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Toepassingvangroeiregulatoren inzomergerst

R.D.Timmer,PAGV
projector. 42.8.03

Probleemstelling
Bijhetstrevennaarhogeopbrengstenbijzomergerst is de strostevigheid van het gewas een
beperkendefactorgebleken.Hoeweldeintroductievankortstrorassen (zoalsTrumpf) invergelijkingtotdetraditioneelverbouwderassentoteen
duidelijkeverbetering heeft geleid,isdestevigheidvanhetgewasnogaltijdeenzwakpunt.Bij
een intensivering van de teeltwijze nemen de
risico'svoorhetoptredenvanlegeringsterktoe
en daarmee de oogstzekerheid af. Vooral wanneerlegeringineenvroegstadiumoptreedtkan
dieveelschadedoenaanzoweldeopbrengstals
de kwaliteit. De opbrengstderving, die in een
ernstig gevalwel 20%kanbedragen,ismeestal
toe te schrijven aan een slechte vulling van de
korrelsineengelegerdgewas.Eenslechtekorrelvulling betekent tevens een laag volgerstpercentage en een minder goede brouwkwaliteit.
Legeringvanhetgewasmoetduszoveelmogelijk
voorkomenworden.
Doornietteveelzaaizaadtegebruikenenbijde
stikstofgiftrekeningtehoudenmetdeaanwezige
hoeveelheidstikstof indebodemwordthetlegeringsrisico van een gewas zoveel mogelijk beperkt.Wanneertocheentezwaregewassituatie
dreigtte ontstaan,ishetmogelijk destevigheid
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van zomergerst te verbeteren door het gebrul
vaneengroeiregulator. Bijtarwe wordt almeei
dan 20 jaar gebruik gemaakt van het midde
chloormequat.Dewerkzaamheidvanditmiddelis
bij gerst echter (zeer) gering. Sinds eenaanta
jaren zijn er ook voor gerst middelen (Terpal
Cerone) waarmee de groei van het gewas kar
worden beïnvloed. In 1980t/m 1982 heeft he
PAGVop een aantal plaatsen in Nederland hei
effect vandezegroeiregulatoren op destroste
vigheid en de korrelopbrengst nagegaan bi
verschillende N-giften.
Intabel 72zijn degemiddelde opbrengstcijfers
weergegeven van de objecten met en zondei
groeiregulator. Het gemiddelde legeringsper
centagebijonbehandeldgeeftaanhoezwaarhe
gewasindeproef isgeweest.
Zoals uit de tabel blijkt, zijn er regelmatig op
brengstverhogingen behaald van 5-10%. Daar
naast kwamen echter ook opbrengstdervinger
voor.Legering kondoortoepassingvandemid
delen vaak wel worden uitgesteld, maar nie
geheel worden voorkomen. Het late toepas
singstijdstip van de middelen verhindert eer
verkortingenverstevigingvandeonderstesten
gelleden, hetgeen het meest effectief zou zijn
Regelmatigisookeen(sterke)vormingvandoor
washalmen geconstateerd als reactie op de
bespuiting metdemiddelen.
Overhetalgemeen konwordengesteld dateer
toepassingvandebeschikbare groeiregulatorer
behalvepositieveooknegatievegevolgenvoord«

'abel72. Effect van toediening van een groeiregulator op de opbrengst bij zomergerst (PAGV-proeven
1980 t/m 1982).
ïar

plaats

legerings -%
onbehandeld
15
11

opbrengst zonder
groeiregulator
4900
5070

opbrengsteffect van
groeiregulator (%)
+6
0

980

Wijnandsrade
Vredepeel

981

Wijnandsrade
Colijnsplaat
Lelystad

54
24
46

5850
5780
6020

+7
+5
+5

982

Wijnandsrade
Vredepeel
Lelystad

51
9
42

6260
6350
7100

-3
-9
+9

lepassing 1980 : 2 x 1 ITerpal F6 + F8/9
1981 : 1,5 ITerpal F7/8
1982: 0,75 ICerone F9/10

abrengstendekwaliteit konhebben.Dit heeft
toegeleiddatin1983eenonderzoekisgestart
aarde mogelijkheden om met nieuwe enbeaande middelen tot een verbetering van de
rostevigheidendeoogstzekerheidvan zomerïrsttekomen.

ipzetvanhetonderzoek
de opzet van het onderzoek is in eerste
stantiegekekennaarnieuwemiddelendiemolijk eenverbetering of een aanvulling vande
egelatengroeiregulatorenzoudenkunnenzijn.
Engelandwaren eenaantal nieuwe middelen
ïtwikkeld,afgeleideformuleringen vanchloorequat,diedeontwikkelingendestevigheidvan
in gerstgewas kunnen beïnvloeden. Van één
indezemiddelen,Barley-quat(datinEngeland
bruiktwordtindegerstteeltmaarinNederland
etopdemarkt is),isvan1983t/m 1985ineen
IdproefinLelystaddewerkzaamheidbijzomersrst nagegaan en vergeleken met de huidige
egelatenmiddelen.
1983iseeneerste oriëntatie uitgevoerd door
ngedeeltevaneenzogenaamdeteeltoptimalitieproefmethetmiddeltebehandelen.Bijdrie

verschillende N-giften is een bespuiting uitgevoerd.
In 1984enin 1985werd een proefveld meteen
zwaregewasstandgecreëerd,doorhetgevenvan
een forse N-gift, en hierin is het effect van de
verschillendemiddelen(aldannietincombinatie)
opdestevigheidvanhetgewasendekorrelopbrengstnagegaan.In1984isvooreenproefopzet
gekozen waarin behalve Barley-quat ook een
vroege toepassing van chloormequat was opgenomen,enverdereencombinatievanTerpalen
Cerone in halve doseringen.Ook het effect van
eencombinatievandevroegtespuitenmiddelen
metdeTerpal/Cerone-toepassingisnagegaan.In
1985werdvooreensoortgelijkeproefopzetgekozen, alleen deTerpal- en de Cerone-bespuiting
werden niet meer gecombineerd maar afzonderlijktoegepast.
Behalveeenbepalingvanhetlegeringspercentageendekorrelopbrengst werd indezeproeven
ook een opbrengstanalyse uitgevoerd en werd
heteffect vandeverschillendetoepassingenop
dedoorwasvormingendekwaliteitvandegerst
bepaald. (Voor meer gedetailleerde proefveldgegevensenresultatenziePAGVInterneMededelingennr.337en 368.)
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Verschilinlengteenstevigheidvanhetgewasdoordetoepassingvaneengroeiregulator.Opdevoorgroni
eenveldjezomergerstzondergroeiregulator,daarachterenernaastveldjeswaaropwèleengroeiregulato
isgespoten.

Resultaten

Besprekingvanderesultaten

In de tabellen 73, 74 en 75zijn de opbrengstgegevensendegeschatte legeringspercentages
vandeproeven indedrie proefjaren weergegeven.

Deresultatenin1983zijnsterkbeïnvloeddoordi
weersomstandigheden tijdens het voorjaar. Di
aanhoudenderegentotverinmeihaduitspoelin«
van stikstof, een dichtgeslagen grond ei

Tabel 73. Effect van een groeiregulator op de opbrengst van zomergerst bij verschillende N-giftei
(Lelystad,1983,ras:Trumpf,groeiregulator :2,3IBarley-quat(Stad.F2/3),bodem-N(0-100cm)
80 kgN/ha).
object
kg N/ha
60
90
30 + 30 kgin

F4/5

opbrengst* zonder groeiregijlator
kg/are
rel.
68,2
100
73,0
107
70,1
103

geen significante verschillen tussen welengeen groeiregulator
100

opbrengst met groeiregulator
rel.
kg/are
99
67,5
105
71,7
101
69,2

'abel 74. Effect van de toepassing van een groeiregulator op de opbrengst en het legerings-% van
zomergerst(Lelystad,1984,ras:Trumpf, bodem-N (0-100 cm):70 kg N/ha, N-gift:90+ 30 kg
N/ha).
bject
f datum behandeling)
ïO= onbehandeld
51 = 0,5 I CCC (3/5 +
18/5)
32=1,0 ITerpal (1/6) +
0,5 I Cerone(12/6)
!3 = G1 + G2
«4= 1,5 I Barley-quat
(3/5 + 1 8/5)
•5 = G4 + G2

kg/are
80,8

opbrengst*
relatief
100

25/6
2

percentage legering op
12/7
58

24/7
28

77,9

96

2

57

30

83,5
81,5
80,3

103
101
99

0
0
0

15
12
33

7
2
7

80,9

100

0

12

2

geen significante verschillen tussen de behandelingen

uurstofgebrek tot gevolg, waardoor een erg
chraalgewasontstond.Legeringtraddanookin
Iegeheleproefnietop.Tijdenshetgroeiseizoen
Yarenergeenverschilleninkleurofstandwaarte
ementussendewelennietbehandeldeveldjes,
lijdeopbrengstbepaling werdookbijgeenvan
edrie N-objecteneen(significant) verschilgeondenalsgevolgvandebespuiting.Hetproefeldin1983leendezichnietomeenuitspraakte
oen over de werkzaamheid van het gebruikte
liddel.
11984werd een proefveld verkregen meteen
oldoende zware standenop25junivertoonde
et gewas bij de objecten "onbehandeld" en
chloormequat" deeersteverschijnselenvanleering.Op12juli,nazwareonweersbuien,waren
rgroteverschilleninlegeringtussendeverschilsndeobjecten.

Terwijl het onbehandelde object voor circa60%
was gelegerd,kondetoepassing vanTerpal +
Ceronedittot15%beperken.OokBarley-quathad
een duidelijk zichtbaar effect op de mate van
legeringvanhetgewas,maarditwasmindersterk
dan bij Terpal + Cerone. De bespuiting met
chloormequathadgeenenkeleffectopdestevigheid van het gewas. Ondanks de verschillen in
legeringwerdeninopbrengstgeen(significante)
verschillengevonden.
BijdeobjectenmetTerpal+ Ceronewasgemiddeld wel veel meer doorwasvorming (circa 700
doorwashalmen/m2) danbijdeandere objecten
(circa 350doorwashalmen/m2). Dit hadeensignificant lager duizendkorrelgewicht (endusook
eenlagerbrouwgerstpercentage) totgevolg.
In 1985werd wederom eenfors ontwikkeldzomergerstgewas verkregen, waardoor al vroeg-

abel75. Effect van de toepassing van een groeiregulator op de opbrengst en het legerings-% van
zomergerst(Lelystad,1985,ras:Trumpf,bodem-N(0-100cm):65kgN/ha,N-gift: 100kgN/ha).
bject
datum behandeling)

u

0 = onbehandeld
1 = 2,5 I Barley-quat
(21/5)
2 = 1,5 ITerpal C (29/5)
3 = 0,75 ICerone (18/6)
4 = G1 + G2
5 = G1 + G3

kg/are
62,1
66,1
66,4
64,3
64,8
63,8

opbrer igst*
relatief

13/6

percentage legering op
4/7

31/7

100

45

45

70

106
107
104
104
103

0
0
45
0
0

5
0
30
0
0

90
85
65
90
85

geen significante verschillen tussen de behandelingen
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tijdig legering ontstond. Zelfs zo vroeg dat de
bespuiting metCeronenognietwasuitgevoerd.
Zowel de toepassing van Barley-quat als van
TerpalC(nieuweformuleringvanTerpal)konden
dezevroegtijdigelegeringvoorkomen.Tegenhet
zwareweerhalverwegejuliwarendezeobjecten
echterookniet bestandenhetgehele proefveld
gingtegendegrond.Bijallebehandelingenwerd
ten opzichte van onbehandeld een meeropbrengstverkregen,maardeopbrengstverschillen
warennietsignificant.
Zowelin1984alsin1985werdinhetproefveldeen
gewassituatie verkregen die zeer geschikt was
omdemogelijkhedenvanzowelnieuwealsreeds
toegelatengroeiregulatoren nategaan.Inbeide
jarenisgeblekendateenbespuiting metTerpal
degewaslengteverkortte,eenvroegtijdigelegeringkonvoorkomen,maarhetgewasniettotaan
deoogst overeind konhouden.Hierdoor bleken
beperkte meeropbrengstenvancirca5-10% mogelijk. Door het induceren vandoorwasvorming
kanhetgebruikechterookleidentot eenslechterekorrelsortering.
De resultaten verkregen met Cerone zijn vergelijkbaar metdievanTerpal,hoewelditmiddel
een later toepassingstijdstip vraagt. Dit laatste
kantotgevolghebbendatallegeringisopgetreden voordat het middel is toegediend. Barleyquatheeftzowelin1984alsin1985latenziende
stevigheidvaneenzomergerstgewaste kunnen
verbeteren.InvergelijkingtotTerpalenCeroneis
het middelechter minder effectief. Eenpositief
aspectvanhetmiddelwasdathetgebruikgeen
doorwasvormingtotgevolghad.

Conclusie
Indeproevendievan 1983t/m 1985inLelystad
zijnuitgevoerd ishet niet mogelijkgeblekenom
met hetgebruikvangroeiregulatoren destevigheid van eenzomergerstgewas zodanig te verbeterendat hettot aandeoogst overeind bleef
staan. Wel kon de mate van legering beperkt
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worden,maarditleiddeniettotsignificanthogen
opbrengsten. De werkzaamheid en de toepas
baarheid van de onderzochte middelen is du
onvoldoendegebleken.Dezeconclusiegeldtzo
welvoorhetnieuwemiddel Barley-quatalsvoo
detoegelatenmiddelenTerpalenCeroneenvoo
verschillende combinaties van genoemde mid
delen.
Ditbetekentdathetgebruikvaneengroeiregula
torinzomergerstalleenoverwogendienttewor
den wanneer het gewas zich bijzonder zwaa
ontwikkeltenerrisico'sbestaanvooreen vroeg
tijdige, ernstige legering van het gewas. Ineei
dergelijk geval dient zo spoedig mogelijk eei
bespuiting te worden uitgevoerd omdeverkor
tingenverstevigingnogzoveelmogelijkonderii
hetgewastekrijgen.
Deregel "het gebruik vaneengroeiregulator ii
zomergerstdienttewordengezienalseen nood
maatregel, en niet als een cultuurmaatregel
geldtnogsteeds.

Samenvatting
Het middel Barley-quat, dat in Engeland in d
gerstteeltwordtgebruikt maarinNederlandnie
opdemarktis,heeft inPAGV-proevenvan198
t/m 1985geen betere werkzaamheid latenzie
dandehuidigetoegelatenmiddelen.Ookincom
binatiemetTerpalenCeronewasheteffectopd
stevigheidvanhetgewasendekorrelopbrengs
nietbeterdandetoepassingvanTerpalofCeron
alleen. Ook andere combinaties van middeler
zoalseenvroege bespuiting metTerpalgevolg<
door een bespuiting met Cerone, bleek in he
onderzoek niet tot hogere opbrengsten of ee
stevigergewasteleiden.
Hetgebruik vangroeiregulatoren inzomergers
bevordertvaakhetoptredenvandoorwas.

