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

In beide jaren werd de lichtdoorlating van de
wintertarwetijdenshetgroeiseizoengemetenen
werddeopbrengstvanzowelwintertarwealsde
groenbemestersbepaald.
2.2InvloedN-gift,rasenzaaizaadhoeveelheid
In1984en1985werderbijtweewintertarwerassen(ArmindaenOkapi)endriedichtheden(150,
325en500zaden/m2)groenbemesteringezaaid;
in 1985 werd daarbij bovendien de stikstofgift
gevarieerd. In 1984werd rode klaver alsondervrucht ingezaaid,in 1985rode klaver en Engels
raaigras (respectievelijk PAGV 1103 en PAGV
1336).
Ookindezeproevenwerddelichtdoorlatingvan
dewintertarwetijdenshetgroeiseizoengemeten
en werddeopbrengstvandewintertarwe ende
uiteindelijke bovengrondse produktie van de
groenbemestersbepaald.
% LICHTDOORLATING
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3.Resultaten
3.1InvloedvantijdstipvanN-bemesting
In1984werdderodeklavereindaprilgezaaiden
kwamspoedigboven.Dewintertarwewerdbegin
septembergemaaidorst.Doorkoudennatweer
ontwikkeldedegroenbemesterzichinhetnajaar
van1984slecht.
In 1985waser nadezaaivanrode klaverende
grasgroenbemesterEngelsraaigraseindaprileen
droge periode vantwee weken,waardoor deze
pas later tot kieming kwamen. De wintertarwe
werdeindaugustusgeoogst.Ervolgdeeennajaar
waarin de groenbemesters zich goed konden
ontwikkelen.
Uitfiguur 11 isaftelezendatin1984eenbeperking van de vroege stikstofgift met 90 Nheeft
geleid tot eentarwegewas dat vanaf juni meer
dantweekeerzoveellichtdoorliet.De uiteinde-
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ig. 11. A.Verloop van de lichtdoorlating in de tijd van wintertarwe (ras Saiga) en B.de produktie van
wintertarwe en rode klaver bij tweestikstofgiften. PAGV1102;1984.
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lijke korrelopbrengst van tarwe was 150 kg/ha
lager,maardebovengrondse drogestof-produktie van de rode klaver wastwee maalzohoog.
Tochbleefdedrogestofproduktie circa70%achterbijwatalsnormaalkanwordenaangenomen
(circa 3000 kg ds/ha). Daaraan hebben meegewerkta)hetlateruimenvandedekvruchtenb)de
slechtegroeimogelijkhedengedurendedeherfst
(koud,nat,weinigzon).Figuur 12laatvoor1985
eensoortgelijk beeldzien. Eenverlating vande
stikstofgift aandewintertarwe lietindevoorde
ondervrucht kritieke periode meer licht door.In
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F3

F5

dezeproefgingdetarweuithetobjectmetrelatiel
veel vroeg gegeven stikstof (N8) legeren
Hierdoorwasdekorrelopbrengst vandewintertarwe lager, evenals de uiteindelijke drogestofproduktie van de groenbemesters. Van Engels
raaigraswasdezeiets hoger danvandeklaver
maar met 1800 kg drogestof per ha bleef de
grasgroenbemester nog ver beneden de maat
Wanneerereerdergezaaidhadkunnen worden,
zouden de groenbemesters zich beter hebben
kunnenontwikkelen.
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Fig. 12. A.Verloop van de lichtdoorlating indetijd vanwintertarwe (ras Obelisk) en B.de produktievan
wintertarwe en de groenbemesters rode klaver en Engels raaigras bij twee stikstofgiften.PAGV
1335; 1985.

3.2 Invloed van ras, zaaizaadhoeveelheid en
stikstofgift
VandeproevenPAGV1103(1984)enPAGV1336
(1985) met eenvariatie inras,zaaizaadhoeveelheid en stikstofgift zijn van enkele objecten de
lichtdoorlatingvanhethoofdgewaswintertarwe,
dekorrelopbrengstervanendeproduktievande
groenbemestersbepaald.
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Figuur 13biedteenoverzichtvandeinvloed van
twee zaaizaadhoeveelheden. Bij 500 zaden/m:
(circa200kgzaaizaad/ha)wasdeopbrengstmaai
weinig hoger dan bij 150zaden/m2(circa 60kg
zaaizaadper ha).Hetdichtere gewas lietechtei
tijdenshetgehelegroeiseizoenminderlichtdoor,
waardoor de drogestofopbrengst van de rode
klaverachterbleef.
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ig. 13. A.Verloopvande lichtdoorlating indetijd vanwintertarwe (rasArminda) en B.deproduktievan
wintertarwe en rode klaver bij tweezaaizaadhoeveelheden. PAGV1103;1984.

rifiguur14wordtvoor1985deinvloedvanhetras
vintertarweopdeuiteindelijkedrogestofprodukievanrodeklaverenEngelsraaigrasweergegeen. Arminda liet duidelijk meer licht door dan
)kapi, bracht 400 kg/ha minder op, maar deed
liteindelijkeenbetereproduktievanzowelrode
laveraisEngelsraaigrasontstaan.
nfiguur 15wordt voor 1985 de invloed weerlegeven van twee verschillende stikstofgiften.
!en wat lagere stikstofgift waarvan een groter
eel later werd toegediend (N2) leidde tot een
vintertarwegewas dat iets meer licht doorliet,
00kgminder korrelperhaopleverde,maardat
enveelhogereproduktievanzowelrodeklaver
IsEngelsraaigrasmogelijkmaakte,
'enslottelatendefiguren 16en17voor 1985 het
erband zien tussen de gemiddelde lichtdoor-

lating overjunienjuliende bovengrondse produktievanrespectievelijk rode klaverenEngels
raaigras.Dezefigurenzijntotstandgebrachtdoor
eengezamenlijkeverwerkingvanallegegevensin
1985.Daaruitblijktdatdedrogestofproduktievan
beidegroenbemestersafneemt bij minderlichtdoorval.Binnenhetonderzochtetrajectvanlichtdoorlatingisditverbandrechtlijnig.
Uitdefigurenkanwordenafgeleiddatrodeklaver
duidelijkgevoeligerisvoorzwaarderegewassen,
dieminderlichtdoorlaten,danEngelsraaigras.
Indebesprokenproevenwerdookhethalmgetal
bepaald.Zoalsverwachtmochtwordenblijkthet
halmgetal per ras negatief gecorreleerd te zijn
metdematevanlichtdoorlating.

91

% LICHTDOORLATING

TON/HA
10 -,

50

WINTERTARWE
korrel
Arm.
Ok.

8 -

40

30

6 -

20-

4 RODE
KLAVER
drogestof

2-

10-

ENGELS
RAAIGRAS
drogestof
Arm.
Ok.
j —

Arm,
Arm,

0

L.
APRIL

H

MEI

JULI

'

DnUE

1 o-

AUGUSTUS

Fig. 14. A.Verloopvandelichtdoorlating indetijdvan wintertarween B.deproduktievan wintertarween d<
groenbemesters rode klaver en Engels raaigras bij twee rassen.PAGV1336;1985.
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Fig. 15. A.Verloopvande lichtdoorlating indetijdvanwintertarwe(ras Arminda) en B.de produktievar
wintertarwe en de groenbemesters rode klaver en Engels raaigras bij twee stikstofgiften.PAG\
1336;1985.
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i g . 16. Invloed van de gemiddelde lichtdoorlatingvanwintertarweoverdemaandenjuni
enjuliopdedrogestofproduktie van rode
klaver. PAGV1103 en 1336;1985.
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ig. 17. Invloed van de gemiddelde lichtdoorlatingvanwinterlarweoverdemaandenjuni
en juli op de drogestofproduktie van Engels raaigras.PAGV1103en1336;1985.

Het doel van groenbemesters is in de eerste
plaats de grond te voorzien van de benodigde
hoeveelheid organisch materiaal.Verder schept
devochtonttrekkingvandegroenbemesterinhet
najaarmogelijkhedenvoorploegwerkonderdrogere omstandigheden. In het bijzonder grasgroenbemestersvervullenindirecteen belangrijkerolbijdebestrijdingvandicotylewortelonkruiden. De aan de grasgroenbemester gegeven
stikstof geeft dezeonkruiden namelijkgroei-impulsen,waardoordezeonkruidenefficiëntermet
groeistof zijntebestrijden.
Voor een bedrijfszekere toepassing van grasgroenbemesters zal er naar moeten worden
gestreefdomdelichtdoorvalvandewintertarwe
bovende10%tehouden.Zo'nbestandwintertarwe sluit voldoende laat,waardoor de groenbemestervoldoendereserveskanverzamelenomte
overleven. Daarvoor zal naar schatting 200-400
kg/ha moeten worden toegegeven op de korrelopbrengst,afhankelijkvandedekvruchtwaarde van het wintertarweras. Bovendien zal erzo
vroeg mogelijk gezaaid moetenworden,wat bij
toepassingvanbodemherbicideninhetnajaarin
sommigegevallennietzonderrisicois.
Deopbrengstdervingvandewintertarwemeegerekendkomteenbedrijfszekere,goedgeslaagde
grasgroenbemesteropcircaƒ350,-perha.Grasgroenbemesters moeten daarom doelgericht in
het bouwplan worden opgenomen en worden
gereserveerdvoorsituatiesmeteenteverwachten meeropbrengst vanhetvolggewas, bijvoorbeeldaardappelenmetnameopslempgevoelige
grond.
Indepraktijkwordtdeteeltvan(rode)klaverhier
en daar nog met succes toegepast. Voor een
bedrijfszekereteeltzalerietsmeerdanbijgrasgroenbemester moeten wordentoegegeven op
de tarwe-opbrengst, maar er behoeft geen
stikstof te worden gegeven, zelfs kan er op
stikstof aan het volggewas worden bespaard.
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Stoppelklaver iseenbeterevoorvruchtvoorsuikerbieten dan grasgroenbemester. Voor stoppelklaver moet het land wel vrij zijn van wortelonkruiden.

Samenvatting
In 1984en 1985werden in proeven,gericht op
optimalisatievandeteeltvanwintertarwe,groenbemesters ingezaaid. Van een aantal objecten
werddelichtdoorlatingvandewintertarweende
drogestofproduktie vandegroenbemestersbepaald.Daaruit isgeblekendatdekeuzevanhet
tarweras (dekvruchtwaarde), de zaaizaadhoeveelheidendestikstofgift naarhoogteentijdstip

vantoediening van invloed zijn op het meero
minderslagenvangroenbemesters.
Minder zaaizaaden het later gevenvanstiksto
doen een lager halmgetal ontstaan, wat eei
gewas geeft dat meer licht doorlaat. Juist di
hoeveelheid licht die een wintertarwegewa
doorlaat inde maandenjuni enjuli isvanover
wegend belangvoor de uiteindelijke drogestol
produktievandegroenbemesters.
Rond de optimale zwaarte van een wintertar
wegewas is de lichtdoorlating voor de onder
vrucht van cruciale betekenis. Eeniets sub-op
timaalgewaswintertarwescheptmeestalvoordi
ondervruchtvoldoendegunstigecondities. Rodi
klaver is duidelijk gevoeliger voor een zwaa
gewasdanEngelsraaigras.

ProjectInventarisatieGraanziekten
W.Stol,NederlandsGraan-Centrum
Van 1974tot enmet 1986heeft er in Nederland
eensystematische inventarisatie vangraanziekten plaatsgevonden. Deze inventarisatie werd
sinds1984uitgevoerddoorhetPAGVinLelystad.
Voordienwerdhetonderzoekuitgevoerddoorhet
CAD- Gewasbescherming en het Instituut voor
Plantenziektenkundig Onderzoek.
Periodiekwerdenwaarnemingengedaaninpraktijkpercelen wintertarwe,wintergerst enzomergerst. Behalve de periodieke ziektewaamemingenwerdenookdedoordetelerverstrekteteeltgegevens statistisch verwerkt. Op basis vande
waarnemingen en de korrelopbrengsten werd
getoetstoferindezepraktijkpercelen duidelijke
interactiesmetfungiciden,stikstofenzaaidatum
aanwezig waren. Ten behoeve van het instituutsonderzoek naarroest-fysio's enverminderdegevoeligheidvanoogvlekkenziekte en tarwemeeldauwwerd regelmatig een beroepgedaan
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opdegraanziekteninventarisatie.
De in de diverse rassen en regio's verzameldi
gegevenszijndebasisgeweestvoormodificatie:
vanhetEPIPRE-programmavoorgeleide bestrij
dingvanziektenenplageninzomer-enwintertar
we.Indetabellen69,70en71 iseenmeerjareno
verzichtweergegevenmetdewaarnemingenvai
deafgelopenjaren.Voorgedetailleerdeinforma
tiewordtverwezennaardePAGV-verslagen nrs
29,48en58waarinhetonderzoekvan 1984t/n
1986verslagenis.
HetonderzoekwerdgefinancierddoordeStich
tingNederlandsGraan-CentrumteWageningen
Hetonderzoekwerd begeleiddoor eenbegelei
dingscommissiemetvertegenwoordigersvandi
voorlichtingsdienst, instituten en het proefsta
tion.
De resultaten van het inventarisatie-onderzoel
werdenverstrektaandeledenvandewerkgroei
Graanziekten, kwekers, voorlichtingsdienst ei
akkerbouwers.

