PROEFSTATIONVOORDEAKKER-ENWEIDEBOUW
WAGENINGEN

HOETEELTMENKWALITEITSVLAS?
Ir.J.C.Friederich
ConsulentvoordeVezelgewassen

MEDEDELINGNr.21

MAART1959

IHH O U D
—•

biz,

Inleiding

3

Vruchtopvolging

k

Grondbeworking

k

Zaaitijd

5

Zaaizaadkwaliteit

5

Zaaizaadhoeveelheid

6

Ontsmetten

6

Zaaiwijze

7

Ondervrucht

7

Bemesting

8

Ziekten enplagen

8

Rassenkeuze

9

Chemische onkruidbestrijding

9

Tijdstip van trekken
Wijze van oogsten en drogen

10
10

Movivlasprocédé

11

Literatuur

11

-3Inleiding
Op het eerste gezicht geeft debenarde situatie in devlasindustrie weinig redenen onwat uitvoerigerbij de teelt van vlas stil
te staan.Toch zijn er enkele factoren aan tewijzen,v/aardoor men
de toekomst voorlopig alleen nogvoor de teelt wat optimistischer
kanbekijken.
Als voornaamste oorzaken voor deweinig rooskleurige toestand,
waarin vooral de vlasindustrie zichthansbevindt,kunnen wordengenoemd:
a.De sterke uitbreiding vanhet vlasareaal inWest-Europa tengevolge van deKorea-haussein 1951•
b.De stijging van de gem.opbrengst aan stro envezel inkg/ha door
de opkomst vanhet ras//iera.
c.De Russische dumping,welke in 1956begon en zichtot op heden
heeft voortgezet.Hierdoor raakten devoornaamste afzetgebieden
voor vlaslint m.n,N.-Ierland enSchotland praktisch verloren.
d.De achteruitgang van dekwaliteit strovlas in delaatste jaren,
die op demarkt werd aangeboden,als gevolg van de ongunstige
"weersomstandigheden tijdens deoogst.
e.De achteruitgang in debehoefte aan textielprodukten, nadat het
publiek het tijdens de oorlog ontstane tekort,in de eerste jaren
na dewereldoorlog, had aangevuld.
Gaan wijthans nainhoeverre deze oorzaken nunoghun invloed opde
bevoorradingspositie op de strovlasrnarkt doen gelden,danblijkt het
volgende:
Het vlasareaal in devoornaamste teeltgebieden vanWest-Europa,
m.n.Franktijk,België'enNederland liep vanruim 125.000hain 1955
terug tot rond 75.000hain 1958,terwijl de teelt inEngeland en
Duitsland geheel verdween.InN.-Ierland,Denemarken en Zweden had
het in 1958uitgezaaide vlasareaal nauwelijks nog enige betekenis.*)
De Russische dumpingblijft een onzekere factor vormen,maar
zeker is,dat indien deRussische vezel-export tegen dumpingprijzen
plotseling tot een eindekomt,een sterke prijsstijging opdeinternationale markt verwacht kan v/orden. ')
De steun aan de vlasteelt en vlasindustrie vanresp.ƒ 500/ha
inFrankrijk en f J25/ha in België heeft deanimo om vlas te telen
doen toenemen. Inverband met de concurrentiemogelijkhedenis het
voor deNederlandse teler en vlasser vanbelang, dat de steun van
j' l60/ha die in 1958aan de vlasindustrie werd verleend, ookdit
jaar wordt voortgezet en zomogelijk wordt verhoogd.
De berichten over de toekomstige samenwerking tussen deN,V.
Novivlas en deA.K.U.,betreffende de ontwikkeling van een nieuwe
verwerkingsmethode, hebben psychologisch een gunstig effect gehad
op de pessimistische stemming, die er eind van het vorige jaar
heerste.
*)De jaarlijkse behoefte aan grondstof van de,.:est-PJuropese-spinnerijenwordt geraamd op 100.000 ton vlaslint,hetgeenovereenkomt met eenuitzaai van 100.000ha vlas.
')Daartegenover staat,,dat de voorraden vlaslint op de bedrijven
nog aanzienlijk zijn.

- 4 Zoals boven reeds gesteld is,hebben de slechte weersomstandigheden tijdens de vlasoogst er de laatste jaren toe geleid,dat
de gemiddelde kwaliteit van het op demarkt aangeboden strovlas
tewensen overliet.Het is dan ook niet teverwonderen, dat er
thans,mede door de vermindering van demet vlasuitgezaaide oppervlakte,een tekort is aan strovlas van goedekwaliteit.Dit
uit zich door het feit,dat vooral deBelgische vlassermomenteel,
zijhet noodgedwongen, voor partijen ve.n goede kwaliteit,prijzen
betaalt die uiteenlopen van20tot zelfs30cent perkg gerepeld
stro.Uitgaande van een gemiddelde opbrengst van6000kg gerepeld
stro per ha,geeft dit voor de teler eenaantrekkelijke financiële opbrengst,die zeer zeker een vergelijking met het financiële resultaat van andere akkerbouwgewassen kan doorstaan.
Het bezwaar blijft,dat deze hoge strovlasprijzen tot dusverre niet tot uitingkomen in de prijzen die de vlasser voor
zijn vlaslint kanmaken.Aangezienmen voorBelgië en Frankrijk
dit jaar,ondanks de steun,die deOverheid in de vorm van premies
voor deteelt ende verwerking toekent,een verdere achteruitgang
van deuit te zaaien oppervlakte verwacht,rekent men omstreeks
september op een toenemend tekort aan strovlas vs.ngoedekwaliteit.Dit temeer,aangezien deRussische dumping in hoofdzaak de
lagere kwaliteiten vlaslint betreft.Voorts is het verschil in
prijs tussen strovlas van goede envanslechte kwaliteit veel
groter dan andere jaren.Er is dus alles voor te zeggen om in
onsland,vooral dit jaar,te trachten strovlas vangoedekwaliteit te verbouwen.
Hoewel vlas inderdaad een gewas is,dat zeer gevoelig is voor
het weersverloop tijdens zijn ontwikkeling enin het bijzonder
voor deweersomstandigheden tijdens het trekken,kanmen door het
nemen van de juiste cultuurmaatregelen toch veel in eigen hand
houden.Welke deze cultuurmaatregelen zijn,zal thans besproken
worden.
Vruchtopvolging
De beste voorvrucht vormt nog steeds haver op grondmet "oude
krachtt:.Ook zomergranen (behalve zomergerst)envoorts bruine
bonen enuien, zijn goede voorvruchten. Wintergranen en zomergerst gevenkans op aantasting door akkerthrips.Bieten gevente
koud land enlaten vaak de grond in slechte structuur achter.
Aardappelen geven vaak te vruchtbare en onregelmatige grond
(aardappelruggen). Vlas na erwten,moet met het oog op de risico's
voor een thrips-aantastingworden afgeraden.Bietenzaad als voorvrucht verdient ook geen aanbeveling, gezien de hoge N-gift,onregelmatigheid door dein de grond achtergebleven bieten ende
kans op opslag vanbietenbij een zachte-winter.
Indien er :ïvlasbrand-;in de grond zit,moet men eigenlijk
15 jaar wachtenmet vlas te verbouwen.Beter nogkanmen een vlasbrand-resistent ras als Noblesse ofDiana uitzaaien. Jieraisgevoeliger voor vlasbrand danmenin de praktijk vaakdenkt.
Normaal kanmen eens in de zes jaar op hetzelfde perceelmet
vlas terugkomen.
Grondbewerking
Niet te zware,kalkhoudende en goed doorlatende grondmet max.
*f0 %afslibbaar is hetmeest geschikt voor vlas.Verse groen-of
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denboze voor vlas. Inhet najaar dient men niet te diep opwintervoor te ploegen,liever nog,indien ditmogelijk is,cultivateren.Door een chemische onkruidbestrijding in de voorvrucht
(b.v.bij granen)moet het perceel zo veelmogelijk onkruidvrij
gemaakt zijn.
Indieninhet voorjaar het land te grof ligt,dient men een
ondiepe voorbewerking toe te passen,zodra deweersomstandigheden,
b.v.bij lichte vorst,dit toelaten.De eigenlijke bewerkingmoet
men eerst beginnen als de grond goed is opgedroogd,Hen heeft er
niets aan de natte grond naar boven te halen,aangezien die in
harde, grove kluiten opdroogt.Een te vroege en te diepebewerkingkan de grondstructuur grondig bederven.
Het doel van de grondbowerkingmoet zijn om een goed,bezakt,zaaibed te verkrijgenmet een fijne structuur en een goede
ontwatering, waardoor een vlotte en regelmatige opkomst gewaarborgdis.
Dit kanmen ondermeer bereiken door:
a. het land 2x te slepenmet eentandensleep of
b. het land eerst te eggenmet eenkromtandeg (geen telange tanden)envervolgens te slepenmet eentandensleep of
c. het land 2x te eggenmet eenkromtandeg.
Menkan dwars op deploegvoor met egge of tandensleep de
grond fijnmaken.
Na deze bewerkingen verdient hetmeestal aanbeveling om na
te rollenmet eenCambridgerol omde telosse grond wat aante
drukken, zodat het zaad niet te diepwegvalt.Vooral voor eengewas als vlas,is de structuur van de grond een zeer voornaam punt
voor deuiteindelijkekwaliteit,diemen oogst.
Zaaitijd
Men dient te zaaien,indien de grond hiervoor bekwaam is.Zo
vroegmogelijk zaaien is gewenst,maar een goede structuur isbelangrijker dan vroeg zaaien.
Zaaizaadkwaliteit
Het gebruik van primakwaliteit N.À.K.-gekeurd zaaizaad met
een hogekiemkracht en een laagBotrytis-gehalte is een eerste
vereiste, indienmen een goed produkt wil oogsten.Bij de thans
bestaande keuringseisen,isÎÏ.A.K.-gekeurd zaad echter nog geen
waarborg dat hetBotrytis-infectiepercentage wel zolaagis als
wenselijk zou»vezen.
Dat tegen de eis van een goede kwaliteit zaaizaad nogwel
eens gezondigd wordt,isuit devolgende enquêtes duidelijkgebleken.Tijdens het zaaien werd hierbij eenmonster zaaizaad
achter de zaaimachine-weggenomen.
Van de 28monsters in Zeeland bleek het volgende:
k6 %van demonsters bestond uit zaad vanmatige kwaliteit en
twijfelachtige herkomst
22 %vandemonsters was eigen gewonnen zaadmet veel onkruidzaden
10 %van demonsters bleek niet ontsmet tezijn.

-6InGroningen bleken van de 21monsters 8monsters uit ongekeurd
zaad tebestaan met eenkiemkracht uiteenlopend van 80tot 95 %i
terwijl verschillende van deze monsters tot 11k onkruidzadenper
liter bevatten,w.o.wilde-haverzaden.De overigemonsters bleken
uit gekeurd zaad tebestaan,waarvan dekiemkracht boven de 95 %
lag.
Dat men in depraktijk dusnogwel eens percelen tegenkomt,
die zwaar veronkruid zijn of eenmisgewas leveren ten gevolge van
sterke aantasting door ;,grauwe schimmel:i,is zodoende geenwonder.
Bezuiniging op dekosten van het zaaizaad is een kortzichtige
politiek.
Zaaizaadhoeveelheid
Bij het vaststellen van de zaaizaadhoeveelheid dient men er
vanuit te gaan,dat vroege zaai altijd meer zaad vereist dan late
uitzaai (zie het verschil in zaaizaadhoeveelheid tussen Groningen
enhet zuiden ve^nons land). Voorts hangt de zaaizaadhoeveelheid
in sterke mate af van het 1OOO-korrelgewieht,datmen zelfmakkelijkkan bepalen door 2x 100korrels af te tellen enin een apotheek telaten afwegen.De zaaimachine dient men tijdig op degewenste hoeveelheid zaaizaad af te draaien.
Voor ,,'ierakanmen l60kg als de gebruikelijke zaaizaadhoeveelheid aannemen;bijminder stevige rassen enrassen met een
laag 1000-korrelgewichtkanmenbeter watminder zaaien enniet
boven de1^-0kg uitgaan.Op zware kleigrond kanmenbeter wat
meer zaaizaad gebruiken,vooral als het zaaibed erondanks alle
moeite grof bij ligt;oplichte kleigronden en zavelgronden kan
men gerust wat minder zaad gebruiken (zie tabel in de Rassenlijst
1959).
Het verhogen van de zaaizaadhoeveelheid, indienmen van zaaizaad uitgaat met een lagekiemkracht,leidt altijd tot teleurstellingen,Het isniet uitsluitend eenrekensommetje !
Te dik zaaien enonregelmatig zaaien (dikke plekken vooral
bij het wenden op dekopakker) geven aanleiding tot vorming van
de eerste infectiehaardenvan deBotrytis schimmel.
Ontsmetten
Het zaaizaad kanmen hetbeste in ontsmette toestand betrekken van eenbetrouwbare leverancier,waarbijmen dus zaaizaad moet
eisenmet een hoge kiemkracht en een zolaagmogelijk infectiepercentage aan schimmelziekten.
Wilmen het zaaizaad zelf ontsmetten, dan dient men vande
gebruikelijke ontsmettingstrommels gebruik temaken.Menmoet dan
met de volgende factoren rekening houden:
a.welkmiddel men gebruiken wil,zieBericht P.D. 1810,
b. hoemen ontsmet,
c.welke doseringmen nodig heeft,
d.wanneer men het zaaizaad moet ontsmetten.
Op grond van deresultaten van delaatste onderzoekingen kan
men het beste de "vluchtige"kwikverbindingen (zowel in poedervorm
als in vloeibare vorm in de handel) gebruiken.Hierbijmagmen een
dosering van 5gr/cc perkg zaad niet teboven gaanindienmen een
nadelige invloed opkiemkracht en de opkomst wil voorkomen.
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(kwik +TMTD)of Captan worden uitgegaan,waarbijmen tot k gram
per kg zaad kan gaan.Ten slotte heeft men demiddelen opTMTDbasis,waarbij de dosering zonodig tot 5gram verhoogd kanworden.Indien het zaad sterk geïnfecteerd is,dientmen demaximaal
voorgeschreven dosering te gebruiken.Dit ismet lietzaad uit
oogst 1958hetgeval.
Het resultaat van de ontsmetting moet een zoregelmatigmogelijke verspreiding vanhetmiddel over het zaad zijn.
De donkerrood gekleurde zadenblijken indienmen ontsmet
heeft met AAbiton ofPanogen,duidelijk eenminder goede kieming
te geven,dan delichter rood gekleurde zaden.Het ontsmetten op
een dorsvloer door het zaad om te scheppen,nadat men het middel
ervoor heeft uitgestrooid, is totaal ongeschikt.Bijhet gebruik
van vloeibare ontsmettingsmiddelen moet men gebruikmaken van een
speciale doseringsapparatuur,zodat men dit beter aan debetergeoutilleerde grotere zaaizaadbedrijvenkan overlaten.
Uit delaatste onderzoekingen isvoorts gebleken, datmenzonder gevaar het zaad ruim eenmaand voor deuitzaaikan ontsmetten,
indien het zaad niet ofweinig beschadigd isbij het dorsen en
niet tevochtig is (niet boven de 15 %vocht), (zie tabel I ) .Bij
gebruik van "vluchtige" kwikverbindingen verdient een vroegtijdige
ontsmetting zelfs aanbeveling.Deze middelen moeten lang inwerken
om hetmaximale effect tekunnen bereiken, zodat men het beste het
zaad na de ontsmetting in gesloten zakkenkan laten staan.
Voor verdere bijzonderhedenmoge worden verwezen naar onze
circulaire van 2.3januari en de artikelen in deMededelingen van
N.À.K.,Plattelandspost, deVlasbode en deNieuwe Veldbode.
Zaaiwijze
Bij voorkeur dient menmachinaal op8cm-rijenafstand te
zaaien en vooralbijlosse grond niet te diep.
Diep zaaien kanmen voorkomen door:
a. voorrollen
b. door vermindering van de druk op de vorentrekkers
Dit laatste kanmenbereiken door de vorentrekkers met een
rubberband of veren op te hangen of door de vorentrekkers met steunwieltjes ofbrede sleepvoetjes te steunen.Na het zaaienkanmen
eventueelmet een cambridgerol narollen,afhankelijk van destructuur van de grond (kans opkorstvorming !)en de weersomstandigheden.Het doelnoet een vlotte enregelmatige opkomst van het zaad
zijn.
Ondervrucht
Elke ondervrucht,die uit eenklavergewas bestaat,is nadelig
voor opbrengst enkwaliteit, vooral rodeklaver e'o.luzerne (zie
tabel II), Hopperups,witte klaver en graszaad (mits traag ontwikkelend enniet te hoog opschietend) geven weinig of geenschade.
Voorts zijn er enkele inlandse rodeklaverrassen (l-loosendaalseen
Kaasklaver), zie zich traag ontwikkelen enminder schadelijk zijn
dan debuitenlandse rodeklaverrassen.Om het bezwaar van de rode
klaver ofluzerne te ondervangen,kanmen deze beter 2weken nahet
vlas zaaien.Dit stuit vaak oppraktische moeilijkheden.De beste
oplossing is nog de grond overdwars licht te eggen ofmet een
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viool ofmet dehand breedwerpig in te zaaien.
De ondervrucht blijft echter een strijdpunt tussen teler en
vlasser.Kwaliteitsverschillen van ruim 10cent,voor vlasnet en
zonder ondervrucht geteeld, zijn geen zeldzaamheid.
Bemesting
Kali ensuper geeftmen vroeg in het voorjaar naarbehoefte.
Gemiddeld vraagt vlas +'-!• baal super an J> - k baal kali.De kali
kanmen het beste geven in de vorm vanpatentkali (26 %K^O): de
gebruikelijkekali ^fOkan nadelig werken door de aanwezige chloor.
Een nieuwe publikatie,waarin deresultaten van deproevenmet
kali- enstikstofbemesting zijn samengevat,verscheen alsMededelingMr.20van het P.A.w. Versekalkbemesting isuit denboze.
De stikstofgift is vaak te royaal;hieropkan niet genoegde
nadruk gelegd v/orden.Maximaal gevemen 2baalkalkammonsalpeter
(werkt langzaam enlanger na) ofbij lagere N-giften 1 - 2 baal
kalksalpeter.Menkanbeter eengev/asoogsten van6000kgongerepeld stro per ha,dat f 0,20 perkg opbrengt dan 10,000kg dat
ƒ 0,1O/kg opbrengt.Vooral na een strenge winter dient menminder stikstof te geven.De stikstof wordt tegelijkmet het zaaien
of liefst enige dagen vóór het zaaien uitgestrooid, indien het
land zaaiklaar ligt.
Tegenwoordig maakt men ookveel gebruik vanmengmeststoffen,
zoalsNPK-meststof,Granumix,fertifos of fosfaatammonsalpeter,die
tegelijkmet het zaaien worden toegediend.De voordelen zijn:
1.demeststof is direct gereed voor gebruik,menbehoeft niet
zelf temengen
2. perfecte menging en granulering, blijft goed strooibaar, ookna
langdurige opslag
3.besparing van arbeidskrachten: eenmaal strooien
k. elke plant krijgt N?K in dezelfde verhouding.
Het doel zijn om dekunstmest en vooral de stikstof zoregelmatig mogelijk over het perceel te strooien.Allekunstmeststrooiers
zijn hiervoor niet geschikt.Overbemesting met stikstof leidt altijd
tot late afrijping en geeft een toenemende kans oplegering en
slechte kwaliteit.
Ziekten en plagen
De plagen behoeven voor het vlas geenprobleem meer tevormen, indien men debestrijding maar vroegtijdig inzet.
Tegen aardvlooien (Aphtona.euphorbiae) enLongitarsus parvulus
gebruikt men:DDT-ernulsie25 %1,6 l/ha, Diazinon 20 % ï/k kg/ha
enParathion 25 %v.6 l/ha.
Tegen vlasthrips en akkerthrips: Parathion 25 %1,6 kg/ha of
1,6 l/ha ofDieldrin 25/ 1kg ofÎ l/ha.
De akkerthrips (veroorzaakt de z.g. drietanden) is moeilijker te bestrijden dan de vlasthrips (veroorzaakt dekwade koppen) (zie overigens 'Bericht P.D.).
Tegen ziekten kanmen na de opkomst niets doen.De bestrijding
geschiedt door de juiste wijzevan ontsmetten,niet te dik ofte
diep zaaien en een goede structuur en ontwatering van het zaaibed.
Als voornaamste ziekten kunnen worden genoemd: de grauwe schimmelaantasting, die inbepaalde jaren sterk om zichheenkan grijpen,de
dode harrei en vlasbrand. Zwartstip komt de laatste jarenweinigmeer

-9voor.Plaatselijk wordt v/eleensmangaangebrek aangetroffen,waardoor opbrengst enlintjehalte in sterke natenadelig beïnvloed kunnen
worden.Dit verschijnseluit zich door eenschraal en gekruld uitgroeien van de top van de stengel.Indienmen op een perceel zaait,
waar bieten als voorvr".cht duidelijkmangaangebrsksverschijnselen
vertoonden kan dit bc-zwaarvoor een groot deel ondervangen v/orden
door een tijdige bespuiting met 15kgmangaansulfaat-oplossing.
Rassenkeuze
V/ierablijft voorlopig nog hetmeest produktieve ras (zietabel III)al is het lintgehalte v/atlager in vergelijkingmet Solido enNoblesse. In vorband met de onregelmatige lengte enbloei
heeft men thans lijnen geselecteerd, die aan dit bezwaar tegemoet
komen.
Solido blijft wat kort enismeer geschikt voor de zavelgronden.
Het lintgehalte van dit ras is hoog,de opkleuring enafrijping wat
lâclt.

Noblesse enDiana zijnminder stevig,Kaar resistent tegen vlasbrand, evenals de selectie uit Solido,deEngelum C 16.De eerste
twee rassenmoet men "«/atdunner zaaien en eenlagere stikstofbemesting geven danmen voor .7ieragewendis.
Verschillende nieuwe selecties zijn thansin onderzoek ofkomen
inbeproeving,met name:C.B. 1vanhet CentraalBureau;Hylkema
1807van dekweker Hylkema,is roest- enbrandresistent;lijn ^—11en 14van dekweker Wiersema,is zeer uniform vanlengte enbloei;
Engelum C 16 enD 59^ van hetkweekveld ^Ingelum,zijnbrandresistent enleveren stromet eenhoog lintgehalte,rijpen wat laat af;
L.B.i/7.302vanhet Landbouwbureau i/iersum.
Op het gebied van het rassenonderzoek bestaat eennauwe samenwerkingmet het buitenland. Dit jaar zullen eenPools,Bulgaars en
Russisch ras in het onderzoek worden opgenomen.Voortswordt dit
jaar in samenwerking met N.V. Novivlas nagegaan in hoeverre bepaalde rassen hetmeest geschikt zijn voor het nieuwe procédé. Hierbij
gaat het onderzoek tot aan delinnen garens,hetgeen van belang
ismet het oog op debeoordeling van de spineigenschappen vande
vezel.
DeV/iera-vezelis nl. welsterk,maar door zijn grofheid en
geringe elasticiteit,naarmen zegt,minder geschikt voor despinnerij.
Chemische onkruiö.bestj
Dit blijft eennoodmaatrege1.Beter is het debestrijding in
deminder gevoelige voorvrucht uit de voeren.De grote fout isdoorgaans, datmen te laat tot debestrijding overgaat en te weinig
water gebruikt.Voor een goed resultaat zijnnodig:
a. gunstige weersomstandigheden
b. het gewasmoet 5cm lang zijn
c. het verspuiten vanminstens 600liter water/ha.
Debestrijding kanmen alleenin een gezond groeiend gewas
uitvoeren.
Alsmiddelen kan men,afhankelijk van de soort onkruiden, toepassen:
1.MCPAt 1/^-1/3 van de dosering, diemen normaal in granen toepast, d.i.25O-3OO gram actieve stof; vooral tegenmelde,witte
krodde enherik.

-102. NaDNC 8-10 kg,vooral tegen zwaluwtong,perzikkruid enmuur in
jonge toestand. Vooral de zwaluwtong wordt in de vlasserijen zeer
gevreesd als onkruid.
3.DNBP +MCPA5-6liter
k. NaDNC +MCPA 8-10 liter
5.DNBP (werkt zeer fel) y-6 liter,blijft riskant bij detoepassing.Het bezwaar is,datNaDNC en demengsels hiervanmet MCPA,
de luzerne envooral de hopperups,ernstigkunnen beschadigen.
(LieBericht P.D. Mr.131^» dat opaanvrage bij de Plantenziektenkundige Dienst te ,,;ageningengratis wordt toegezonden).
Cl-IPC, dat zeer geschikt is voor onkruiÜbestrijding inuien,
kan aanzienlijke schade toebrengen aan het vlas, dat binnen een
afstand van 200meter van het perceel uien gelegen is,ook indien
men hetmet „.lievoorzorgen inuien toepast.
TCA,dat wel toegepast wordt tegenkweek,isvoor vlas zeer
schadelijk.
Tijdstip van trekken
Nog te vaakkrijgt het vlas niet dekans om goed uit te rijpen
en trekt men te vroegmet alle nadelen van dien,nl. eenlagere
stro-opbrengst en een hogerBotrytis-infectiepercentage vanhet
zaad. Indien het gewas niet gelegerd is en geen ziekten voorkomen,
kan men het vlasbeter rustig laten staan tot de stengel minstens
voor dehelft is opgeschoond.
Wijze van oogsten en drogen
Het trekken gebeurt tegenwoordig doorgaans machinaal.Hierbij
worden nog vele fouten gemaakt,o.a. door te snel rijden,te grote
schoven,onjuiste afstelling van het plukapparaat en door te trekken indien het gewas niet droog is.Vooralbij hoge ondervrucht
en veel onkruid moet menkleine schoven (omtrek 30cm)maken.
Na het plukkenmoeten de schoven evenbesterven.Daarnamaakt
men hokken van4-6schoven om vervolgens na 2 tot k dagen,afhankelijk vanhet weersverloop, te schelven op3-pootruiters (snelle
droging, door goede luchtcirculatie 2). Bij het hokken houdt men
debovenkant van de,op de grond gelegen schoof aan debuitenkant,
anders trekken de schoven krom tijdens het verdere opdrogen en
komt dekop vanhet hok open te staan.Menkan gemiddeld rekenen
op 80-100 schoven per schelf en60-70 schelven per bunder vlas.
Het strevenmoet zijn het vlas zo snelmogelijk en volkomen
droog in de schelf tekrijgen. Is het vlas eenmaal in de schelf,
dan is er geen gevaarmeer voor kwaliteitsachteruitgang. Doorenkele schovenmet de top naar buiten te leggenkanmen broei inde
schelf voorkomen.Verbroeid vlas root moeilijk en geeft bij dauwroot de z.g. r;wittekoppen"'.Het afdekken van de schelf met een
muts vanriet of stro of eenkleedje van geïmpregneerde juteverdient aanbeveling.
Het hagen enmijten of tollen verdient,vooral onder vochtigeweersomstandigheden, geen aanbeveling.
In samenwerking met het I.B.V.L. zullen dit jaar op deProefboerderij voor het Drogen van.akkerbouwgewassenin deN.O.P.,uitgebreide proeven worden genomen om zomogelijk tot een systeem te
komen,waarbij het vlas snel enmakkelijk gedroogd kanworden,zonder nadeel voor dekwaliteit.In depraktijk is gebleken,dat een
langzame droging van het stro kan leiden tot eenkwaliteitsachteruitgang van het stro en het zaad.Het hagen enmijten is weliswaar

- 11eenuitstekendemethode,maar vereist veel vakmanschap enervaring,wilmen tot een goed resultaat komen,
Novivlasprocédé
Bij dit nieuwe procédé wordt het vlas achtereenvolgens groenonthout, gekamd, voorgesponnen op spoelen, chemisch geroot ennat
gesponnen oppotspinmachines.Het aldus verkregen garen is sterker
enbeter te verven.De prijs zalvermoedelijkminstens 25 %lager
liggen dan van het linnen garen gesponnen uit vezel volgens de
oudeklassieke rootmethode verkregen.Voorts ismenbij dezewerkwijze onafhankelijk van het weer enhet jaargetijde.Insamenwerkingmet deA.K.U. hoopt deN.V.Novivlas teDelft het onderzoek
eind i960tekunnen afsluiten.
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TABEL I
Kiemkrachtpercentage zaailijnzaad na ontsmetting en bewaring
Vier partijen zaailijnzaad werden op12december '57 ontsmet envervolgens op12maart 1958 en11 september 1958 ophetpercentage kiemkracht geanalyseerd.
!
partij1
jmatig Botrytis
Middel {veel dorsbesch.

partij 2
jweinig Botrytis
i ;' dorsbesch.

ikiemk i ernjkiemenergie
kracht
ienergie
. . _
h 1/9 1 2 / 3 1 1 / 9 ) 1 2 / 3 1 1 / 9

partij 3
veel Botrytis
'! dorsbesch.

kiemkiemikiemkiemkxemkracht
ienergie
kracht
kracht
12/3 1 1 / 9 12/3
12/3 11/9I2/3T1Ï/9 12/3 11/91
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Inalyse R.P.Z.
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97
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kiemkracht
in %

%
Botrytis

ASCO-

>artij 1

96

17

0

Alternaria
1

jartij 2

9^

8

0

1

15

19

0

2

36

31

1

0

1

jartij 3
>artij h

81

chyta

partij h
veel Botrytis
weinig dorsbesch.

%

Beschadiging
licht zwaar totaal
35

1
2
0
1-1
1
2

13
7
12
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-13TABELII
OOGSTMETHODEN-ONDERVRUCHTENPROEFINVEZELVLAS'58

analyse zaaizaad

analyse monster strov las

gem.verkoops- lintkwaliteit lintgehalte KiemkrachtBotrytis^ Ascochytai
in %
in %
in % \
prijs perkg
ingld./kg
in %j
Geen ondervrucht
Kleine schoven:
1.92

19.1

98 5

2.5

geen

1.93

19.9

98 5

2.0

geen

5

19.3

98

3.0

sp.

Schelf

1.92^

100

3.5

geen

Tol

1.95

21.0
20.2

99

5.0

geen

Mijt

1.92

19.6

99

3.5

geen

Schelf

1.65

17.0

98

7.5

sp.

Tol

1.68

17.1

98

6.0

;geen

• 16.7

98

6.0

1

8.0

Schelf

Tol

21 cent

Mijt

1.92

Grote schoven:

Met ondervrucht
Kleine schoven:

Wijt

9 cent

1.67

5

3rote schoven:
Schelf

1.66

; 17.0

98

Tol

1.65

98

|2*k0

Kijt

1.675

! 16.3
| 15.5

1
1

96

I12.0

1

\

-

1*f

-

TABEL III
Stro-opbrengsten,zaadopbrengsten en lintgehalten inverhoudingsgetallen volgens het
rassenbericht nr.2Ô2van het I.V.R.O.
G erepeld stro

2 iad

Lint gehalte

j

Rasnaam

!;noor d. 'cent r. : zuidw. hoor d. cent.r. zuidw. j
noor d. cent r. zuid .¥.
zeeklei zeeklei zeek lei •\zeeklei :zeeklei ^zeeklei; •zeek lei zeeklei zeeklei

Viera

103

Diana
Dolido
Noblesse
D

ercello

ïadonna

9 102 9 101
101 8 102 7 101
96 8 96 8 95
98 7 96 7 97
96 9 96 8 97
102 7 10e- 6 106

9
8
8
8
9
6

l) 1 1 1

li9 0
!:118

j:9 3
li 8 3
h 88

9 hio

9 :115
0
7 ! 93
u I93
8 1118 8 h17
7 ! 9^ 7 :90
9 ;86 8 !88
7 ; 87 6 !8if

De tweede kolom geeft hetbetrouwbaarheidscijferaan.
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