroneisonduidelijk.
Aantalkorrelsperaar
Intweevandedrieproefjarenisvlakvoordeoogst
eenaarmonstergenomen.Inditmonsterwerdhet
gemiddelde aantal korrels per aar geteld.Deze
gegevensstaanvermeldintabel65.Een bespuitingmetCCCofmetCeroneleiddein1986toteen
hogeraantalkorrelsperaar.

Besprekingvanderesultaten
Verkorting
DewerkingvanCeronewasin1984zeergering.

Ook in de beide andere jaren viel de werking
tegen. Dehalmverkortende werking issterk afhankelijkvandeweersomstandigheden.Dewerkingisbeternaarmatehetgewasophetmoment
vanbespuiteneensnelleregroeivertoont.Groei
enontwikkelingvandeplant inhetvoorjaar zijn
overwegendafhankelijkvandetemperatuur.Het
effect vaneengroeiregulatorwordt daaromook
vaakinverbandgebrachtmetdetemperatuur.
In 1986 is de CCC-bespuiting onder gunstige
omstandigheden uitgevoerd. Dat jaar is er dan
ookeensterkeverkorting.
In 1985was er weinig groeizaamweer, dusde
verkortingwasgering.
DebespuitingmetdehalvedoseringCCCleidttot
minder verkorting dan de volle dosering. Het
middel iseerder uitgewerkt endeverkortingop
het bovenste stengeldeel is nog slechts zeer
gering.

Tabel 66. Weersgesteldheid in de maand mei in de drie proefjaren.

1984 Deeerste 10 dagen wisselvallig, koud en schraal weer.

Hierna volgde enkele dagen groeizaam weer. De laatste 10 dagen van de maand
waren weer te koud. Erviel veel neerslag.
1985 Degehele maand meiwas op een enkele dag natekoud.
1986 Deeerste helft van meiwas vrijwarm,metbuien.
De laatste 10 dagen waren ergwisselvallig.
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Verkortingenziekte-overdracht
ntegenstellingtotCCCgafCeronegeenverkoringvanhetstengeldeeltussenvlagbladenaar.
Hierdoor kan bij detoepassing van CCCeerder
dekte-overdrachtvanhet bladopdeaarplaatsendendanbijhetgebruikvanCerone,ofzonder
ïalmverkorter. Bij een verlaagde doseringCCC
ïad dit middel geen verkortend effect op het
Dovenste stengeldeel.

Stevigheid
i/erkortingbetekentookverdikkingvandestengel. Bij een vroege toepassing (CCC) wordt de
stengelvoetverkortendusookverdikt.Ditgeeft
Je plantmeerstevigheid.Bijeenlatetoepassing
Cerone)vinddeverkortingendusookdeverdikcing halverwege de stengel plaats. Destengelzoet wordt niet verstevigd. CCC kan hierdoor
egering voorkomen, Cerone stelt legering
slechtsuit.

opbrengst
ndien legering optreedt, is de opbrengst altijd
jevoeliglager,danwanneerlegeringkanworden
voorkomenofkanwordenuitgesteld,
n een niet gelegerd gewas leidde een CCCjespuiting één maal tot een verhoging en één
naai tot een verlaging van de opbrengst ten
>pzichte van onbehandeld. In vergelijking met
enbespuitingmetCeronegafhetéénmaal een
vergelijkbareenéénmaaleenhogereenéénmaal
enlagereopbrengst.
3ebespuitingmetCCCleiddeinallejarentoteen
verlaging van het duizendkorrelgewicht. Deze
verlagingkanmedehetgevolgzijngeweestvan
Jeverzwaardeziekte-aantastingindeaar. Datde
jpbrengst hierdoor echter niet altijd negatief
jitpakte, betekent dat deverlagingvanhetduiendkorrelgewicht gecompenseerd moet Worten dooreenverhogingvanhetaantalkorrelsper
n2.Vooreengedeeltewordt dit bereiktdoordat

dearenmeerkorrelsbevatten.
Ineen niet gelegerd gewas leidde eenCeronebespuiting beidejarentot eenverlagingvande
opbrengst.Dezeverlagingisniettoeteschrijven
aaneenverlagingvanhetduizendkorrelgewicht.
Hetaantalkorrelsperaarzoudoordebehandeling
welnadelingkunnenzijnbeïnvloed(zie1985).
De gecombineerde bespuiting met een lagere
dosering leidde steeds tot een opbrengst die
tussendievanhetCCC-enhetCerone-objectin
lag(behalvedaar,waardoorzware legering het
Cerone-objectsterknadeligwerdbeïnvloed).Dit
geldt ook voor de invloed op het duizendkorrelgewicht.

Conclusie
Toepassingvaneenhalmverkorterineengewas
dat uiteindelijk gelegerd zou zijn, werkt altijd
positief opdeopbrengst. Isdeverwachting dat
het gewas zonder halmverkorter gaat legeren,
dan istoepassen van een halmverkorter aante
bevelen.CCCverdientdandevoorkeur.Hetgaat
legeringbetertegendanCeroneenisgoedkoper.
Hetgezegde'baat hetnietdanschaadt hetniet'
gaathierechternietop.Zouhetgewasnietgaan
legerenenistocheenbespuitinguitgevoerd,dan
werkt dezebespuiting vaakaverechtsopdeopbrengst.
Ingevalvantwijfel kaninhetvoorjaar hetbeste
meteenhalvedoseringCCCwordenvolstaan.Het
gewas wordt dan iets verkort en er vindt een
verstevigingvandestengelvoetplaats.
Iseenverdere verkorting gewenst, of heeft de
eerstebespuitingonvoldoendegewerkt,dankan
eind mei nog een verlaagde dosering Cerone
gespotenworden.
IndiengeenCCCwerdgespoten,kaneindmeihet
gewasbehandeldwordenmetCerone.Legering
wordtdanuitgesteldmaarnietvoorkomen. Deze
maatregel moetalleenwordentoegepast indien
ookdaadwerkelijk legeringwordtverwacht.
Hettoepassen van een halmverkorter alsteelt87

maatregelisnietaantebevelen.Deopbrengstdie
behaaldwordt met extra stikstof entoepassing
van een halmverkorter ligt nauwelijks of niet

hogerdanvaneenonbehandeldgewas,datdooi
eenjuistebemestingevenminzal legeren.

Wintertarweengroenbemesting
O.Hoekstra,PAGV

denisinvierteeltoptimalisatieproevenvanwintertarweonderzoekverrichtnaardeslagingskansenvanondergezaaide groenbemester.

1.Inleiding
Deuiteindelijke ontwikkeling vaneeninwintertarwegezaaidegroenbemesterhangtafvana)de
vroegheidvanzaaienvanb)dematewaarinde
ondervruchttijdensdeontwikkelingvandewintertarwelichtenvochtmoetmissen.Hoevroeger
ergezaaidkanworden-somsalinjanuari-deste
langerdegroenbemester kanprofiterenvanhet
dannogopentarwegewas.Bijvroegezaaikande
ondervrucht zichbeter ontwikkelen enmeerreserves verzamelen. Eenbladrijk, langgroenblijvendendaardoorlaatoogstbaargewaswintertarwe legt beperkingen opaandeoverlevingskansenvandeingezaaidegroenbemester.
Er is de laatste jaren in het onderzoek veel
aandachtbesteedaanhetoptimaliserenvanfactorendiedeopbrengstvanwintertarwebepalen.
Door rassenkeuze, stikstofvoeding, gewasbescherming enzaaizaadhoeveelheid optimaal op
elkaaraftestemmen,zijnzeerhogeopbrengsten
mogelijk geworden. Daarvoor is dan nodig een
intensieveenlangdurige benuttingvanbeschikbaar daglicht door eengezond gewas.Maarde
daaraaninherentegrotelichtonderscheppinggedurende lange tijd is juist ongunstig voor de
ondervrucht.
Zo is dan de vraag ontstaan of in dergelijke
gewasbestandendeteeltvaneengroenbemester
alsondervrucht met goede slagingskansen nog
mogelijkis.Omdezevraagtekunnenbeantwoor88

2.Onderzoeksobjecten
2.1InvloedtijdstipvanN-bemesting
In1984isineenN-bemestingsproefinwintertarwe (PAGV 1102) rode klaver gezaaid. De ontwikkelingvanderodeklaverwerdgevolgdinde
onderstaandetweestikstofobjecten.
Tabel 6 7 . Stikstofobjecten waar in 1984 in wintertarwe rode klaver is gezaaid.
N-object
N2
N4

kg N per ha
F6/7
F9/10
60
45
60
45

F3
45
135

totaal
150
240

In1985werdineensoortgelijkeproefzowelrode
klaver als grasgroenbemester Engels raaigras
ingezaaid(PAGV1335).Bijdetweeonderstaande
N-objecten werd de ontwikkeling in de groenbemestersgevolgd.
Tabel 68. Stikstofobjecten waar in1985 inwintertarwerodeklaverenEngelsraaigraszijr
gezaaid.
N-object
N8
N10

F3
80
40

F5
40

kg N per ha
F6/7 F9/10 totaal
60
40
220
60
120
220

