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Dedrogestof-opbrengstvaneenperceelsnijmaïs
kannauwkeurigwordenvastgesteldwanneervan
elkewagenmaïszowelhetversegewichtalshet
ds-% bekend is. In de praktijk bestaat echter
behoefteaaneenmethodediemindertijdengeld
kost.Wanneerhetaantalkgds/m3voorspelbaar
zouzijn,danzoudedrogestof-opbrengstvaneen
perceel maïs verder slechts afhangen van het
geoogste volume, hetgeen goedkoop, snel en
redelijkbetrouwbaarbepaaldkan worden.

Materiaalenmethoden
In1979,1980en1986heefthetPAGVopverschillende percelen van een groot aantal vrachten
maïshetgeoogstegewichtenvolume,dewandhoogtevandewagenenhetds-%bepaald.Ditis
gedaaninsamenwerking metvoerbankenende
CAT's RoermondenTilburg.In1984isditzelfde
gedaandoordevoerbankHeesch-Vinkel.
Deschattingvanhetvolume (vullingsgraadvan
dewagen)gebeurdebijvertrekvanhetperceel;
debemonsteringvoorhetds-%nahetlossenbij
dekuil(pervrachtéénds-monster).Metbehulp
vaneengemiddeldds-%perperceelwerdtelkens

voor elkevracht het aantal kgdroge stof perm
verse maïsberekend.Perceelsgewijszijnde gegevens van de vrachten van eenzelfde wagen
gemiddeld.Intabel115isvoordevier proefjaren
aangegevenophoeveelvrachtenmaïshetonderzoekberustte,hoeveelpercelenbijhetonderzoek
betrokken waren en hoeveel gegevens dit na
perceelsgewijsmiddelen(perwagen)opleverde.
Voor alle vier de jaren is onderzocht wat de
invloedvandewageneigenschappenwandhoogte envolume op hetaantal kgdrogestof perm3
versemaïswas.Ditisgedaanmetbehulpvaneen
multipele regressie model, waarin behalve de
variabelen wandhoogte envolume ook eensel
dummyvariabelenaanwezigwasomdeinvloed
van het perceel op het aantal kg ds per m3te
toetsen. Opdezewijze wordt niet alleen deinvloedvanwandhoogteenvolumeophetaantalkg
ds/m duidelijk, maarwordt bovendien ookvoor
elkperceeleennieuwewaardevoorhetaantalkg
ds/m3 verkregen die ontdaan is van eventuele
invloedenvandezebeidewageneigenschappen.
Vervolgens is geprobeerd voor elk jaar deverschilleninkgds/m3dieertussenpercelenbestonden te verklaren met behulp van de in datjaar
gemetengewaseigenschappen.Hetds-%vande
heleplantisdeenigegewaseigenschapdieinalle
vierdeproefjaren isvastgesteld.In1979en1986
is het ds-%van de kolf en van de vegetatieve
delen,hetpercentagekolfindedrogestofvande

Tabel 115. Overzichtvanhetaantalvrachten,percelenengegevens namiddelenperjaar.
jaar
1979
1980
1984
1986
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totaal aantal vrachten
106
144
ca 140
204

aantal percelen
16
13
14
17

aantal gegevens namiddelei
68
42
52
64

liant, het percentage kolfloze planten en de
sngtevanhetgewasvastgesteld.
n1986 heefthetPAGVinsamenwerking metde
:
ederatievanvoerbankeninBrabantenLimburg
»okonderzocht inhoeverre hetaantalkgds/m3
leïnvloedwordtdoorfactorenalshettypehakseaar (merk, 4- of 6-rijer), de haksellengte, het
lebruikvandebeukerplaatendevulwijze(gelijkmatig, van achteren naar voren e.d.) van de
logstwagen.

Resultaten
i tabel 116is per jaar de regressievergelijking
i/eergegevenvoorhetverbandtussenwageneienschappen enkgds/m3.Waardenvan R2zijn
/eergegevenvoordriemodellen.Dewaardenuit
e eerste kolom betreffen het model dat de
erschilleninkgds/m3verklaartopbasisvan de
/ageneigenschappenwandhoogteeninhouden
p basis van perceelsinvloed. De in tabel 116
ermelderegressiecoëfficiëntenzijnuitditmodel
fkomstig.Daarnaastzijnookdewaardenvan R2
/eergegeven voorderegressiemodellen diede
erschilleninkgds/m3verklarenmethetzijalleen
erceelsinvloeden, hetzij alleen wageneienschappen.Vergelijkingvandewaardenvoor
2
kaneenindrukgevenvanhetrelatieveaandeel
atwageneigenschappen enerzijdsenperceelsïvloedenanderzijds haddenindeverklaringvan
everschilleninkgds/m3dieoptradenbinnenhet
etreffendejaar.

Bijhetlossenisperwagenhetdrogestofgehaltevan
de maïs bepaald.

Intabel 117is per jaar de regressievergelijking
weergegeven voor het verband tussen het perceelskenmerkds-%vandeheleplantenhet(na
eliminatievanwageninvloeden)voordatperceel
berekendeaantalkg ds/m3.

'abel 116. Regressievergelijkingen enwaarden van R2 voor het verband
y= b0+ bi X)+ b2,waarbijy= ds/m3,X-i = wandhoogtevandewagen inmeters,X-, = wagenvolume inm3.
lar van
nderzoek

bo

b,

b2

979
980
984
986

75,1
96,3
110,4
83,4

21,5***
12,5**
NS
10,2**

NS
NS
-0,6**
NS

R2 wageneigenschappen en
perceelsinvloeden
0,84
0,81
0,78
0,80

R2 alleen
perceelsinvloeden
0,67
0,76
0,74
0,78

R2 alleen
wageneigenschappen
0,18
0,19
0,01
0,01

*,NS= regressiecoëfficiënten significant bij p< 0,001, p<0,025,en p>0,05 respectievelijk.
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Tabel 117. Regressievergelijking enwaarden van R2 voor het verband
y= b0+ bi X! waarbij y= kgds/m3 enX-^ = ds-%van de plant.
jaarvanonderzoek

R2

77,8
0,58
1 23***
46,6
0,68
2,52***
0,35
68,5
1,18*
104,9
NS
NS= regressiecoëfficiënten significant bij p< 0,001, p<0,05 en p> 0,05.

1979
1980
1984
1986

In 1979en 1986zijn naast hetds-%vandehele
plant eenaantal andere gewaskenmerkenvastgelegd(ziemateriaalenmethoden).
Onderzocht is in hoeverretoevoeging vandeze
gewaskenmerkenaanhetintabel117weergegevenmodeleensignificanteverbetering oplevert

vande matewaarin verschillen inds/m3tusser
percelen in een bepaald jaar verklaard worden
Voor 1979 bleek een model met de variabele
percentagekolf indedrogestof vandeplant de
besteverklaringvandeverschilleninkgds/m3op
televeren.

Tabel 118. Regressievergelijking enwaardevan R2 voor het verband
y= bo+ b-\ Xi waarbij y= kgds/m3 enX: = %kolf in dedrogestof van de plant.
jaarvanonderzoek
bp
bi
1,26*
1979
55,0
:
= regressiecoëfficiënt significant bij p< 0,001.

Voor 1986 bleek een model met de variabelen
ds-%vande plant, ds-%vande kolf,% kolfloze
plantenengewaslengte deverschillen inkgds/
m3tussendepercelenhetbesteteverklaren(zie
tabel119).

R2

0,61

In afzonderlijke bepalingen in 1982 is gebleker
dat op percelen met verdroogde, kolfloze maïi
hetds-gewicht/m3duidelijklagerisdanopbasis
vanhetds-%verwachtzouworden.

Tabel 119. Regressievergelijking enwaarde van R2voor hetverband y = bo+b! Xi + b2 X2
+ b3X3+ b4X4,waarbijy= kgds/m3enXi=ds-%vandeplant, X2= ds-%van de
kolf,X3 = %kolfloze planten en X4= gewaslengte.
jaarvanonderzoek
b2
b3
bo
bi
186,2
-2,37*
-1,31**
1986
0,93*
*,** = regressiecoëfficiënt significant bij p<0,10 en p<0,05 respectievelijk.

Behalvewagen-enperceelseigenschappenblijkt
ookhetjaarvandeproefinvloedtehebbenophet
aantalkgds/m3.Deverschilleninkgds/m3tussen
de jaren komen in tabel 120 naar voren. Deze
cijferszijnberekenddoorperjaarderegressievergelijking voor het verband met wagenei146

b4
-0,157**

R2

0,50

genschappen(tabel116)samentevoegenmetd(
regressievergelijking voor het verband met he
ds-%vandeplant(tabel117).Indezevergelijkin
gen zijn dan de waarden voor het ds-%en di
wageneigenschappeningevuld.

'abel 120. Hetaantalkgds/m3indeverschillende proefjaren voormaïsen27%dsineenwagenmeteen
wandhoogte van2 mof een inhoud van 24m3.
arvanonderzoek
3 ds/m3

1979
116,3

1980
117,7

i deproevendiein1986zijnuitgevoerdhadgeen
an de factoren: type hakselaar, haksellengte,
ebruik van de beukerplaat of vulwijze van de
ogstwageneenconsistentensignificant effect
phetaantalkgds/m3.Weltradeninvijfvande15
roeven significante verschillen in kg ds/m3op
jssen oogstwagens, die niet verklaard konden
/ordendoorverschillen inwandhoogte ofvoluie van de wagens of ds-%van de maïs.Deze
erschillen zouden het gevolg kunnen zijn van
ïctorenalsderijstijlvandechauffeur,devering
andewagenzelfofvandebijbehorendetractor.

Conclusiesenaanbevelingenvoorde
iraktijk
- Indrievandevierproefjarengaateentoename
vandewandhoogte vande oogstwagengepaard met eensignificante toename vanhet
aantalkgds/m3.Gemiddeldoverdevierproefjarenbedraagtdezetoename1,1 kgds/m3per
10cmwandhoogte.
- Indrievandevier proefjaren gaateenhoger
ds-%vandemaïsgepaardmeteensignificante
toenamevanhetaantalkgds/m3.Gemiddeld
overdevier proefjaren bedraagt dezetoename1,23kgds/m3pereenheidtoenamevanhet
ds-%vande maïs.
-Wandhoogteends-%samenverklarenechter
slechts iets minder dan de helft van deverschillen in kg ds/m3 die voorkomen tussen
wagens, tussen percelen en tussen jaren.
Vooral de verschillen tussen jaren zijn erg
groot. Over de vier proefjaren varieerde het
niveauvanhetaantalkgds/m3van98tot118
(bijeends-%van27eneenwandhoogtevan2
mofeeninhoudvan24m3).

1984
98,0

1986
103,9

—Geenvandefactoren:typehakselaar, haksellengte,gebruikvandebeukerplaatofvulwijze
vandeoogstwagenhadinhetonderzoekvan
1986een consistent en significant effect op
hetaantalkgds/m3.Somstradenersignificanteverschilleninkgds/m3optussenoogstwagensdie niet verklaard kondenwordendoor
verschillen inwandhoogteofvolume.
Gezien het voorgaande kanvaststelling vanhet
aantal m3 verse maïs bij de oogst slechts een
groveindrukgevenvandedrogestof-opbrengst.
Een nauwkeurig beeld van de drogestof-opbrengst kanslechts verkregen wordenwanneer
zoweldeversekg-opbrengstalshetds-%bepaald
worden.Eerderonderzoek heeft uitgewezendat
weging ends-bemonstering vanéénopdedrie
vrachten maïseenvrij nauwkeurige vaststelling
vandeopbrengstvaneenperceelmaïsmogelijk
maakt. Het beste resultaat wordt dan bereikt
wanneer elke wagen in de oogsttrein minstens
éénmaalwordtgewogenenbemonsterdenerop
toe wordt gezien dat de niet-gewogen wagens
even vol worden gemaakt als de gewogen wagens.
Desondanks is opbrengstschatting met behulp
vanhetvolume(de"volume-methode")ongetwijfeld een betere methode dan schatting van de
droge-stofopbrengst door een schattingscommissie,watvaak het enige alternatief is.Eerder
onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat devisuele schattingsmethode zeer onnauwkeurig is.
Wanneer mentochdevolume-methodegebruikenwil,lijkthetverstandigomjaarlijkshetgemiddelde niveau van het aantal kg ds/m3 vast te
stellendoormiddelvaneensteekproef.Gegeven
hetjaarniveauzoucorrectievoords-%en wandhoogte kunnen gebeuren mettabel 121,waarin
correctiefactorengebaseerdopdegegevensvan
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1979, 1980, 1984en 1986ten opzichte vaneen
standaardvracht (27%ds,wandhoogte 2m)zijn
aangegeven.Gemiddeld overdevier proefjaren
was het ds-gewicht/m3 in een standaardvracht
109 kg.
Tabel 1 2 1 . Correctiefactoren in kg ds/m 3 voor ds% en wandhoogte ten opzichte van het
jaarniveau Xkg ds/m 3 .

wandhoogteinmeters
1,80
2,00
2,20

drogestof-percentage
22
27
32
-8,3
-2,1
+4,1
-6,2
X
+6,2
-4,1
+2,1
+8,3

Samenvatting
In1979,1980,1984en1986isopeengrootaantal
praktijkpercelen onderzocht welke factoren van
invloedzijnophetaantalkgdrogestof ineen m3
snijmaïsineenoogstwagen.Metbehulpvandeze
grootheidenhetgeoogstevolumesnijmaïs(dat
simpeltebepalenis)zouopeenvoudigewijzede
drogestof-opbrengst van een perceel snijmaïs
bepaaldkunnenworden.
Hetaantalkgds/m3maïsneemtper10cmwand-

hoogtevandewagentoemetgemiddeld1,1;pe
eenheidtoenamevanhetds-%neemthetaanta
kgds/m3toemetgemiddeld1,23. Dezewaardei
verschillen echter van jaar tot jaar. Bovendiei
verschilthetgemiddeldeniveauvanhetaantalk<
ds/m3sterkvanjaartotjaar(extremen:98en 111
kgds/m3). Gemiddeld was dit 109kg ds/m3bi
27%dseneenwagenmet2 mwandhoogte.
Conclusie:schattingvandedrogestof-opbrengs
van maïs op basis van het volume iszeker nie
volmaakt, maar is beter dan schatting "op he
oog".
Eenuitvoeriger verslag vandit onderzoek isal
PAGV-Verslaginvoorbereiding.
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Probleemstelling
UitEngelsonderzoekisgeblekendathalfbladloze
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erwterassendezelfdeopbrengstpotentiehebbe
alsrassenmetdetraditionelebladvorm.Bijhall
bladloze rassen zijn de jukblaadjes van hetse
mengesteldeerwteblad omgevormdtot ranker
Bij volledig bladloze rassen is het steunblac
directaandestengel, ooknagenoegverdwenei
Dit laatste type isechter minder produktief.D
vele ranken van een halfbladloos rasscheppe

