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I N H O U D

Woord vooraf
I Kropaar
a.Proef met verschillende- standdichtheden en wel en geen grondbewerking na de eerste oogst
b.Stikstofbemestingsproef "netwol en niet maaien van de hergroei na
de eerste oogst
II Beemdlangbloem
a.Proef met verschillende standdichtheden en wel en geen grondbewerking na de eerste oogst
b.Stikstofbemestingsproef met wel en niet maaien van de hergroei na
de eerste oogst
c.Proef met wel en niet maaien van de nagroei in de herfst van het
jaar van inzaai
d.Proef met diverse oogstmethoden
III Veldbeemd
a.Proef met verschillende standdichtheden en wel en r^aen grondbewerking na de eerste oogst
b.Proef met stikstofaanwendingstijden (voorjaar 1957)
c.Proef met stikstofaanwenditigstijden (voorjaar 1958)
d.Proef met verschillende stikstofgiften op een tweedejaars gewas
e.Proef met herfst- en vcorjaarsstikstofgiften (N.O.P.)
f.Proef met herfst- e.)voorjaarsstikstofgiften (Biesbosch)
g.Proef met kalkammonsalpeter en kalkstikstof op twee tijdstippen in
het voorjaar gestrooid
h.Stikstofbemestingsproef in een tweedejaars gewas
i.Proef met maaien en niet maaien van de nagroei in de herfst na de
eerste oogst
j„Proef met wel en niet schoffelen van een eerstejaarsgewas in het
voorjaar
kfStikstofbemestingsproef gecombineerd met v/el en niet maaien na de
eerste oogst bij veldbeemd op lichte jaandgrond
1.Proef met enkele grondstoffen aangewend op verschillende tijdstippen
m.Proef net verschillende herbiciden -aangewend op verschillende tijdstippen
n.L Proef betreffende bestrijding van klein hoefblad met groeistoffen
2. "'/aarnemingbetreffend: bestrijding van klein hoefblad met DNC
wel en niet gecombineerd met 2,^+D amine
o.Stikstofbemestingsproef met voerja-arsgiften van kalkammonsalpeter
wel en niet gecombineerd .:iv,tkalkstikstof
IV Ruwbeemd
a.Proef met verschillende standdichtheden
b=Stikstofbe-mestingspreef
c.Zaaitijdenproef
d.Proef mot kalkstikstof op tiv;.etijdstippen gestrooid
e.Proef met verschillende herbiciden

2-

VStruisgras
a Stikstofbemestingsproef met heidestruisgras
b Zaaitijden gecombineerd met stikstofgiftenna de eerste oogst van
kruipend struisgras
VIRoodzwcnk
a Proefnetherfs.t-envoorjaarsstikstofgiften
b Proefmet kalkamnonsalpeter enkalkstikstof op twee tijdstippen in
het voorjaar gestrooid
cProefmet maaien enniet maaien in deherfst vanhet jaar vaninzaai
dProef met groeistofbehandeling(aldanniet gemengdmet ureum)en
kalksalpeter in de voorzomer in een eerstejaars gewas
eProefmet verschillende herfstbehandelingen (maaien ennietmaaien;
N-trappen) in een tweedejaars gewas
f Tijdstippen vanmaaien van de hergroei na de eerste oogst
VII Italiaans raaigras
a Proefmet verschillende standdichtheden
b'."Jaarnemingenbetreffende de zaadteelt van tetraploxd Italiaans raaigras
VIIIEngels raaigras
a Zaaitijdenproef
b Proef met diverse oogstmethoden
IXFijnbladig schapengras
a Stikstofbemestingsproef opeen tweedejaarsgewas
b Proefmet wel enniet maaien vande hergroei na de eerste oogst
cProefmet kalkstikstof
X.Diversen
a Frans raaigras
b Rietzwenkgras
cRietgras

WOORD VOORAF
In dit verslag v:ordteen overzicht gegeven van deresultaten der in1957 en1958geoogste proeven ophet gebied
van de graszaadteelt.
Alle onkruidbestrijdingsproeven zijn genomen door de
Afdeling Onkruidbestrijding vanhet Instituut voor Biologisch
enScheikundig Onderzoek vanLandbouwgewassen innauwe samenwerkingmet deAfdeling Zaadgewassen van het Proefstation
voor deAkker- en ../eidebouw.Alle overige proeven zijn doorde
laatstgenoemde afdeling genomen,die ook deverslaggevingvan
het geheel verzorgd heeft.Een enanderstaat onder auspiciën van
deCommissie Gras- enKlaverzaadteelt A...-T.N.0.
Dit verslag ishet zesde van een reeks,waarin de resultaten
van het in1950begonnen graszaadteeltonderzoek worden vermeld.
Behalve het nemen van proevenbehoort het tot de taakvan
het onderzoek om de veelal grillige proefvelduitkomsten te
interpreteren en de lijnen enwetmatigheden, die erin lijken
te zitten,naar voren tebrengen.Getracht is zulks inhet
hoofdstuk 'Ssjnenvattingen conclusies1'tedoen.

I.
a

ra)IVu^

« £2L2-_it._Pl"i,k v g ^ s c h i l l e n d e s t a n d d i c h t h e d e n en wel en geen
g r o n d b e v v e r k i r g na de e e r s t e oocyst

Plaats:
Centra;.!proefveld graszaadteelt bijP. van 'tZet,Voorstci-'feg^,Marknesse (ïï.O,P.)
Grondsoort:
Zavel
Kas:
KropaarselcctieC,B„
Objecten:

'

1.Oe rijenafstanden33«'+0en50 en, gecombineerd met de
zaaizaadhoeveelheden 1, k en7kg/ha
2, ïTade eerste oogst wel en geengrondbewerking tussen de
rijen,uitgevoerd op23 juli1957 door spittenmet de hand
Zaaitijd:
31naart 195°
Dekvrucht:
Vlas
N-bemesting:
200kgkas/ha
6OOkg Ks/ha
200kgkas/ha
6OOkgks/ha

28 aug. 1956
1 mrt. 1957
25 okt, 195"
13 febr„ I958

Ie oogst 1957
2e oogst I958

Behandeling gewas na deIeoogst:
Op 19 september 1957werd denagroei gemaaid
Oogstdata:
Ie oogst 6 en8 juli 1957
2e oogst l8 juliI958

0~,norkivv'
Deheri'ststikstofgiftna de eerst oogst werd op een vrij
„aat tijdstip (25oktober 1957)gegeven,om een teweelderige
v/ii' uer t e v e r m i j d e n
nag roei. voor
Resultaten:
Schoon zaad kg/ha
xiijer,-

afstand
33 en
'^0en
50en
r,

G' n.,

'•. 1 k g

;

Zaaizaad j
k kg
]
!

•••1292 !
1306 i
:„25c

II67
II67
1122

!
;

i?£6

II32

:

7 kg !

Sein.

III5 I
110*4- 1

II9I
II92
II26

997 1
1072

|

-7Opmerkingen:•
De beste uitkomst werd verkregenbijde nauwere rijenaf'standen 33 en.^0cm en dekleinste zaaizaadhoeveelheid van 1kg/ha
(+I3OOkg/ha). De gemiddelde opbrengstverschillen tussen derijenafstanden waren gering.Bij 50cmwas de opbrengst ongeveer
70kg/ha lager danbij33 en^0cm.Tussen 33 en ^0cm rijenafstand was praktisch ge^n verschil.
'Alsmen dehoeveelheid zaaizaad die,bijeen rijenafstand
van 33 cm en een zaaizaadhoeveelheid van 1kg/ha,per strekkende
meter in de grond terechtkomt x gram noemt,kan eenmaatingevoerd worden voor de zaaidichtheid.
jRijenafstandenzaaizaadhoeveelheid
33cm
40cm
50cm
33cm
40cm
50ca
33cm
40cm
50cm

1
1
1
4
4
4
7
7
7

kg
kg
1, .

k£S
kG
1er:

kg
kg
kC

1
1

Za aidichtheid per
st rekkende met er

Opbrengst kg/ha

!
I

X

1,2s
1,5 x
4 X
4,8x
6 x
? x
8-4x
10,5x

1292
1306
1260
II67
II67
1122
1115
1104
997

!

1
1
'•

•

Uit deze cijfers blijkt,dat de opbrengst lager wordt,naarmate de zaaidichtheid toeneemt.Het is dus inde allereerste plaats
vanbelang om zo dunmogelijk te zaaien ten einde een ijle doch
regelmatige stand in de rij tekrijgen.
Oogsttijd:
Bijbovengenoemde proef werd tevens ervaring opgedaan met de
oogsttijd.De helft van deproef,die in ^f-voudlag (dus2parallellen),werd op zaterdag 6 juli geoogst,daar toen het gewas rijp
werd bevonden.Helaas was het niet mogelijk om alles in ééndag
te oogsten,waardoor deandere helft opmaandag 8 juliwerd geoogst,
Een en ander is dus tebeschouwen als 2volkomen identieke proeven
(elk in 2-vcud),waarvan er één 2dagen later is geoogst,dande
andere.Beide helften gaven ten aanzien van de standdichtheid dezelfde resultaten,doch het opbrengstniveau van het opmaandag
geoogste gedeelte lag +250kg zaad/ha lager.Dit was voornamelijk
het gevolg van een flinke storm opzaterdagavond waardoor veel zaad
isuitgewaaid.Kropaar laat bijrijping het zaad gemakkelijk vallen
en spoedig oogsten is dusgewenst.
2e oogst I958
Rijenafstand1

1kg
J
4kg :: 7kg
J
Gem.
geen
iwel ;geen wel ;geen ;wel :geen
;wel
grond' -grond«:grond--grond-;grond-;grond— grond .'grond
bew,
Ibew. ',bew. bew. >bew. !bew. " bow.
jbew..
—r
33cm
' 692 j775 '732 753 ;660 j688 ; 695 ! 739
40om | 697 !329 i749 1810 \ 649 .'669
698 i 769
j 50cm i 687
658 ;665 |708 :615 !718 ; 656 | 695
JGem.

! 692

i 754 i715 '757 '641 :692 : 683

I 734

H

In het 2e oogstjaar is het opbrengstniveau heelwat lager
dan inhet Ie jaar.De grondbewerking tussen de rijen heeft wel
enig effect gesorteerd,naar toch zoweinig, dat deze cultuurmaatregel.j diemoeilijk in het groot uit te voeren is,niet voor
de praktijk kan worden aanbevolen,'
Bij de verschillende standdichtheden komt de dunne zaaiwederomwat gunstiger naar voren,al zijn de verschillen lang niet zo
groot als inhet eerste jaar.
Uit deze proef komt als praktijkadvies naar voren:
Zaaikropaar op33à kO cmmot zoweinigmogelijk zaaizaad.Een
grondbewerking tussen derijen spoedig na deIe oogst loont de
moeite niet,
b. Stikstofbemestingsproef met wel enniet maaien van de hergroei
na deIeoogst
Plaats:
Centraal proefveld graszaadteelt bijP. van 'tZet,Voorsterweg k, Marknesse (N.O.P.)
Grondsoort:
Zavel
Ras:
EropaarsoleotieC.B,

;-•

Objecten:
1, a,Eerste oogst (1957)
3N-giften nl.0,200en^00kgkas/ha op 28augustus 1956
k N-giften nl. 200,^00,600en800kgks/ha op*fmaart 1957
b. Tweede oogst (1958)
3 N-giften nl.0,200en ^00kgkas/ha op 25 oktober 1957
•kN-giften nl. 300kgks/ha op13 februari 1958+300kgkalkstikstof op 10maart 1958,AOO, 600 en800kgks/ha op13 februari
I958
2. vi/elen niet maaien van denagroei op 20september 1957.(na
de Ie oogst). Het gemaaide graswerd afgevoerd
Zaaitijd:
31maart 1956
Rijenafstand:
kOcm
Zaaizaadhoeveelhexd:
1 kg/ha
Dekvrucht:
Vlas
Oogstdata:
lc oogst 6en 8juli1957
2e oogst 17 enl8 juli 1958

Opmerking:
Na de eerste oogst werd geen grondbewerking tussen de rijen
toegepast.'"Er"werd een"mooie"holle stand verkregen.
Resultaten:
Ie oogst 1957
Schoon zaad kg/ha
Voorjaars-N

200 kg
ks/ha

"Herfst-N

4óö kg
ks/ha

600 kg
ks/ha

800 kg
ks/ha

[

Gem,;

0 kg kas/ha
200 kg kas/ha
400 kg kas/ha

\
!
1

781
901
1076

1032
1213
1172

1186
1316
1345

+ 1277
+ 1225
+ 1294

i 1067 |
! 1164 j
! 1221 I

3em,

!

919

1139

1282

+ 1265

[

\

De objecten met 200,J-i-COen 600kgks/ha inhet voorjaar werden
op 6 juli rijpbevonden--engem;',aid.De objecten met 800kg'ks/ha
inhet voorjaar ware;;iets later rijp enwerden opmaandag 8 juli
gemaaid,"degenseenstorm in denacht van6 op 7juliis heelwat
zaad uitgewaaid,waardoor deverkregen opbrengsten vande 800kg-objecten onbetrouwbaar v/aren.Ten einde toch een indruk vanhet
opbrengstniveau tekrijgen isbij deverkregen opbrengsten 250kg
bijgeteld zijnde de hoeveelheid- die bij dehiervoorgenoemde proef
betreffende standdichthedenbijkropaar onder dezelfde omstandigheden isuitgewaaid.De twee proefvelden grensden aan elkaar.
Uit de cijfers bliJKt wel,dat de opbrengst gunstig heeft gereageerd op eenstikstofgift in de nazomer.De hoogste opbrengst
•werdverkregen bij 200kgkas in nazomer van het jaar van inzaai
en600kgks in het voorjaar.Een flinke voorjaarsbemestingis
derhalve gewenst.Deze kan in dit geval gesteld worden op30kg
N/ha meer dan opStaring C.3.»wintertarwe.
2e oogst I958
'-..Voorjaars-N

i 0 kas
feOOkas
1400kas

300 ks + 300 kst
wel
niet
maaien maaien
702
814
810
! 798
714
753

.Gem.

i 738

kerfst-N

792

400 ks
600 ks
niet
niet ;wel
wel
aaaien maaien maaien :maaien
562
588
697 1 825
700•
745••
690 1731
638
777
685 i 805

633

703

691

j 787

: 800 ks
Gem •.,.
;niet
Wel
niet ; wel
:maaien :(naaien maaien; maaien
•:868
,802
774
691;
749
! 712
695
! 591
756
;684
; 688
680

1692.

! 756

Opmerkingen:
Uit de cijfers blijkt,dat het object maaien van'de nagroei
gemiddeld +75kg zaadmeer heeft opgeleverd, zodat deze cultuurmaatregel zeker kan worden aanbevolen.
Van de voorjaarsgiften.geeft 800kgks/ha een voor depraktijk te zwaar en gelegerd gewas.Ook de herfststikstofgiftenbeïnvloedde delegering in ongunstige zin.De beste objecten zijn
geen stikstof in het najaar en600kgks/ha dan wel de combinatie
3OOkgks +3OOkgkalkstikstof inhetvoorjaar.
Het opbrengstniveau (ruim 80Ckg)ligt heel wat lager dan in
het eerste oogstjaar (ruim 1300k g ) .

689

760

- 10--

II.BEEMDLÀNGBLOEM
a

* Proefmet verschillende standflichthedenenwel enf?een
grondbewerking na de eerste oogst

Plaats:
Centraal proefveld graszaadteelt bijP. van 'tZet,Voorsterweg k, Marknesse (N.O.P.)
Grondsoort:
Zavel
Ras:
Beemdlangbloem w.t.Mommersteeg
Objecten:
l è De rijenafstanden 20,25 en 33cm, gecombineerd met de
zaaizaadhoeveelheden 1, k en 7kg/ha
2,Na de eerste oogst wel engeen grondbewerking tussende
rijen,uitgevoerd in de laatste v/eekvan juli1957 door
spittenmet de hand. In de veldjesmet 20 cm rijenafstand
werd om deandere éénrijweggespit,zodat dit object op
kO cmkwam te staan.
Zaaitijd:

31maart
Dekvrucht:

1956

Vlas
N-bemesting:
28aug.
1mrt.
25okt.

1956
1957
1957

13 febr.I958

200kg kas/ha
ifOOkgks/ha
200kgkas/ha
>00kgks/ha
J

\
J
.1
de

le

°°° S t

1

^

/

5?

g
°°^st

L

^°

Behandeling gewas na de leoogst:
Op 19september 1957werd denagroei gemaaid en afgevoerd
Oogstdata:
le oogst k juli 1957
2e oogst Ik juli1958
Opmerking:
De herfststikstofgift na de eerste oogst werd op een vrij
laat tijdstip gegeven (25'oktober 1957), om een te weelderige
nagroei voor dewinter tevermijden.

- 11-

Resultaten:
le oogst 1957
S :hoon zaad k g / ha
Rijenafstand
20 cm
25 cm
33 cm

3 kg

za a i z a a d
7 kg
I296
1159
1112

: 1^+37
i 121^
! 1317
!
; 1323

Gem.

\
{

II89

11 kg

!

II91
1103
II36

;

Gem.
1308
1159
II88
•-

11A3

Opmerkingen:
Debeste resultaten werden verkregen bij denauwste rijenafstand van 20 cm en dekleinste zaaizaadhoeveelheidvan 3kg/ha.
Een rijenafstand van 20 cmlijkt hetbest,terwijl dekleinste
hoeveelheid zaaizaad verreweg het beste resultaat gaf.ÏCenen
anderkomt neer op ijl zaaien in derij.
Alsmen dehoeveelheid zaaizaad die,bij een rijenafstand"'
van 20cm en een zaaizaadhoeveelheid van 3kg/ha,per strekkende
meter in degrond terechtkomtxgram noemt,kan eenmaat ingevoerd
wordenvoor de zaaidichtheid.

(Rijenafstand enzaaijzaadhoeveelheden
SO
!25
•33
20
E5
133
«20
!25

J33

Zaaidichtheid per
strekkendemeter

cm 3 kg
cm 3 kg
cm 3 k g
cm 7 kg
cm 7 kg
cm 7 kg
em 1 1 k g
cm 1 1 k g
cm 1 1 kg

Opbrengstkg/ha
1437
1214
1317
1296
1159
1112
1191
1103
1136

X

1,25
1.7
2,3
3
4
3,7
4,6
6

Uit deze cijfersblijkt, dat de opbrengst lager wordt,naarmate de zaaidichtheid toeneemt.Het is dus vanbelang om dunte
zaaien,ten einde eenijle doch regelmatige stand in derij.te
krijgen
2e oogst 1958
Schoon zaadkg/ha
'--..
;

Zaaizaadhoeveelhe id

3

IfCT

JRijeniafstand

geen
iw e l
g r o n d - -j g r o n d bew.
: bew.

: 20 cm
| 2 5 cm
i 33 cm

950
945
925

I 4 0 «m
£em,

940

j 974
; 877
i 808
I 886

7 kg

1 1 kg

!

G em.

[

igeen
geen
: wel
geen
wel
wel
j
g r o n d -; g r o n d - g r o n d - •; g r o n d - i g r o n d b ew,; g r o n d b e w .
i bew.
bew. j bew,
bew.
972
946
840

953

! 928
» 868
: 989
; 928

888
952
850

89?

i

; 924
; 803
; 948

j
\

937
948
372

942

|

849
915

1
1

j 892

i

919

902

;

i
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Uit de cijfers blijkt,dat de grondbewerking tussen de rijen
uitgevoerd inhet laatst van julina deIe oogst geen enkel nuttig effect heeft gehad op de zaadopbrengst,ookniet het object,
waarbij de oorspronkelijke rijenafstand van 20cm,doorwegspitten van.éénrij op ;+0cmwerd gebracht.Dezemoeite,kanmen zich
duswel sparen.
Voorts zijnin ds2e oogst geen'verschillenmeer tussen de
diverse s.t.anddichtheden te constateren..Het opbrengstniveau,is
gezakt van 1200kg à1300kg inde eerste oogst tot ruim 900kg
in de tweede oogst.
b..Stikstofbe.mestingsproef..mejt..wel,ennietgaaien van de hergroei
na de eerste oogst
Plaats:
Centraal proefveld graszaadteelt bijP. van 'tZet,Voorsterweg k, Marknesse (N.O.P.)
Grondsoort:
Zavel
Ras:
Beemdlangbloem w.t. C.B.
Objecten:

•...

1» a.Eerste oogst1957
3 N-giften nl.0,200en^00kgkas/ha op29augustus 1956
k N-giften nl.0,200.en600.kgkas/ha op k maart.1957
-•
b. Tweede oogst 1958
3 N-giften nl.0,200en^00kgkas/ha op 25 oktober 1957
k N-giften nl.200kgks/ha op13 februari 1957+300kgkst
op 10maart 1958,200,ifOOen600kgks/ha op13 februari 1958
2, Wel ennietmaaienvan'denagroei op 20september 1957 (na
deIe oogst).Het gemaaide graswerd afgevoerd.
Zaaitijd;...
31maart 1956
Dekvrucht:
Vlas
Rijenafstand:
33 cm•

Zaaizaadhoeveelheid:
3 kg/ha.

'

'

Oogstdata:
Ie oogst 3 juli1957

. 2eoogst.lVjuli195a

-

-

- 13Resultaten:
le oogst 1957
Schoon zaad kg/ha
~'"^-.

'

0

| 200kg
:ks/ha

| 400.kgj
! ks/ha j

6OOkg
ks/ha

Gern.

!

789
904
896

lil?
! 1114
io;;o

1 1346 !
i 1151 !
; 1033 j

1417
1148
988

II67
1079
987

j

863

1087

"~--.,Voorjaar- j
Herfst-N
0
200kgkas
400kgkas

***"""- ^ ;

Gen.

1177 1

1184

Debeste resultaten werden verkregen bijgeen stikstof in
de herfst en400-600kgkalksalpeter inhet voorjaar.Voorbeemdlangbloem lijkt ons eengift van 400kgks/ha,ongeveer evenveel
als voor Staring C B . wintertarwe teprefereren.Opvallend is,dat denerfststikstof eennegatieve invloed had.
2e oogst 1958
Seheon zaad kg/ha
\ Vc orjaars-N
JHerfst-

200ks+300ksi! 20Cks
niet

I- N
| 0kas
|400kas

IO63
986
991

'Gem.

1013

J200kas

jwel
1maaien
1018
1001
991

600ks

400ks

Gem,

jniet ;wel jniet ;wel jniet
wel Iniet wel !
jmaaienimaaien'maaien'maaien!maaien
maaienjmaaien!maaien'
821[ 677
994
913 ;864
884
1179i 977
881!866
1059I1034 |1020
II56 ;951
951
1038;IOI6
1019 |1041
851j1037 |975 I1024
853 '1029

952

1030|1016

Er is-geennoemenswaardig verschil in zaadopbrengst tussen
wel enniet maaien van dehergroei op 20september na de eerste
oogst. In depra.ktijkis echter het naaien welaantrekkelijk,
omdat eenruig perceelmoeilijker te oogsten is.Ook werden de
niet gemaaide objecten bijde hoogste voorjaarstikstofgiften
veel te zwaar.Deuitkonsten van destikstofbemestingsproef zijn
bij de gemaaide objecten veel regelmatiger danbij de nietgemaaideveldjes.
Als er veel stikstof (400kgkas) in deherfst isgegeven,
behoeft menbij de gemaaide objecten in het voorjaar nogmaar
weinig stikstofmeer teverstrekken; 200kgks is danwel voldoende.Heeft men in deherfst niets of 200kgkas gegeven, dan
moet in het voorjaar oOOkgks verstrekt worden om hetzelfde peil
tebereiken.Opvallend is,dat het opbrengstniveau bij200kgks
+ 3OOkgkst inhet voorjaar heel goed is,ongeacht de stikstofgift
in de herfst.
c.Proefmet wel ennietmaaien van denagroei in deherfst van
het jaar van inzaai
Plaats:
Inhet praktijkperceelvanJ.v:.Smid,Oosterringweg,Marknesse (W.O.P,)

996

~

953

- Ik -

Grondsoort:
Zavel
Ras-:-

-

•

.Beemdlangbloenw.t.Barenza
Zaaitijd:
Voorjaar 1957 onder c'onservenerwten
N-bemesting:
Na de oorjstvan de dekvrucht 200kgks/ha
Objecten enresultaten:
À . Niet maaien -geenN in de herfst -300kgks/ha op 20 februari
I958 1015kg/ha
B.Maaien op k oktober 1957 -geenN in de herfst -300kg ks/ha
op 20 februari.1958 9^2kg/ha
C.Maaien op k oktober 1957 -200kgkas/ha op25oktober 1957300kgks/ha op 20 februari 1958 1059kg/ha
D.Maaien op k oktober 1957 -geenN in deherfst -500kg ks/ha
op 20 februari1958 1039kg/ha
"
'S.Maaien..op. k oktober 1957---200kg/ha op 25 oktober 1957 -500kg
ks/ha op 20'februari1958 ll80~kg/ha
F.Maaien op k oktober 1957..-300.kgkst.op 22februari.1958 -300kg
ks/ha op~20februari 1958 1060kg/ha
Opmerkingen:
Mede door de.stikstofgift direct nahet ruimen van dedekvrucht conservenerv/ten,vertoonde het gras in september eendergelijke weelderige stand, dat de teler geneigd was hiervan een
snede temaaien om in tekuilen.Uit de cijfers blijkt,dat men
dit gerust kan doen als er na het maaien maar extra stikstof wordt
gegeven.
d.Proef met diverse oorstaethoden
Plaats:

Proefb o e r d e r i j :, 0ostv/aardhoeve ; ', ï/ier i n g e meer»
P r o e f b e d r i j f van het I n s t i t u u t voor Landbouwtechniek en R a t i o n a l i s a t i e t e 'Vageningen
Grondsoort:
Klei
Gewas:
Beemdlangbloem w.t.Moramersteeg
Aard derproef:
Oogstmethoden inhet Ie oogstjaar 1957

- 15Objecten:
I Maaien net zelfbinder,opbokken enuit dehokken dorsennet
een maaidorser
II Vroefjzwadmaaien enmet demaaidorser uit het zwad opnemen
endorsen
III Laat zwadmaaien enmet demaaidorser uit het zwad opnemen
--en-dorsen
Zaaitijd:
Voorjaar 1956 onder vlas
Eijenafstand:
33cm
W-beaestin^:
Herfst 1956:G
Voorjaar 1957:270kj/hakalkstikstof op20 februari
35Ok^/hakalksalpeter op1maart
100kg/hakalksalpeter op 7sei
Methodiek:
Methode I:Maaien metFahr 7 vt.zelfbinder en direct ophokken (hokjes van k schovenmet extrakopband). Dorsen vande hokken
met eenBolinder MunktellMST95.
Methode II:Inhet zwadmaaienmet eenJ.F. Zwadmaaier.
Uit het zwad dorsenmet eenBolinder Munktell MST 95voorzien van
eenMassey Harris pennenopneemhaspel,
Methode III:Alsmethode II,doch er werd enkele dagen later
gemaaid.
TabelI
Manuren;Trekker-: Zelfbinder-;Maaidorser-; Kosten aan)Aantal
perha ;urenper: resp.zwad:urenperhai oogsten eni personen
;ha
maaieruren ;
dorsen per( a a n het
perha
\ ha^'
iwerk
JMethodeIsMaaien
j(metzelfbinder)
jOphokken
JDorsen(metmaaidorser uithethok)

7,6 : 5,8
14,4
26,4

Methode II:Zwadmaaien
Dorsen (metmaaidorser uithet zwad); 7
MethodeIIIZwadmaaien
Dorsen (metmaaidorser uithet zwad)- 8

•

47,50
28,80

3,8

-

4,8

4,8

3,6

ƒ 516,80
7 393,10

6,6
4,8

ƒ 38,40

1

ƒ1 5 4 , —
ƒ192,40

2

ƒ 28,80

1

ƒ 176,—
ƒ204,80

2

3,5

; 3,6

3,6

-

1)Bijdeze berekening zijndevolgendewaardenaangenomen:1manuur =ƒ2, 1trekkeruur=ƒ5,50 1zelfbinderuur =ƒ5,« 1zwadmaaieruur=ƒ2,50 1maaidorseruur =ƒ40,=

MethodeI
MethodeII
MethodeIII

1

Maaxdata

Dorsdatc

Nettozaad
kg/ha

Vocht%

5 juli
5juli
8juli

10juli
10juli
11juli I

1290
985
1150

27,2
20,1
;

2
3

2

9j9

!
!
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Resultaten en opmerkingen:
De opbrengst vanhet object behandeld volgensmethode I
(zelfbinderen,hokken enuit hethok dorsen)was hoger dan die
van debeide andere ob3-eten (zwadmaaien enuit het zwad maaidorsen).Dit is tewijten asm het gebruik van een tandenopraper aan demaaidorser, die nogalwat zaad uit het zwad geslagen"
heeft.Een doekenopraper had beslist beter gewerkt.Bijmethode II
was het verlies groter danbijmethode III,omdat het zwad bij
methode IIveel droger was,hetgeen ookin devochtcijfers van het
zaad totuitdrukkingkomt.
Over het algemeen kan gezegd worden dat het inhet zwad
maaien enuit het zwad dorsen van graszaad eengoedemethode is
mits de technische uitrusting goed is en goedbediend wordt.
Een lagere opbrengstkanbijna steeds geweten wordenaan eeno.f
andere technische onvolmaaktheid.Debesparing aanmanuren engeld
is aanzienlijk zoalsuit de tabelblijkt.
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IIIVELDBEEMD
a.Proefmetverschillende standdichtheden enwel engeengrondbewerkingnadeeerste oogst
Plaats:

••••>.-•••

Centraal proefveld graszaadteelt bijP.van 'tZet,Voorsterweg4>Marknesse (N.O.P.)
Grondsoort:
Zavel
Ras:
Duits veldbeem'd
Objecten:
--

1.Derijenafstanden20,25en33cm,gecombineerd metde zaai-zaadhoeveelbreden3',7"en"11'kg/ha'
2.Nadeeerste oogstwel-en geen grondbewerkingtussende
rijen,uitgevoerd op"27juli1957« Indeveldjesmet 20cm
rijenafstand werd omdeandere éénrijweggespit,zodatdit
object op40cmkwamtestaan.

ZaaitijcU
31maart1956
Dekvrucht:

:

Vlas

.

N-bemesting:
29aug.1956
.200kgkas/ha l
J
. 1.mr -.,1957
600kgks/ha ' /
ieoogst±95/
12okt„ 1957
250kgkst/ha
\ 0
,i n c û .
15febr.1958
600k|ks/ha
) 2e 0 0 g s t 1 9 5 0
Behandelinggewasnadeeerste oogst:

-

Op19september 1957werd denagroeigemaaid enafgevoerd
Oogstdatum:
Ieoogst 1en2juli1957
2eoogst8juli1958
Opmerking:
Nahetruimenvandecokvruchtvlas,ontwikkelde zicheenzware
onkruidbezettingvan tuintjesgras,dieniet teverwijderenwas.Het
gevolghiervanwas,dat inde opbrengstvandeeersteoogst zoveel
verontreinigingvoorkwam (van7-46^),datdeze cijfersnietbetrouwbaar zijnendaarom hiernietvermeldworden.
Nadeeerste oogstbreidde hetveldbeemdgras-zichmet zijnworteluitlopers zosterkuit,dateendichte zodewerd gevormd,waarin
heteenjarige tuintjesgras geenkansmeerkreegoneen zuiverbestand
veldbeemd overbleef.

!
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Alleen indeobjecten,dienade oogsteengrondbewerkingtussende"rijenkregen,werdweer openlandgemaakt,
waarin zichweer tuintjesgraskon ontwikkelen,zij hetlangniet
in zo'nsterkemate alsheteerste jaar.Uiteenoogpuntvanonkruidbezetting isdusdegrongbevrerkingaf teraden.
Resultaten:
2e oogst1958
Schoon zaad kg/ha
I --Zaaizaadhoe\
veelheid
Rijenjafstand

h-

Gem,
11kg
3kg
7kg
geen jwel !geen iwel :geen ;wel ;geen
;wel
grend-lgrond-,grond-jgrond-;grond-lgrond-:grondbewjgrondbew,
bew. 1bew. ;bew. !bew. ibew. ;bew. j
;
1218 j
;1186
1254 11234 !1328
1105 !1098 ;1051
I 998 ;

20om
25cm
33cm
40cm

:
11262
!1157
'\1117

1192 i1110 1188
i
J1179

Pem.

;
i1210 :
1205 1
11207 ;1073 .1263 •:'.-II90
I1122 i1196 ,' 1093
: 1150
!
i 1154
' 1090

1180

1141

1187

1143

Uitdecijfersblijkt,da*tdegrondbewerking geenenkelvoordeel
tenaanzienvande zaadopbrengstheeft opgeleverd, zodat dezebeter
achterwege kanblijven.
De zaadopbrengstheeft deneigingwat te zakkenbijhetgroter
wordenvanderijenafstand,zodateenrijenafstand van 20-25cmgemiddeld debeste opbrengsten zalopleveren.
b. Proefmet stikstofaanwendingstijden (voorjaar 1957)
Plaatss
OphetbedrijfvanJ.Ä.Crebas,Noorderringweg,Bant(ïï.Q.P.)
Grondsoort:
Zavel
Ras;
Duitsveldbeemd
Zaaitijd:
voorjaar 1956ondervlas
Rijenafstand:
25cm
Zaaizaadhoeveelheid:
8 kg/ha
Herfststikstofbemesting:
300kgks/hanaruimen dekvrucht

-19-

Oogstdatunu
1 juli.1957
Objecten enresultaten:

...• .

Schoon zaad inkg/ha
A =300kgkstop9febr.+300kgksop27 febr.
B =500kgks op6febr.
C =500kgksop27febr.
D =500kgks op5apr.
E =alsA+ 200kgksop7 juni
F =alsB+ 200kgksop "J juni
G =alsC+ 200kgksop7 juni
H =alsD + 200kgksop7 juni

{•'
1528kg/ha
1578 kg/ha
1374kg/ha
1215kg/ha
1497kg/ha
1494kg/ha
1403-kg/ha
1325 kg/ha

Uit devergelijking vandeobjecten A,B,CenDblijkt,dat
het vroeg strooien vandestikstof belangrijk is.Object A ligtin
opbrengst ongeveer gelijk metobject B,hetgeen de.indruk geeft,dat
het"niet"belangrijk""isoferkalkstikstöf danwel'kalksalpeter wórdt
gestrooid, alshetmaar vroeg geschiedt. Door devergelijking.vande
4 laatste objecten wordt één enander bevestigd.
•
De invloed vande late N-gift nahetschieten isbijdevroege voorjaarsgiften nihil ofnegatief. Bijdelate voorjaarsgiften
is ereengunstige invloed.. Vroeg strooien isechter primair.Het
voorjaar wasvroegmeteensnelle grasgroei enniet door eenkoude
periode onderbroken,
c. Proef metstikstofaanwendingstijden (voorjaar 1958)
Plaats:
Op hetbedrijf vanK.Stienstra, Klutenweg 4> Bant (N.O.P.)
Grondsoort:
Zavel
Ras:
Duits veldbeemd
Zaaitijd:
voorjaar 1957onder erwten alsdekvrucht
Rijenafstand:
33 cm
ZaaizaadhoeveeIheid:_
6 kg/ha
Herfststikstofbemesting:
24Okgks/ha naruimen dekvrucht
Oogstdatum:
11 juli I958

^

-20Objectenenresultaten:
Schoon zaad inkg/ha
A450kgkst(300kgop13febr.1958+150kgop3mrt.-1958)1561kg/ha
B 300kgkst op13febr.1958+150kgksop18febr.1958
1612kg/ha
C300kgks op 3febr.1958+150kgks op18febr.I.9581653kg/ha
D 450kgksop3febr.1958
I657kg/ha
E 450kgks op18febr.1958
1671kg/ha
F 450kgks op3mrt.1958
l6l9kg/ha
G450kgks op19mrt.1958
'
1527kg/ha
Uitdevergelijkingvandeobjecten Ct/m G-blijkt,datbijde
laatste aanwendingstijden3maartenvooral 19maartde opbrengstgaat
dalen.Hieruitblijkt dezelfde tendensals indevorige proef (lilb ) .
Hetgeheel (objectA)ofgedeeltelijk (objectB)vervangenvande
kalksalpeter doorkalkstikstof levert geenenkelvoordeel op.Vanenige
specifieke werkingvandekalkstikstof isonsnietsgebleken.
d.Proefmetverschillende stikstofgiften opeentweedejaars gewas
Plaats:

:

OphetbedrijfvanK.Stienstra,Klutenweg4>Bant (N.O.P.)
Grondsoorts
Zavel
Rass
Duits veldbeemd
Zaaitijd:
voorjaar 1955onderdekvruchtvlas
Rijenafstands
33cm
Stikstofbemesting:
Ieoogst aug.1955400kgks/ha
21mrt.1956 200kgkst/ha
23mrt.1956 270kgks/ha
Opbrengst Ie oogst1956:
+ 1380kg/haschoon zaad
Maaien hergroeis
15september1956
Herfststikstofbemesting^
200kgks/haop 22september I956
270kgkst/ha op15oktoberI956
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Objectenen.resultaten:
Schoon zaadkg/ha '
A
0
= 5 9 9 kg/ha
B 200kgks.OP.5rci-1957 ....
= .785kg/ha
C400kgks op5iurt.1957
=1012kg/ha
D 600kgks op5mrt. 1957
=105$kg/ha
E 800kgks op.5mrt.1957
.
=1195kg/ha
F 400kgks OT>5mrt. 1957'+"200kgks op20apr.1957 =1079kg/ha
G 600kgks op5nrt.1°57+ 200kgks op7juni1957
=1120kg/ha
H 400kgks op5-'.rt.1957+ 200kgks op 20apr.1957
+ 200kgks op "ijuni1557
=' 993kg/ha
De stik-tofverstrekt op5maart gafvrijregelmatigemeeropbrengsten.Deopbrengstvan1195kgbijobjectE springt erwatuit.
Het isdevraag ofdit gegeven welbetrouwbaar is.Voordepraktijk
zoudenrijeondergelijkehoge giftnietdurvenadviserenenhetkomt
onsvco1",dat /ƒ•—kgkalksalpeterwelvoldoende was.Hierbijmoet
noginaanmerkingworden genonen,datde objectenD,EenFzwaar
ende objecten GenH zeer zv/aargelegerdwaren,hetgeenbijhet
oogsten bezwaarlijk is«Een tweedejaars gewasveldbeemd krijg-tvooralbijhoge onlate stikstofgiftenveelondergras.Hiermede moetmen
bijhetnaaien'en."dorsenrekeninghouden.
;_;
e

•Proefnetherfat-envoorjaarsstikstofgiften (II.0.P.)

Plaats:

•

.

Centraal proefveld graszaadteelt bijP.van 'tZet,VoorsterwegA,t:.ax-kru-,33e(IT.O.P.)
Grondsoort:
Zavel
Ras:
Duitsveldbeemd
Zaaitijd:
29meiJ-957onder dekvrucht kapucijners
Rijenafstand:
35err
Zaaizaadhoeve3lheid:
7lg/ha
Objecten'.
a.2IT-giftenindeherfst'nl.0en 200kg/haks op21aug.1957
b, 4N-giftoninhetvoorjaarnl.200,400,600en800kg/haks
op18foir.I958
;
•... .
Oogstdatun:

~?A

Resultaten:
Schoon zaad kg/ha
Voorjaars-ÎT 200ks \400ka!600ks 800kc:•Gem.
.Herfst
: 0'ks
!20Cks

1133
1133

1203
1C37

1137
1138

'Gem.

1133

1145

1138

1198 !1168
• 1159 ;1129
1179

Opmerkingen:
De stand,waswathol enonregelmatig,zoalsmendit onderdekvrucht'erwtenwe.1meer-ziet.Zowelindeherfst,alsinhetvoorjaar
reageerde hetgewasduidelijk zichtbaar opdestikstofgiften.
Vlakvoarde oogstwa.ren.delichtstbemesteveldjesniet gelegerd,
terwijlde zwaarst"bemestevel.dj.eszwaargelegerdwarenendoorwas
vertoonden.Tochkwame.nin de"zaadopbrengst geenverschillennaarvoren.
f.Proefmetherfst-en.voorjaarss;tikstofgiften(Biesbosch)
Plaats:

...

Ophetbedrijfvan.A.G.Groeneveld teWerkendam (Biesbosch)
Grondsoort:
KIe:
Ras:
Duitsveldbeemd
Zaaitijd:
Voorjaar 1957onder dekvruchtvlas
Rijenafstand:
25cm
Zaaizaadhoeveelheid:
7 kg/ha
Objecten:
a.3N-giftenindeherfst nl. 100,200en300kgkas/haop
27aug.1957
b. 4N-gifteninhetvoorjaar.nl» 300kg.kst op6mrt.1958
en'200,400en600'kgks op4mrt.1958
Oogstdatum:
4 juli1958
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Resultaten:

Schoon zaaolkg/ha
Voorjaars
Herfst-"""--,.
100kas
200kas
500kas

;500kst

200ks

400ksi

! 970
; 1021
! 1006

1045
1025
1299

1594i
1575i
1448|

1277!
I52O!

1125

I406;

1295!

999

Gem.

6OOks

1285 I

Gem.

II7I
1185
I259

Opmerkingen:
Devoorjaarsgiftenhaddenmeerinvloed opde zaadopbrengst dan
denerfstgiften.Decombinatie van100of200kgkas ±n"deherfsten
4OOkgkalksalpeter inhetvoorjaarlijkthetbeste.Dekalkstikstof
gafeengoedeherbicidewerking,dochdebemestendewerkingviel tegen
5OOkg/havanditmiddelhadminder effect dan200kg/hakalksalpeter.
g.Proe*fmetkalkammonsalpeter enkalkstikstof optweetijdstippenin
hetvoorjaargestrooid
Plaats:
Deze proef laginhetzelfdepraktijkperceelennaast devorige
.proef (IIIf)
Herfstbemesting:
4OOkgfosfaatammonsalpeter/ha
Objectenenresultaten:
Schoon zaadkg/ha
A. 500kg/hakstop15 jan.1958
B.270kg/hakas op15jan.1958
C.500kg/hakst op22febr.1958
D. 225kg/hakasop22febr.1958

III4kg/ha
1286kg/ha
1252kg/ha
I542kg/ha

Opmerkingen:
DeN-werkingvandekst injanuarigestrooid,werd gesteld op
70vandievankasenbijstrooien infebruari op75$» Uitdecijfers
blijkt,datdekas opbeide strooidata hogere zaadopbrengetenheeft
gegevendandekst,zodatdegenoemde percentagesvermoedelijkwatte
hooggesteld-waren.
Vergelijkenwede 'opbrengsten opdebeide strooidatadanblijkt
hetopbrengstniveau.bijbemestingop22februarihoger te.liggendanbij
bemesting op15januari.Hoewelvroeg strooienvande stikstof gewenstis,
is strooien injanuari toch tevroeg.
Bijaanwendingvan 500kg/hakalkstikstof op6maart (zievorige
proef IIIf)wasdeN-werkingvanditmiddel in-vergelijkingmetkalksalpeternogweerminder,zodatheterwelnaaruitziet,datdeN-werkingvankalkstikstofminderwordt,naarmatemenlaterinhetvoorjaar
komt.
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h . Stikstofbemestingsproef in een tweedejaars gewas
PlaatstIn een praktijkperceel van J.Schenk te Nagele ('ÎT.O.P.)
Grondsoort:
Zavel
Ras:
Duits veldbeemd
Zaaitijd":'

""'" "

~

""

Voorjaar 1956 onder dekvruchterwten
Rijenafstand:
33 cm
Behandeling gewas:
Na de eerste oogst in 1957 werd de nagroei op 19 sept, gemaaid
'en"afgevoerd""
.:,
Objecten:
a.4 N-giftenin de herfst nl. 0, 200 en 300kg/ha kas op 25 okt.
en 300kg/ha ks-t;op 15'hov. :
b. 2N-giften in het voorjaar nl. 450 en 650kg/ha op 3fehr. 1958
Oogstdatum:

;

:.

10 juli 1958
Resultaten:
Schoon zaad kg/ha
•-..Voorj

clclI'S

~N
Herfst-

450 ks

650 ks

954
1306
1236
1003

•1094"
1258
1215
1099

II25

1166

Gem.

-N
0
200 kas
400 käs
300 kst
!Gem.

1024
1282
1226
IO5I

Opmerkingen:
Een gift van 2C0 kg/ha kas op 25 oktober had een gunstige invloed
en was belangrijk beter dan het nulobject en 300 kg/ha kst op 15 november,welk laatste object praktisch gelijk was aan nul.Het had geen nut
om de herfstgift te verhogen tot 400 kg/ha kas.
^:
Tussen de beide voorjaarsgiftenwas yreinigverschil. Bij eenkasgift in de herfst had het geen sin?de voorjaarsstikstofgift te verhogen
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tot65Okg/haks.
i.Proefmet vel ennietmaaienvandenagroei indeherfstnade
eerste oogst
Plaats:
Ineenpraktijkperceel vanJ.Schenk teNagele (N.O.P.)
Verdere"bijzonderhedens
Alsvorige proef IIIh
Voorjaarsbemestings
550kg/haks
Oogstdatum:
1-0juliI95&
Objectenenresultaten;
Schoon zaadkg/ha
A.nietmaaienvandehergroeiengeenNindeherfst
606kg
B.nietmaaienvandehergroeien300kg/hakst op15nov.1957534kg
C.nietmaaienvandehergroeien300kg/hakst op3jan.1958 626kg
D.maaienvandehergroeiop9sept* 1957en500kg/hakst.op
15nov.1957
"
E.maaienvandehergroeiop11okt.1957en300kg/hakstop
15nov.1957

II72kg
1256kg

Opmerkingen:
Het isabsoluutnoodzakelijk,datdehergroeinade oogstbijveldbeemdgemaaid enafgevoerdwordt.Bijnietmaaiendaaltde zaadopbrengst
metdehelft (van+1200kg tot+600kg).Watbetreftdemaaidatumis
vermoedelijk eenruime spelingmogelijk.Laatmaaien op11oktoberwas
zelfsnogietsbeterdanvroegmaaien op9september.Alserniet gemaaid
wordt,heefteenbemestingmetkalkstikstof geenzin.
j. Proefmetwel enniet schoffelenvaneeneerstejaars gewas inhet
voorjaar
Plaatss
Ineenpraktijkperceel vanJ.SchenkteNagele (N.O.P.)
Grondsoort:
Zave1
Ras:
Duitsveldbeemd
Zaaitijd:
Voorjaar 1956onderdekvruchterwten
Rijenafstand:
33cm

-26Oogstdatum:
l juli 1957
Objecten enresultaten^
Schoon zaad kg/ha
Niet schoffelen;
1442'kg
Schoffelen op5april 1957:1219kg
Opmerkingen?
Hetschoffelenhadeenongunstige invloed,hetgeen ophetveld
ookduidelijk te zienwas.Erwordenhierdoor teveelwortelsbeschadigd.Alshetnietdringend nodigis,moetmenveldbeemdinhetvoorjaardanooknietschoffelen.
k. Stikstofbemestingsproefgecombineerd metwel ennietmaaiennade
eerste oogstmetveldbeemd oplichte zandgrond
PlaatsJ
Centraal proefveldgraszaadteelt'opdeDikkenberg:(Bennekom)
Grondsoort:
Vrijdroogte gevoelige lichte zandgrond (heide-ontginning)
Zaaitijd:

' • • • • . ,

8 juniI956 inopenland
Rijenafstand:
25cm
Zaaizaadhoeveelheid:
6 kg/ha
Ras:
Duits'veldbeemd
Objecten:
1» a.Eerste oogst 1957
• y ÏJ-giftennl.0,150en300kg/hakas op15aug.1956
4W-giftennl.150.300,450en600kg/hakas op28febr.1957
b. Tweede oogst1958
3N-giftennl.0,150en300kg/hakas op25okt.1957
4 N-giftennl. 200,400,600en800kg/haks op12febr.1958
2.

Wel-ennietmaaienvandehergroeiop17sept.1957
(nadeIe oogst)Het gemaaide graswerd afgevoerd.

Oogstdata:
Ie oogst:26juni1957
2eoogst:11juliI958

'

-27Resultaten:
le oogst 1957
Schoon zaad kg/ha
I
-.,Voorjaarsî
-H
1150kg
teerfstikas
,
=H
!346
!352
Ù150kg kas
|501
I5OOkg kas

i °

600 kg; Gem. \
kas i

300kg ;450 kg
kas ! kas
493
; 46O
64O

! 608

658
; 662

632
i 639
610

520 i

527 1
610 1

]

|400

{Gem.

;

540

1 6.43

j 62.7

QEÏÏ££•£ï2££l
De combinatie van 300 kg/ha kas in aug. en 450kg/ha kas in het
voorjaar lijkt het gunstigst.
Het opbrengstniveau van veldbeemd op het zand lijkt heel wat lager dan op de klei, hetgeen mede veroorzaakt wordt door gebrek aan
vocht. Tijdens de afrijping was het warm en droog weer, waardoor het
gewas noodrijp werd en vroeg geoogst moest worden.
Maaien van de hergroei

2e oogst 1958

1

! ""

~/oorjaars-

i

-N

1.

iHerfstj

200 kg

400 kg;

600 kg

ks

ks

ks

ks

274
301

467 ;

248
383
505

315 :

379

• 800 kg

f
Gem.j

-N

i 0 kg kas
1150 kg kas
1300 kg kas

.61

290
390

. 100.1
377 .!

!

421

171
335
446

!

(Gem.

247

Niet maaien van
VoorjaarsiHerfst-

de hergroei

!

-N !200 kg
ks

j

332

400 kg:

600 kg

ks

ks

;

!

800 kg
ks

Gem, 1

~N
kg kas
I50 kg kas
;300 kg kas
I 0

:

IO9
228

126

92
i246
,262

: 292

! 166
233 .. ; 258
1230
311

|I5Ô

i210

257

: 123 !
1 241 '
i 274

1

|Gem.

•

f- - •••'

|.218

Opmerkingen:
Evenals bij proef III i bleek, dat het maaien van de hergroei
een belangrijke cultuurmaatregel is,daar hierdoor een hogere zaadopbrengst kan worden verkregen. De herfststikstofgiften hadden een
belangrijke invloed. Van de voorjaarsgiften gaf 600kg ks de hoogste

opbrengst (uitgedrukt inkg zuivereïïisditdusdezelfde giftals
inhet Ie oogstjaar)
1.Proefmet enkele groeistoffenaangewend op.verschillendetijdstippen
Plaats:
Ineenpraktijkperceelvandeheer Grehas'teBant (N.O.P.)
Grondsoort:
Zavel
Zaaidatum:
Voorjaar 1956 ondervlas
Rijenafstand:
25cm
Stikstofbemesting:

,

300kg/hakö inaug.I956en50Okg/haks infebr.1957
Doelvandeproef:
Deinvloed ophet gewas endeopbrengst nagaanvanenkelemiddelen,diedienstig zijnvoor debestrijdingvankleinhoefblad.
Objecten:
Middelen: M1 =2-4-5 T (2,4,5- trichloorphenoscy azijnzuur)
M 2 = 2-4-5 T P (2,4,5-trichloorphenoscypropionzure ester)
.
M-z-=•••2-,4-D zuur (2,4-dichloorphenosey azijnzuur)
Concentratie.:Hl= 1kgactieve stof•
H2= 2kgactieve stof
Spuitdata: 6sept.195-6
24okt. 1956
8 apr. 1957
Resultaten:

Oogst'1957
Aanwendingsdata
iliddelen
' '.
!2,4,5-T1kgact.stof
;2,4,5-T2kgact.stof
;2,4,5-TP1kgact.stof
12,4,5-TP2kgact.stof
:2,4-D1kgact.stof
|2,4-D2kgact.-stof
j

Onbehandeld: 1290kg

Jehoon saad kg/ha
6 rs e

Ptl

24'okt,

8apr,

1420
1440
1410
1510

1370
1440

1230
10401000

1390
1550

1460

1390
1240

•

1450

1

i

910
1370
IO3O

!

-29Opmerkingenî
Uitdeze proefkomtduidelijknaarvoren,dat toepassingvande
groeistoffen indeherfst geennadelige invloedheeftgehad opdeopbrengst endeze.zalfshogerlagdanbijonbehandeld.Toepassingop
8 aprilisechtergevaarlijkvooralbij2,4> 5-TP.Groeistoffen:in
graszaadmoetenniet inhetvoorjaar,.maar indeherfstwordentoegepast.
Demeestvoorkomende onkruidenwaren:kleinhoefblad,muur,akkerdistel,akkermelkdistel,paardebloem enkleikruiskruid.
Hetkleinhoefblad verdweenbijdeherfstbespuitingen,terwijlin
hetvoorjaar praktisch geenbloeimeerwerd geconstateerd,dochwel
eenuitlopenvannieuweplanten.Bijtoepassingvangroeistoffen in
deherfstkanmendushethoefblad niet geheelbestrijden,maarwel
debloei inhetvoorjaarvoorkomen.
Met 2,4> 5-TPwerd demuur zeergoedbestreden,metdebeide
andere groeistoffenniet.
m.Proefmetverschillende herbicidenaangewend opverschillende tijdstippen
Plaats:
IneenpraktijkperceelvanK.StienstrateBant (N.O.P.)
Grondsoort:
Zavel
Ras:
Duitsveldbeemd
Zaaitijd:
•Toorjaar1957ondererwtenalsdekvrucht
Rijenafstand:
33cm
Bemesting:
240kg/haks inaug.1957
400kg/haks op-11febr.1958
Oogstdatum:
8-11juli1958
Doel_van deproef:
Nagaanvan deinvloed vandiverseherbicidenaangewend opverschillende tijdstippen opde opbrengst endekiemkrachtvanhet zaad»

-30Objectenenresultaten

(Middel
:

10kgDNC zuur .
jlOkgDNCzuur
10kgM C zuur
;10kgDNC.zuur+
;2liter arseniet
;300kgkalkstikstof
;10liter arseniet
:
1kgact.stofMCPA
ll-è-liter 2,4,5-TP
13liter 2,4,5-TP
a-g-liter 2,4,5-TP
;3liter 2,4,5-TP
il-Üfliter 2,4,5-TP
13liter 2,4,5-TP
jlkgact.stof2,4IDamine
Î2kgact.stof2,4Œ)amine
ilkgact.stof2,4|Damine
•2kgact.stof2,4D amine
;1kgact.stof2,4•Damine
1 kgact.stofMCPA
j3xwieden

Opbrengst schoonzaadkg/ha

'Tijdstipvan
:toepassing

kiemkracht

22aug.1957 :
22-aug.1957e ni
20okt.1957
\
20okt.l957
;

1462'
1552

26sept.1957
13febr.1958 i
26nov.1957- !
17meiI958
22aug.1957
!
22aug.1957'
26sept.I957
26sept,I957
17mei l958 .-...\
17mei1958

I46O
I644
I27O
II55
I422
I452
1483
1336
1058

811

89

22aug.1957

1425

•91

:

1376

89

91
90
90
91
92-

22aug.1957

I465

26sept.1957

1349

90

I424

91

I205
I32I

87

26sept.1957

!

17mei1958
i
31mei 1958
i
30sept.,6apr.,|
7mei
I

i
I562
i
17mei:het gewasbegint te schieten.31mei:vlakvoor debloei

90
90

Opmerkingen:
Uitdeze proefkomtnaarvoren,dathet toepassenderverschillendemiddelen indeherfst onschadelijk Y/asvoorde opbrengst ende
kiemkracht.HetaanwendenvandegroeistoffenMCPA,2,4,Damineop
17mei (een tijdwaaropmen indepraktijk geneigd isdistelsmet
groeistoffen tebespuiten)isriskant.Hetgebruikvan 2,4,5-TP op
dit tijdstip isgeheel af teraden.Hetgebruikvanarseniet op26
nov.was ookenigszinsverdacht.
Demeestvoorkomende onkruidenwaren:kleinhoefblad,akkerdistel,
melkdistel,muur,paardebloem,herderstasje enakkerkers.Verderkwamenvoor:rode ganzevoet,kleinkruiskruid enknopige duizendknoop.
De contactmiddelen DNCennatriumarseniet gavenindeherfsteen
goede.onkruiddoding.Dewortelonkruidenkwamen echterweerterug.
Dever.brandingvanhet gewasbijarsenietwas echterveel ernstiger
danbijDNC.
Deonkruiddodende werkingbijkalkstikstofwas ook zeergoed,
deverbrandingvanhet gewaswasvrijgroot.Tegenwortelonkruiden,
die indewinterbovengronds nietaanwezig zijn,helptditmiddel
natuurlijk niet.

-31Bijbeideherfstbespuitingengavendegroeistoffen 2,4,5-TPen
2,4-Damine goede resultaten tegenakkerkers,knopige duizendknoop,
zeezuring,melkdistel enakkerdistel,dochinhetvoorjaarkwamweer
vrijveelakkerdistel terug.Hetmiddel 2,4,5-TPwerkte bovendien
zeergoed opmuur,vooralhijdelatere toepassingop26sept.
2,4--Damine doodt ditlastige onkruidweinig ofniet.Opbloeiend
kruiskruid haddendegroeistoffen geeneffect.2,4,5-TPbleekeen
uitstekend universeelherbicide tezijn.
n.Proefbetreffende kleinhoefbladbestrijdingmet groeistoffen
Plaats:
•Ine-enpraktijkperceel vanC.M.GelukteEns (N.O.P.)
Grondsoort:
Zavel
Ras:
Duitsveldbeemd
Zaaitijd:
April 1957onder dekvruchterwten
Rijenafstand:
33cm
Bemesting:
200kg/hakalksalpeterinaug.1957
400kg/hakalksalpeter inmrt.1958
Oogsttijd:
9 juli
Doelvandeproef:
Hetnagaanvande invloedvan2,4,5-TPen 2,4-Daminebij toepassing op2tijdstippen opkleinhoefblad,datalofnietdoormiddelvanrollenvlakvoorhet spuitenbeschadigd werd.Tevensnagaan
de invloed opandere onkruidenenopdeontwikkelingende opbrengst
vanhetveldbeemdgras.
Objecten:
Middelen:

Data:

M =wieden
M 2 = 2,4,-Damine
M,=2,4,5-TP

2-g-kgact.stof
5liter/ha=2,1kgact.stof

p

T

l=
T2=

Spuiten
25sept.I957
22nov. 1957

Wieden
30sept,
30nov.

1957
1957

Beschadiging vanhethoefbladmeteencambridgerol uitgevoerdvlak
voorhet spuitenenwieden.
Bo=niet
'
Bi=wel

•32Onkruidbezetting:
Na.het oogstenvandedekvruchterwtenontwikkelde zicheen
enorme vegetatie vankleinhoefblad,waardoorhet jonge grasernstig
Verderkwamenvoor akkerdistel,muuren
indegroeibelemmerdwerd.
de gewonemelkdistel.
Oogsttijds
9 juli 1958•
Resultaten:
IHoefblad-*
!Objecten bezetting
op25sept.
i
|B 0%

Ti
!B0M 2T
PoM3T-L

5
3
2

!BiMiT,

5
5
5

IB-,M2Ti
|BiM 3 T I
|B0MiTg i
!B0M 2 Tg !
po M3T 2 j

2
4
3

iBiM Tg 1
!BiMiT j
SB M^T 2 I

5
3
3

Hoefblad-* Bloemen
bezetting vanhoefblad
op17okt.
op27mrt.

onkruid-*
bezetting
op14mei

schoonzaad . .
kg/ha

4
6

12
0
0

2
3
2

.II36
1017
1059

7
8

10
0
0

2
4
3

1034
1051
1057

1
2
1

730
700
735

1
4
1

923
723
951 •

zeerveel
46
50

1 49
! 17
: 42

B =nietbeschadigd (d.m.v.
Cambridgerol)
Bi=wel
IL =wieden
stof/ha
M2=2,4-Damine 2-g-kgact.
stof/ha (2-fliter)
M =2,4,5-TP
2,1kgact
T-^=bespuitingresp.wiedenop25sept,
Tg=bespuitingresp.wieden op22nov.
* 10= geen hoefblad resp,onkruid
1=zeerveelhoefblad resp.onkruid

Opmerkingen:
Bijbespuitingop 25sept,metbeide groeistoffen.werdendewortelonkruidenkleinhoefblad,akkerdistel enmelkdistel,die opdit tijdstip
nogaandegroeiwaren,goed gedood.Eenernstigveronkruid perceelkan
hierdoorgeredworden.Inhetvoorjaarheeftmendanook geen bloeibij
hetkleinhoefblad«..Later inhetvoorjaar komenechter dewortelonkruidenweer ingrote getale terug,bij2,4>5-TPinnogwatmeerderemate
danbij"2,4-D'aminè.Doorhetvântevorenbeschadigenvanhethoefblad doormiddelvandecambridgerolwerd dewerkingderbeidegroeistoffennog.ietsfeller;waarschijnlijk omdathetmiddel doordekneuzingnogiets snellerwordt opgenomen,terwijl 2,4,5-TPindeherfstnog
ietsfellerwerkt dan2,4-Damine.Doorhetwieden'op25sept,werdde
bloeivanhetkleinhoefblad inhetvroegevoorjaarslechts gedeeltelijk
voorkomen.2,4?5-TPdoodde demuurradicaal,terwijl 2,4-Damine dit
niet deed.

-33Bespuitingmet groeistoffen op 22nov.heeft geen zinomdat
de plantendanreedsbovengronds opnatuurlijkewijze zijnafgestorven,waardoorhetmiddelweinig ofnietwordt opgenomen.Bovendienkomen deze inhetvoorjaar innoggrotere getale terugdanbij
deIebespuiting,bijhethoefblad zowel inbloemenals inblad.
Interessant isnogdewaarneming,datbijlatebespuitingmet
groeistoffen op22nov.hethoefblad al zeervroegbloeit.Reedsin
febr.warenhierdeeerstebloemen te zien.Hetlijkt eropof indit
geval degroeistof bloeistimulerendwerkt.
Ookbijlatebespuitingwerd demuur zeergoeddoor 2,4,5-TPgedood.
Indituitermate met onkruidbezette proefveld zijndeopbrengstennietbetrouwbaar maar erkomt tochwelnaarvoren,datbespuiten
c.q.wieden op25sept,gunstiger isdanop22nov.,omdat inhet
laatste geval de concurrentie vanhetonkruid telangheeft geduurd.
Tijdige bespuitingmet 2,4,5-TP,.die tevens demuurdoodt,kaneen
dergelijk perceelnogredden.
n.Waarnemingenbetreffende kleinhoefbladbestrijdingmetDHCwelen
niet gecombineerd met 2,4-D amine
Inhetzelfde zwaarmethoefbladbezette praktijkperceelwaarin
devorige proef III-n-10 lag,werd de gelegenheid telaatgenomenom
waarnemingen tedoenvoordeinvloedvanDNC ophoefblad5 aandehandvan
de.volgende objecten.
A.-DNCzuur15kg/ha op25sept.1957+ idemop19mei1958.
B.2,4-Damine 1,8 kgact.stof/hagemengdmetDNC zuur10-kg/haop
25sept.1957
C.2,4-D amine,1,8 kgact.stof/ha op25sept.1957+DHC zuur10
kg/haop17okt."1957
Uit dewaarnemingenbleek,datbehandelingmetDNChethoefblad
bovengronds sneldoet afsterven,zodatmenindeherfstde situatie
voor hetogenblik kanredden.Hetvolgend jaarkomthet onkruid echter
snelweer terug,zowelmetdebloemenals latermethetblad.
Door de tweede bespuiting op19meibleeker ooknogveelhoefblad
gedood te zijn,zodatmende situatiewederomkanredden.Infeiteis
•ditgeenhoefbladbestrijding,omdatmenondergrondsnietsdoet.
H-etmengenvaneengroeistof 2,4-D aminemetDNC,heeft geen zin,
omdathetDNCdebovenaardse delenvandeplantverbrandt,zodatde
groeistofnietopgenomenengetransporteerd kanworden.Er traddan
ook inhetvroege voorjaar denormale bloeivanhethoefblad op,hetgeen
eenaanwijzing is,daterweinigof geen groeistofwerking heeftplaatsgevonden.
Bijhet laatste objectmetgroeistof op25sept,enDNCop17okt.
was degroeistofwerkingnormaal.De tijd tussen25sept,en17okt.was
dusvoldoende omdegroeistof telateninwerken.
o.Stikstofbemestingsproefmetvoorjaarsgiftenvankalkammonsalpeter
wel ennietgecombineerd metkalkstikstof
Plaats:
IneenpraktijkperceelvanJ.C.Roodzant teDirksland (G-oereeOverflakkee)
Grondsoort:
Zeeklei

-34Ras:
Veldbeemd selectie Brato (D.J.van.derHaveÏÏ.V.)
Zaàitijd:
Voorjaar 1957onderdekvruchtvlas
Rijenafstand:
55cm
Herfstbemesting:
500kgkalksalpeter/hainaug,1957
Objecten:
1.0en500kg/hakalkstikstof beginmaart1958
2.0,150,500,450,Ï'O'0"en";750kg/ha
kalkammonsalpeterverstrekt'beginmaart 1958
Resultaten:
Schoon zaadkg/ha
0kas

îI50kas;

300kas

10kst
:500kst

1005
II7I

: 1212:
: 1532 ;

iGem.
i

1038

1272 ;

\75Okas

Qem.•

1469
1479

! 1526
! I47O

1582'

1474

! 1498

450kas

600kas

3340
I405

1413
1455

I372

1424

1529

Opmerkingen:
De diverseN-gifoengaven telkenseenbehoorlijke meeropbrengst,
zodatheterduswel oplijkt,datditnieuweNederlandse rasnogal
wat'Stikstofkan;verdragen,lietopbrengstniveau lijktgoedtezijn.
Dekalkstikstof hadmaai"weinig invloed opdeopbrengst,waarbij
echterbedachtmoetwordon,datbeginmaart de stikstofwerkingvandit
produkt geringis.(zieookproef IIIf)
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IV RlIWBEEIiD
a . P r o e f met v e r s c h i l l e n d e s t a n d d i c h t h e d e n
Plaats:
Centraal proefveld graszaadteelt bijP.van 'tZet,Voorsterweg4,Marknesse (N.O.P.)
Grondsoort:
Zavel
Ras:
Ruwbeemd handelszaad
Zaäitijd:
18sept.1956navoorvruchtvlas
Bemesting:
6OOkg/haks op4maart 1957 (eerste oogst)
250kg/hakst op12okt.1957/x ,
^v
600kg/haks op14'febr.1 9 5 8 ( t ™ e d e °°«*t>
Behandelingnadeeersteoogst:
Op 20sept.I957werd de (zeergeringe)nagroeigemaaid«,
Oogstdata:
Ie oogst:26juni1957
'2eoogst: 2juli1958
Objecten:
Derijenafstanden 20,25en33cm,gecombineerd metde zaaizaadhoeveelheden 2,5 en12kg/ha
••Resultat en:

le oogst 1957
S choon zaad
F " -•

Za

aizaad

îRijen!
afs tanden
;20cm
!
Î25cm
s33cm
I
jGem.

kg/ha

2kg

1 5kg

12kg

992

! 1121
! 926 !
i 1075

IO6I
96O

1008

j 1041 ;

IOO7

1014
1017

999

Gem.
i1045
•1001
iIOO9

•*>6-

2eoogst 1958
'"'""-., Zaaizaad
Rijen-" -~.
afstanden--

2kg

20cm
25cm
33cm

93e
924
970

Gem.

943

5kg
862
864
933

12kg
834
729
935

Gem.
877
839
946

S33

Opmerkingen:
Bijdeeerste oogstwarenerpraktisch geenverschillen.Bijde
2eoogstwarendeverschillen ietsmeeruitgesproken zoweltengunstevandegeringste zaaizaadhoeveelheid alsvandegrootste rijenafstand.Hetgehele proefveld stondnog zodik,datervermoedelijk
inplaatsvanmetkilo's,met onzen zaadmoetwordengewerkt.
b. Stikstofhemestingsproef
Plaats:
Centraalproefveld graszaadteeltbijP.van 'tZet,Voorsterweg 4,Marknesse (W.O.P.j
Grondsoort:
Zavel
Ras:
Ruwbeemd handelszaad
Zaaitijds
18sept.1956navoorvrucht'vlas
Rijenafstand:
25cm
Zaaizaadhoeveelheid:
5kg/ha
Objecten:
1.Eerste oogst1957
2W-giften nl. 0en200kg/hakas op20sept.1956
4W-giftennl.200,4-00,600en800kg/haks op4mrt.1957
2.Tweede oogst 195 8
2N-giftennl. 0en200kg/hakasop25okt.I957
4W-giftennl.400,.600,800en1000kg/haks op1-4febr.1958
Behandelingnadeeersteoogst:
Op 20sept.I957werd de (zeer geringe)hergroeigemaaid.Begin
okt.werd tussenderijengespit.
Oogstdata:
Ie oogst: 26juni1957
2e oogst: 30juni-4juli195'-'

Resultaten:
le oogst 1957
Schoon zaad

k(?/ha

'"•--...Voorjaars'""•-••-.

-N

Herfst-'"-

200kg ;400kg!
ks ' ks

6OO kg
• ks

'800kg
ks

0
200kgkas

626
750

! 843
1 867

908
937

III7
995

Gem.

688

! 855

923

1056.

2eoogst1958

G-em.

874
887

ohpon.M.ad kg/hs

Gem.
Opmerkingens
EenN-giftbijde inzaaiofindeherfstnadeeerste oogst
lijktweinig zintehebben.
Ruwbeemdkanechter zowel inhetvoorjaarvanheteerste als
vanhet tweede oogstjaar heelwat stikstofverdragen.
c.Zaaitijdenproef
Plaats:
Centraal proefveld graszaadteeltbijP.van 'tZet,Voorsterweg 4,Marknesse (ïï.O.P.)
Grondsoort:
Zavel
Ras:
Ruwbeemdhandelszaad
Rijenafstand:
33cm
Zaaizaadhoeveelheid:
5kg/ha
Bemesting:
6OOkg/haks op17febr.1958

-;.8Objeeten:
6 zaaide.tani A.29mei1958orderdükvruchtkapucijners
B.3sept.1958 .akapucijners
-C,.21'.sept..1958na.kapucijners
D. 1' okt.I958nakapucijners
E. 2nov.1)58:uikapucijners
F.I- nov. 1958n a kapucijners
Oogstdata:
ObjectenAenBop4juli1956
Cop7juliI958
D op11'juliI958'
E enH oplb juli1958
Resultaten:
Zaaidatum29mei1957~
-> 1082kg/ha schoonzaad
5 sept.1957
"—y 883kg/ha schoonzaad
26sept.1957
>685kg/haschoon zaad
>
17okt.1957~~
685kg/ha schoonzaad
2nov.I957
—"> 278kg/ha schoonzaad
15nov.1957
> 197kg/ha schoonzaad
Opmerkingen:

_

.Uitde cijfersblijkt duidelijk,datvroeg zaaienmeer zaadgeeft,
Ookuitdeoogstanalysekvramnaarvoren,dathetaantalpluimenperm^
daaltnaarmate latergezaaidwordt.
d.Proefmetkalkstikstof optwee tijdstippen gestrooid
Plaats^
Inhetpraktijkperceelvan deheer C.Simonse,Kleiweg,Marknesse
(ïï.O.P.)
Grondsoort:
Zware zavel
Zaaitijdj_
Begin sept.1957
Rijenafstand:
25cm
Objecten:
4 giftenkalkstikstor1 (200,250,300en350kg/ha)op2tijdstippent.w. 3jan,1958en22febr.1958.
Bemesting;
Alle objecten op10maart 1958 500kg/hakalksalpeter.
Oogstdatum:
4-7 juli1958

-39Resultarfr&m
Schoonzaadkg/h.a__

kst

i200.kg

iDatum

'3jan.1958 \936
!22febr.1958'905

250kg
'592
1135

3OOkg

350kg

IO46
1037

.276
954

Opmerkingen:
Opdeeerste strooi-datum3ja.n.werd 'smorgens gestrooid bij
+ 3 vorst; 'smiddagsteamerbewolkingmet.stijgende temperatuur.
Op4jan,kwam er 'smiddags regen.'Naenige tijdbleek daterpraktischgeenverbrandingnoch ophetgrasnoch ophetonkruid (muur)te
zienwas.V/elwas spoedigeenvrijsterkeK-werking te constateren
aandekleurvanhetgras.
Opde tweede strooidatum22febr-,was"hetveelbeter"kalkstikstofweer".Erwerd gestrooid bijhelderweernanachtvorst,,welkweertype enkele dagenbleefaanhoudenmet,afentoewat sneeuw.Hier.trad
weleenflinkeverbranding op,zoweljanhet grasalsvanhet onkruid.
Bijdehogere.giften300en350kg/haleedhetgrasnogalenontstondenkale plekken;waaraande lagere opbrengstbijdehoogste giftwel
kanwordengeweten»
e.Proefmetverschillende herbiciden
Plaats:.•

InhetpraktijkperceelvanR.HellingateMarknesse (ïT.O.P.)
Grondsoort:
Zavel
Zaaitijd:
Iehelftsept,1956 ..
Rijenafstand:
25cm

•

-

Bemesting:
6OOkg/hakalksalpeter op4maart 1957 (objectenF enG400kg/ha)
Oogstdatum:

'

-40Objecten enresultaten:

Middel
A.BIC zuur
B.DNC zuur+
idem
C.M C zuur
D.DNC zuur+
idem
E.Kalkstikstof
F.Kalkstikstof+
idem
G. Kalkstikstof
H.alsB+C-IPC.
'I.MCPA
K.MCPA
L.Arseniet
M.Arseniet+
idem
N. 2,4,5-TP
0,.2,4,5-TP +
idem
P.Wieden
Q.Onbehandeld

Schoon zaad kg/ha
u
TV -A
Datum
Hoeveelheid
!, -,.^.
]toediening
7-i-kg/ha
!12-10-1956
•Tk kg/ha
!I2-IO-I956
7ikg/ha
|5-3-I957
llikg/ha
!I2-IO-I956
U i kg/ha
1I2-IO-I956
U i kg/ha
!5-3-1957
300kg/ha
j18-12-1956300kg/ha
1I8-I2-I956
3OOkg/ha
|18-2-1957
3OOkg/ha
18-2-1957
1,6 kgact.stof/ha! 5- 3-1957
.1kgact.stof/ha i12-10-1956
1 kgact.stof/ha ;23-4-1957
8 liter/ha
. j24-IO-I956
8 liter/ha
i24-IO-I956
8 liter/ha
\ 5- 3-1957
likgact.stof/ha!12-10-1956
14-kgact.stof/ha ;12-10-1956
,1-1kgact.stof/ha !2-4-1957
'Iehelftokt.

Opbrengst
837
867
719
..

748
804
789
808
661

733
573
855
790

793
707
751
773

Opmerkingen:
Deze proefwas opgezet ûmdemuurdodingderverschillende middelen
na tegaan.Daaromwerd eenperceel opgezocht,waarin zeerveelmuur
voorkwam.Naastmuurkwam ookvrijveelherderstasje voor.
DNCwerkte uitstekend zowel tegen jongemuur als tegenhetherderstasje.De doseringvan7"è"kg/hawasechter iets te zwak,dochderesultatenbijlig-kg/hawarenafdoende.Ditmiddelmoetwelgebruiktworden
bijdehiervoor gunstigeweersomstandigheden (hoge luchtvochtigheid,doch
geenregen)enbijgebruikvanveelwater (+800liter perha)engrove
druppel; teneinde hetonkruid goed tebevochtigen.DNCisookveilig
voorhetgewas.
Kalkstikstof iseengoedemuurdoderookvanoudere.pollen,maar
werktniet opherderstasje.
Ookarsenietdooddehet onkruid goed,dochhetheeftalsmiddelbezwarenomdathetniet indegrondwordtafgebroken.
2,4,5-TP iseveneenseenuitstekend middel omookoudere-muurte
dodenevenals jongeherderstas.
MCPAhelptnietvoldoende tegenmuur.Bij toepassingop23april
daaldedeopbrengst aanmerkelijk. Ook toepassingvan C-IPC op5maart
deedde opbrengstdalen.
Ook 2,4,5-TP op2aprilleekwelenige opbrengstreductie.tegeven.
Deconclusie dieuitderesultatenvandezeproefkanwordengetrokken is,dat erverschillende goedemiddelen zijnommuur inruwbeemdte
doden zonder schadevoorhet gewasendatdezemiddelenvoordewinter
ofbijkalkstikstof indewintermoetenwordengebruikt.Toepassinginhet
voorjaar is telaatenniet onbedenkelijk voor de zaadopbrengst.
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V STRUISGRAS
a . S t i k s t o f b e r . i e s t i n g s p r o c f met h e i d e s t r u i s g r a e
r l S â t S»

Centraal proefveld graszaadteelt op deDikkenberg,Bennekom
Grondsoort:
Vrij droogtegevoelige,lichte zandgrond(heideontginning)•
Zaaitijd:
8 juniI956in openland
Zaaizaadhoeveelheid:
1 kg/ha
Rijenafstand:
25cm
Ras:
Brabantia heidestruisgras
Objecten:
a. Eerste oogst 1957
3 N-giften nl. 0,150 en300kg'ha/kasop15aug1956
4 N-giften nl.150,300,450en 600kgha/kas op 28februari 1957
b. Tweede oogst 1958
3 N-giften nl.0,150 en300kgha/kas op 25oktober 1957
4 N-giften nl.200,4-00,600en 800kgha/ks op12februari 1958
Oogsttijd:
Ie oogst 1957 9en10 augustus
2e oogst I95811 en12 augustus
Resultaten:
Ie oogst 1957
Schoon zaa dkg/ha
"'-••• Voorjaars"'- -N

150kg
]

kas

; 300kgt
kas 1

45Okg
kas

6OOkg
kas.

Gem.

218
239
224

182
190
214

I76
190
204

.227

195

Herfst- '••.,,_
•N

""•••-..

0
150kgkas
300kgkas

I
;

137
lol
150

Gem.

!

14-9

I

I67 1
170
227 |
188

|

~ hz 2e oogst 1958

3c hoonzaad
\ ^ Voorjaars-j
^'\ N
|
Herfst-\.
!

N

200kg
ks

0
150kgkas
3OOkgkas

6OOkg
ks '

;^+00kgi
ks 1
\

\j

kg/ha
800kg
ks

j

|

98
200
265

187 !
313 \
! 296 ;

198
320
311

301
258
312

j

187

| 265

276

29O

|
j

Gem.

196
273
296
1

Gem.

1

Opmerkingen:
Zowel voor de eerste als voor de tweede oogst lijkt de combinatie van 150kgkas (30kg zuivere N/ha) in deherfst en k^O kg
kas danwel 600kgks (90kg zuivere N/ha) hetbeste.
Inverband echter met dekans op te zware legering en.doorwas
in natte zomers is het gewenst de voorjaarsstikstof zoveelmogelijk
tematigen enis in depraktijk 60kg zuivere N (300kgkas danwel
^+00kgha/ks)zeker voldoende.
Het opbrengstniveau van de tweede oogst lag nogbeduidend hoger
dan dat van de eerste oogst.
b. Zaaitijden gecombineerd met stikstofgiften na de eerste.,oogst
vankruipend struisgras
Plaats:
Centraal proefveld graszaadteelt op deDikkenberg,Bennekom
Grondsoort:
Vrij droogtegevoeiige,lichte zandgrond (heideontginning)
Rijenafstand:
25cm
Zaaizaadhoeveelheid:
1 kg/ha
Ras:
Mornmersteeg,kruipend struisgras
Objecten:
Ie oogst I957
k zaaitijden: 1. In het voorjaar 1956 zonder dekvrucht
2. Inhet voorjaar 1956 onder haver
3. 1september 195&nahaver
h. 10oktober 195^ na haver
De haver werd gezaaid op25 cm enbijobject'2werd het gras tussen
de rijen haver gezaaid.
2e oogst 1958
2 N-giften op25 oktober 1957na de eerste oogst nl. 0 en150kg
ha/kas

- k5Bemesting:
le oogst 1957:200kgkas/ha op 15 augustus 1956 en^50kg
kas/ha op28 februari 1957
2e oogst 1958:proefobjecten in deherfst 1958 en600kgks/ha
op 12 februari 1958
Oogsttijd:

I e oogst 6 augustus 1957
2e oogst 11 augustus 1958
Resultaten:

jZaaitijd

|l.Voorjaar 1956 zonder
dekvrucht
j2.Voorjaar 1956 onder
! haver
!3.1sept.I956 nahaver
\k. 10okt.I956na haver

Ie oogst 1957JN-gift
schoon zaad 'op
kg/ha
;25okt,

28O
262

81

j2e oogst I958
jschoonzaad
1957!kg/ha

\
0
150 kg kas;
0
150kg k a s •;
0
150kg kasj
0
!
150kg kasS

Opmerkingen:'
Van de eerste oogst was erweinig verschil in opbrengst tussen
de eerste drie zaaitijden, doch 10oktober was telaat.Vande
tweede oogst waren de opbrengsten bij de k zaaitijden gelijk, docher
was eengunstig effect van deherfststikstofgift teconstateren..
Evenals bijhet heidestruisgras v/ashet opbrengstniveau vande
tweede oogst beduidend hoger dan van de eerste oogst.

292
36I
272
331
319
376
327
367

- kk
VI ROODZ^ZwK

a.Proef met herfst- envoorjaarsstikstofgiften
Plaats:
In een praktijkperceel vanH.M. Groeneveld,Biesbosch,
;erkendam

Grondsoort:
Rivierklei
Ras:
Uitl'opervörfflënd''röod'zwënkBrabantia
Zaaitijd:
Voorjaar 1957onder vlas
Rijenafstand:
25cm
Zaaizaadhoeveelheid;
8 kg/Ha
Objecten:
Herfststikstof1 100,200en 300kgkas/ha op 27augustus.1957
Voorjaarsstikstof: 250kgkalkstikstof,0,200en^00kg
ks/ha op4maart 1958
Oogstdatum:

15juli
Resultaten:

I958

Sch oon zaad
!"\Voorjaa:
: " \ N
'Herfst-'"'".._.
! •N

250 kg
S
kalkstikstof

Ö

kg/ha
200kg
ks

i400kg
; ks

';Gem,
!

II85
1287

! 1279
! I33O
; 1377

II26
! 1152
1227

ilOOkg kas
i200kg kas
j300kg kas

IO7O
IO85
11V?

• 971 j
! 905 :
I1119 i

12ÔH-

;Gem.

1100

1998 ;

124-5

1328

Opmerkingen:

De objecten met H-00kgkalksalpeter/ha inhet voorjaar
waren over het algemeen veel te ziiraargelegerd om aanvaardbaar te zijn voor depraktijk.Bovendien bestaat dekans,dat
hierdoor eenmindere kwaliteit zaad wordt verkregen (z.g."voddig1'zaad van een laaghectolitergewicht).

1

^5Inverband hiermede kan voor depraktijk de combinatie 200kgkas
in deherfst en 200kgks in het voorjaar'worden aanbevolen,-dit
object was ideaal om te oogsten.De stikstofwerking van 300kg
kalkstikstof/ha op 'lmaart is niet hoog enligt in debuurt van
100kgks/ha.--De-h-erbicidewerkingwas zeer-goed.
k•Proef met kalkammonsalpeter enkalkstikstof op twee tijdstippen inhet voorjaar gestrooid
r
Plaats:
Deze proef lag in hetzelfde praktijkperceel ennaast de
vorige proef (VIa)
Herfstbemesting:
*f00kg fosfaatammonsalpeter per ha
Objecten en resultaten:
Schoon zaadkg/ha
A.250kgkst/ha op 13 januari 1958 .1247kg
B. 225kgkas/ha op 13 januari1958 '12^5kg
C.250kg kst/ha op 22 februari 1958 1325kg
D. 187,5kgkas/ha op 22 februari 1958 12?*fkg
Opmerkingen:
Evenals bij proef III g(zelfde proef bijveldbeernd)werd
deN-werking van de in januari gestrooide kst gesteld op 90%
van dievankas enbij strooien'op 22 februari op 75 %•
Veel verschil zit er niet in de opbrengsten, zodat het best
mogelijk is,dat deze schatting ongeveer juist.is.
"Bij 255kgkst op5maart (zie vorige proef VI a)wasde
werking gelijkaan ongeveer-100-kg-ks/ha,zodat heter wel naar
uitziet, dat deN-werking vankalkstikstof geringer wordt,naarmatemen later in het voorjaarkomt.
c,Proef metmaaien enniet maaien in de herfst van het ,jaarvan
inzaai
Plaats:
In eenpraktijkperceel van de heerJ.Menkveld, Sloefweg,
Marknesse
Grondsoort:
Zavel

Eas£
Uitlopervormend roodzwenk Brabantia
Zaaitijd:
Voorjaar 1957 onder conservenerwten
Rijenafstand:
25cm

- k6 Bemesting:
Na ruimen dekvrucht 300kgkalksalpeter/ha
Objecten enresultaten:

Welcfnietmaaien
op'toktober 195?

Herfstbemesting1957 ijVoorjaarsbemesting 1958ISchoonJ
']'•
- Izaad
jkg/ha;

A
B
C
D
E
F

;
!
)
I
i

niet
v/el
v/el
wel
wel
wel

|

0

I 150kgksop20febr. 1 721
0
| 150kgksop20febr;--! 656
200kgha/kas25okt. i 150kgksop20febr. j 714
0
1 300kgksop20febr, j 714
; 200kgha/kas25okt. • 300kgksop20febr. j 736
0
• 300kgkstop22febr. |
+150kgksop20febr.! 726

Opmerkingen:
Mede ten gevolge van de vrijhoge stikstofgift (300kg ks/ha)
direct nahet ruimen van de dekvrucht conservenerwten vertoonde
het gras eind september zo'nweelderige groei,datmen zichaf
vroeg ofhet niet gewenst zou zijn om het perceel temaaien, zoals
ditbij 2e jaarspercelen gebruikelijk is.
Uit de cijfers blijkt,dat het maaien geen enkel voordeel
heeft gebracht,zodat het vermoedelijk wel achterwege kan'blijven.
Ook hebben deverschillende N-giften na hetmaaien in deherfst en
het voorjaar de opbrengst praktisch niet beïnvloed.
Het opbrengstniveau van deproef was -evenals dievan het praktijkperceel -laag.Een al teweelderige groei in deherfst is
waarschijnlijk niet gewenst.
d.Proef met groeistofbehandeling(aldanniet gemengd met ureum)
enkalksalpeter in devoorzomer in een eerstejaars gewas
Plaats:
Ineenpraktijkperceelvan deWed.Treur,U w e g , Haarlem-.
mermeer
Ras:
Uitlopervormend roodzwenk
Objecten enresultaten:
A.MCPA lvkg act.stof op3 juni 1958 :J975kg zaad 1.
B.MCPA 1;,kg act.stof +20kgureum op 3 juni1958••->10A4kg zaad
C.Kalksalpeter IOC kg/ha op3 juni 1958 •>1004-kg zaad
D.Onbehandeld
958kg zaad
Opmerkingen:
Uit dit oriënterende proefje blijkt, dat aebespuiting.met.
MCPA de opbrengst niet geschaad heeft.
Ook dekiemkracht bleef goed (dezebedroeg van de objecten A-D
respectievelijk 89,93, 92en 89 /o).
Het gemengd verspuiten van groeistof met 20kg ureum gaf iets
meer zaad, evenals delate overbemesting met kalksalpeter.Het is
echter de vraag ofdezemeeropbrengsten betrouwbaar zijn.

h7
e

• Proefmet verschillende herfstbehandelingen (maaien enniet
maaien;N-trappen)in een tweedejaars_gewas

Plaats:
In eenpraktijkperceel vanK.M. Groeneveld,Biesbosçh
ï/erkendam
Grondsoort:
Rivierklei
Ras:
Uitlopervormend roodswenkBrabantia

'"'

Zaaitijd:
Voorjaar 195^ onder vlas
Rijenafstand:
25 cm
Objecten:
a.
b.
c.

S/elen nietsaaien van dehergroei op23september 1957
0,200 en kQOkgkas op 28 oktober 1957 en300kgkalkstikstof op 6november 1957
225 en^00kgkalksalpeter op^fmaart 195&

Behandeling van hetgewas:
Direct na de eerste oogst werd het perceel geschoffeld
Resultaten:

Schoon .laadkg/ha
1

1x-^Voor
ja
ars"\-N
'
\
Herfst- ' \,_
i N

! Niet

! 0
i 200kas
! 400kas
j 300kst

!732
!878
;931
i758

I
:

225 <s

gemaaid

!

Gemaa id op 23 sept.

Gemiddeld

j

herfstgiften 1
; 't00ks

400ks

i 225ks

|
ï 882
; 303

909
j 798

816
906
921
; 861

i

898
946
986
940

845
907
937
839

i

Gemiddeld gemaaid :910kg/ha
Gemidd. 225kgks voorjaar:857kg/ha
Gemiddeld niet gemaaid: 855kg/ha Gemidd. ^fOOkgks voorjaar:907kg/ha
Opmerkingen:
Uit de cijfers blijkt,dat het maaien van dehergroei een
gunstig effect op de zaadproduktie had,dat nogvergroot werd

!
!
\
i
1

- k8 ~
door het geven van stikstof na het maaien.Deze stikstof kan
het beste in de vorm vankas (eventueel ks)worden gegeven
200à300kg iswel voldoende. In doproef werd de stikstof
laatgegevenop28 oktober.Hot komt ons voor dat het beter is
de stikstof wat.vroeger tegeven,liefst direct na hetmaaien.
Op 2S oktober heeft dekalkstikstof minder effect gehad dan
kas, vooral op de niet gemaaide objecten.Debeste opbrengst
werd verkregen bij 400Kgks/ha in het voorjaar.
.. .
f.Tijdstippen vanmaaien van dehergroei na de eerste oogst
Plaats:
Inhetzelfde perceel als de vorige proef VIe.
Bemesting:
200kgkas op 28 oktober 1957 en 225kgks op k maart 1958
Objecten enresultaten:
A.Maaien van dehergroei op10 september 1957""^ 8?9kg/ha
B.Maaien van de hergroei op ik oktober 1 9 5 7 — — ^ 85Okg/ha
Opmerkingen.
Het opbrengstversch.il tussen A enB is niet groot..Het lijkt
gewenst het gras in deloop vanseptember temaaien.

- k9

VII ITALIAANS RAAIGRAS
a.Proef met verschillende standdichtheden
Plaats:
Centraal proefveld graszaadteelt bijP. van 'tZet,Voorsterweg 4,Marknesse (N.O.P.)
Grondsoort:
Zavel
Ras:
Italiaans raaigras,selectie Mommersteeg
Objecten:
3 zaaizaadhoeveelheden nl. 7 T , 15 e ^ 25kg/ha en k rijenafstanden nl. breedwerpig, 20'cm,25cm en33 cm.
Zaaitijd:
27 september 1956na vlas
N-bemesting:
600kg ks/ha op k maart 1957
Oogstdatum:
9 juli1957
Resultaten:
Scnoon zaad kg/ha
""-...Zaaizaad
Sijen-""-...
afstand
breedwerpig
20 cm
25 cm
?3 cm
Gem.

!

7i kg ;15kg , 25kg

l

l

i

2278

!

2357

;
!

2^21
2566
2^06

Gem.

j

1 2195

! 1958
j 2309
| 2127
! 21i+7

1966
1911
2055
2OO8

21^6
2075
2262
223^

1985 j

j

Opmerkingen:
De beste resultaten werden verkregen bij 7a"kg zaaizaad en
eenrijenafstand van25 of33 cm.Vooral een geringe hoeveelheid
zaaizaad is vanbelang.De invloed,van de rijenafstand iswat
minder groot;25 of33 cmlijkt wel demeest aangewezen rijenafstand. Een ijle,doch gelijkmatige afstand in derijisvan
het meeste belang.
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b.Waarnemingen betreffende__de zaadteelt van tetraploid Italiaans
raaigras
1.Op het Centraal proefveld graszaadteelt"teMarknesse (N.O.P.)
werden ter vergelijking enkele veldjes uitgezaaid zowelmet tetraploid
Italiaans raaigras (afkomstig vanhet S.v.P.)alsmet selectie.Mommersteeg.Er werd gezaaid op-27september 1957,op eenrijenafstand van 25 cm ennaar een zaaiza-adhereveelheid van'12kg/ha.
De stikstofbemestingbedroeg 500kgks/ha op 20februari 1958.
De groei vanbeide rassen v/asuitstekend, het tetraploide ras
waswatgrover en stond wat holler dan het diploide.Verschillen'
inbloeitijd enafrijpingen werden niet
geconstateerd.Op21 juli
I958werdgeoogst,,
De opbrengst aan schoon zaadbedroeg:
tetraploid: 1910kg/ha
diploid: 1785kg/ha
2. Op hetzelfde centrale proefveld werd een proefje aangelegd met
tetraploid Italiaans raaigras (S.v.P.)met 3 zaaizaadhoeveelheden ni. 10.17Y en25kg/ha en twee rijenafstanden nl. 25en
boven.
3: cm, Overigebijzonderheden
Resultaten:

i """"-....Zaaizaad
b i j e n - * -„

|

10kg

174"kg

25kg

Gemj

jafstand

I

J25cm
Î53cm

2017
2025

2065
2169

2153
2121

JGem,

2021

2117

2137

2078,
2105

Opmerkingen:•
De zaadopbrengst vanhet tetraploide ras deed niet onder voor
die van het diïloid.e,
""

- 51VIII ENGELS RAAIGRAS
a.Zaaitijdenproef
Plaats:
Centraalproefveld graszaadteelt bijP. van 'tZet,Voorsterweg k, Marknesse (N.O.P.)
Grondsoort:
Zavel
Ras£
Engels raaigras weidetype Keraf
Objecten:
*fzaaitijden nl. 3september,26september,19oktober en
2 november 1957
N-bemesting:
600kgks/ha op 20 februari 1958
Oogstdatum:
Ie zaaitijd: 29 juli
2e zaaitijd: 6augustus
3e en^e zaaitijd: 12 augustus
Resultaten:

Zaaitijd
}3september
|26september
p-9oktober
|2november

j

\

Zaad kg/ha
1285
1097
8l3

i

Opmerkingen:
Aan deze proef moet niet te veelwaarde'gehechtworden,
daar zewerd aangelegd op eenuithoek vanhet centrale proefveld,
waar +15 augustus eenproef met enkele fijnere grassoorten mislukt was.Ten einde nog ietsmet de vrijgekomen grond te doen,
werd besloten eenproefje met enkele late zaaitijden van Engels
raaigras aan te leggen.Het gewas gezaaid op3 en26 september
had bovendien nogveel last van slakkenvraat. ./atop19 oktober
en 2november was gezaaid,kwam eigenlijk in het voorjaar pasop.
Tochkomt hier goed naar voren, cat devroegste zaaitijd de
besteis.

Ta.Proefmet diverse oogstmethoden
Plaats:
Proefboerderij "Oostwaardhoeve",»ï/ieringermeer.
Proefbedrijf van het Instituut voorLandbouwtechniek enRationalisatie te Wageningen.
Grondsoort:
Klei
Gewas:
Engels raaigras w.t.Monmersteeg
Aard derproef:
Oogstmethoden, zowel in de Ie als in de2e oogst (1957en
I958)
Objecten:
I Maaien met maaibalk -ruiteren enuit deruiter dorsenmet een
maaidorser.
IIVroeg zwadmaaien..enmet demaaidorser opnemen en dorsen uit
het zwad.
IIILaat zwadmaaien enmet demaaidorser opnemen en dorsen uit
het zwad.Een enander met tijdschrijving.
Zaaitijd:
Voorjaar 195^ onder vlas
Rijenafstand:
kOcm
N-bemesting:
Herfst I956 :0
Voorjaar 1957^ 270kg/hakalkstikstof op 20 februari
35Okg/ha ka-lks-alpeterop1maart
3OOkg/hakalksalpeter opl8 april
Herfst 1957 :0
Voorjaar 1958: 550kg/hakalksalpeter op22 februari
2^0kg/ha'kalkstikstof op10maart
36Okg/hakalksalpeter op 5Mei
Oogstmethodiek:
Methode I:

'

.

1957a)In het zwad maaienmet eenmaaibalk aan de trekker
b)Ruiteren direct nahet maaienvan eenzwad
c)Dorsenmet 7vts zelfrijdende Claeys maaidorser
1958a)Inhet zwadmaaienmet eenJ.F.-zwadmaaier met
k Pool arenheffers
b)Ruiteren nadat l^fzwadenwaren gemaaid
c)Dorsenmet een zelfrijdende Claas S.F. maaidorser

Methode II:
1957 a) Zwadmaaienmet eenJ.F,-zv-admaaicr
b)Uit het zwad dorsen met een 7vts zelfrijdendeClaeys
maaidorser voorzien van een opraapinrichting (doeken"
opraper)
1958

Idem, doch erwerd uit het zwad gedorst met een zelfrijdende
Claas S.F. maaidorser voorzien van een pennenhaspel als
opraapinrichting.

Methode III:
Alsmethode II,doch.erwerd enkele dagen later geoogst.
TabelII» Werkuren enkosten bijdiverseoogstmethoden
Trekker-- !Zwadmaaier- ; Maaidorser-:Kosten aanoogiAantal j
urenper -resp.maai- i urenperha.stenendorsen
;personenj
!aanhet|
balku;^enper
na
per hal)
,werk !
ha
195711958.1957:1953;1957 1958 •1957J 1958i1957
1958 !l957-J58i
Manuren
perha

Methode I:Maaien
3 :3
8
Ruiteren
67 .52,8: Dorsen (metmaaidorseruitderuiter): 30,6'25,8: -

' 64,, f 24,
- .; - ;ƒ134,•-•ƒ106,-

2

9 !7!
10,2 !8,6 1ƒ469,-iƒ596.-

:ƒ667,-1ƒ52V
Methode II;Maaien
Dorsen (metmaaidorseruithetzwad) ;

4,25:3 ;4,255
11,6:7,6: -

1 ;1 ;

3

5:

ƒ 34,„iƒ 24,-

4,25
5,8 :3,8
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L2-e2ï-

ƒ 289,- ; ƒ 1 9 1 , "

Methode'Ills Maaien : 3 :3,5:3
Dorsen (metmaaidorser 7,5'10
uithet zwad)

3,5 '•3

3,5
3,75 5

ƒ 24,- ƒ 23,-;
ƒ 165,- ƒ 220,-:

1
2

ƒ 189,- ƒ 248,J

1)Bijdezeberekening zijndevolgendewaarder.aangenomens 1manuur-ƒ2,- 1trekkeruur=;ƒ.3,50^1zwadmaaiop-r<?sp.maaibalkuur =/2,50,1maaidorseruur -ƒ40,-

Maaidata
i1957 : 1958
MethodeI
:

Doi-sdata
1957

]

1958

:1957

|29juli6en' :6 cept;5sept.:1214
!
;8aug.
;

MethodeII \26juli:8en115aug.:28,•
:

Nettozaadkg/hc

Vocht %

Kiemkraoht 7'j

1958

1957~ <1958 TÏ957 '1958*1

1112

15,9 |14,0

1488

14,2 i24,5

93

13,2 !21,5

93

ia u g .

kethodeIII!30juli:13aug..;5aug. 29aug, '•1503

861
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Resultaten en opmerkingen:
In195?werd de hoogste opbrengst verkregen met het zwadmaaien
en daarna uit het zwad combinen (+1500 kg/ha).
Methode I (maaien,ruiteren enuit de ruiter dorsen)brachtminder op (ruim 1200 kg/ha). Dit moet geweten worden aan deomstandigheid, datmet het maaien enruiteren telang is gewacht.Het gewas
was alte rijp waardoor bijhet ruiteren grote verliezen optraden,
hoewel elk zwad na hetmaaien direct werd geruiterd.
Bijmethode IIIwerd nog één daglater gemaaid, doch hier was
de opbrengst +1500kg/ha.Dat is eenaanwijzing,datmenbijeen
overrijp gewasmet dezemethode minder risico loopt.
InI957was het weer gedurende de periode tussenmaaien op
26 en30 juli enuit het zwad dorsen op 5augustus goed, zodat het,
zwad goed droogwas en ernormaal kon.worden,gedorst.
De vochtcijfersvan 14,2 en13,2 %wijzen er ook wel op,dat het
gras goed droogwas en zelfsnog iets droger danin deruiter (15,9 %)•
In1958 daarentegen was hetweer na het maaien vanmethode IIen III
op,respectievelijk8en11 en13augustus zeernat.Pas op25augustus ging de zonschijnen en op-28 en29augustus werd gedorst.
Het gras heeft dusl6 tot 20dagen in het-.,-zwadgelegen onder vochtige
omstandigheden,waardoor doorgroei is opgetreden.
Het dorsen van het vrijklamme zwad gingboven verwachting goed,maar
door het trekkenvan depennenhaspel ging toch nogal wat zaadverloren, hetgeen ookuit de opbrengstcijfersblijkt. (986en86lkg/ha
tegenover 1112kg/habijmethode I ) .Ook uit de vochtcijfers (24,5
en21,5 %tegenover 14- %bijmethode I)blijkt de invloed vanhet
natte weer.Het hoge vochtpercentage had echter geennadeligeinvloed op dekiemkracht.Als er tijdigmet een zwadlichter was gewerkt,
had dit verliesmisschien voorkomenkunnen worden.
In 1957werd bijmethode Ielk zwad direct na het maaienopgeruiterd. In1958werden eerst ik zwaden gemaaid endaarnageruiterd.Deze laatstgenoemde manier werkt sneller en efficiënter,
daar hier deman diemaait en demensen,die ruiteren,niet op
elkaarbehoeven tewachten,wat met de in1957 toegepaste werkwijze wel het gevalwas.Hier staat weer tegenover,dat het direct
opruiteren van het zwad nahetmaaien veiliger is ten opzichte van
het zaadverlies.Toch liggen demanurenbij het ruiteren ookin
1958aan de hogekant,vermoedelijk omdat er teveelmensen tegelijk
aan het werkv/aren.
Overigens komt uit de cijfers duidelijk naar voren,dat de
nieuwemethode van oogsten en dorsen een enormebesparing geeft
aanmanuren enmachine-urenendus ookaankosten, zonder dat er
opbrengstverliezen tegenover behoeven te staan.
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IXFIJNBLADIGSCHAP.EGRAS
a.Stikstofbemestingsproef op een tweedejaars gewas
Plaats:
Op het praktijkperceel van de heerBlankenspoor,Koningsweg 7» Schaarsbergen.
Grondsoort:
Lichte zandgrond (heideontginning)
Ras:
Fijnbladig schapegras (Nederlands)
Objecten:
1. 0,200en 400kg/hakas op25 oktober 1957
2, "v:'200en400kg/hakas op14 februari 1958
Zaaitijd:
Voorjaar 1956 onder zaadlupinen
Rijenafstand:
'

25 cm
Behandeling na de Ieoogst:
Op21 september 1957werd de hergroei gemaaid
Oogstdatuin:
10 juli1958
Resultaten:
*

Schwort zaad kg/ha

kas : 600kg

-Voorjaar
Herfst ""--..,.

1400kg

0
200kgkas
400kgkas

: .. 918
r
.968
949

984
996
982

Gem.

1 945

987

;

Opmerkingen:
De verschillen zijn zeer gering.

Gem.

kas j

• 951
982
966
j
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k•Proefaet wel enniet naaien van dehergroei na de eerste oogst
Inhetzelfde praktijkperceel alsvan de vorige proef (IX a)
werd de volgende proef aangelegd:
..'.....
a)Hergroeinaaien op 9september 1957 ^987kg/ha schoon zaad
b)Hergroeimaaien op1*4-oktober 1957 >1037kg/ha schoon zaad
c)Hergroei niet gemaaid
• ^
860kg/ha.
Bemesting:
200kgkas/ha op25oktober 1957 en500kgkas op Ik febr.1958.
Opmerkingen:
Het perceel vertoonde nade eerste oogst eenbehoorlijkenagroei.Blijkens de cijfers was het nuttig deze temaaien,terwijl
laatmaaien nog ietsbeter lijkt dan vroegmaaien.
c.Proef met kalkstikstof
Eveneens inhetzelfde'perceel alsvan devorige proeven(IX aenb)werd eenproef aangelegd waarbij op 2 tijdstippen
(13 jan.1958en22febr.1953)3kalkstikstofgiftenwerdenbeproefd nl. 100,200 en300kg/ha.
Na deIe oogst werd de nagroei niet gemaaid engeen herfststikstof gestrooid.De voorjaarsbemestingwas 400kgkas/ha..
Resultaten:
Schoon zaad kg/ha
Kalkstik'-- stof

100k£

200kg

300kg

375
610

213
^59

181
387

Tijd
13 jan,1958
22 febr.1958
Opmerkingen:

<-•

Dekalkstikstof had een zeer ongunstige invloed op de zaadopbrengst.Vooral op13 jan.trad ernstige verbranding op,waardoor zeer-vele planten doodgingen., Zelfs--eenbetrekkelijk geringe
gift als 100kg/ha kalkstikstof op 22 febr.,waarbij ophet oog
tochmaar weinig verbranding te zienwas,blijkt nadelig tezijn.
Op deze zure heideontgirmingsgronden moet men geen kalkstikstof
gebruiken.

57XFRANS R A ^ I G R A S , ROTGIUS ENRIETZJENKGRaS
Van deze soorten is inNederland weinig of geen zaadteelt.
Op het centrale proefveld graszaadteelt teMarknesse (N.O.P.)
werden enkele perceeltjes hiermede beteeld ter oriëntering.
a.Frans raaigras (Koinniersteeg)
Zaaitijd:
Voorjaar 1957 onder kapucijners
Rijenafstand:
33cm
Zaaizaadhoeveelheid:
16kg/ha
N-bemesting:
200kgkas/ha inaug.1957 en500kgks/ha op18 febr.1958
Oogstdatum:
l*fjuli1958
Opbrengst:
h^k kg/ha schoon zaad
Opmerkingen:
De rijenafstand van33 cm lijkt wel juist te zijn,de hoeveelheid zaaizaad (l6kg/ha)was echter te hoog; destand inde rijen
was te dik.
Frans raaigras groeit zeer snel en is vrij gevoelig voor legering,
waarbij deplanten in alle richtingen uiteenvallen. De stikstofgift was tehoog.
Dit gras is zeer gevoelig voor stuifbrand, +15 juni zat het
eronder enwaren zeker 50 %van debloeiwijzen aangetast.De lage
zaadopbrengst is voornamelijk hieraan tewijten.Het zaad zit matig
vast in depluim enhet dorst vrij goed.
b. Rietzwenkgras
Zaaitijd:
.Voorjaar 1957onder kapucijners
Rijenafstand:
66cm
Zaaizaadhoeveelheid:
6 kg/ha

N-bemesting:
200kgkas/ha inaug.1957 en500kgks/ha op 18 febr.1958
Oogstdatum:
'22 juli1958
Opbrengst:

..'....:.... •-'

738kg/ha schoon zaad
Opmerkingen:
De rijenafstand van 66 cmwas te groot,ditkan +^f.Qcmzijn.
De zaaizaadhoeveelheid leekwel goed.Het is eensnel groeiend,
fors enstevig gras.Op het eind van degroeiperiode ginghetlegeren.De stikstofgift leek wel goed.Het zaad zit redelijk vast
in depluim (te vergelijken met uitlopervormendroodzwenkgras).
De dorsbaarheid was goed.
c.Rietgras (Steinacher)

"

Zaaitijd:
Voorjaar 1957onderkapucijners
Rijenafstand:
66 cm
Zaaizaadhoeveelheid:
6 kg/ha
"N-bemesting:
200kg/ha in aug. 1957 en500kg/haks opl8febr.1958
.Oogstdatum:
15 juli
Opbrengst : • • ' • " '
83kg/ha
Opmerkingen:
De rijenafstand van 66 cmwas te groot,ditkan +*f0cm zijn.
De zaaizaadhoeveelheid leek wel goed.Rietgras is een snelgroeiende,
forse grassoort met zeer stevigstro..
Een groot bezwaar voor de teelt is,dat het zaad zeerlosinde
pluim zit enalvoor de oogst uitvalt.Bij een flinke wind ismen
praktisch alhet zaadkwijt,zoals ook in deze proef werd ondervonden door storm op13 juli.
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SAMENVATTINGÏÏNCONCLUSIES

A. EERSTEJAARS GELASSEN
1. Zaaiti.jden
Ruwbeemd,uitgezaaid op 29 sei (onder kapucijners), 3 september,
25 september, 17 oktober, 2 november en 15 november. Hoe vroeger,
hoe beter.
Kruipend struisgras,uitgezaaid in het voorjaar zonder dekvrucht,
in het voorjaar onder haver, op 1 september en 10 oktober. Eerste
drie zaaitijden geen verschil in opbrengst, 10 oktober opbrengst
veel lager.
Engels raaigras,uitgezaaid op 3 september, 26 september, 19 oktober en 2 no'vember. Hoe vroeger, hoe beter.
2. Standdichtheden
Kropaar, Het beste resultaat gaf dun en regelmatig zaaien op 33 à
JfÖcm. In de proeven was 1 kg zaaizaad per ha het beste.
Beemdlangbloem,w.t., het beste was dun en regelmatig zaaien op
20 cm. In de proeven was 3 kg zaaizaad per ha het beste.
Ruwbeemd,tussen diverse standdichtheden (combinaties van 20, 25 en
33 cm rijenafstand en 2, 5 en 12 kg zaaizaad per ha werden geen
verschillen in zaadopbrengsten geconstateerd.
Italiaans raaigrasselectie, het beste was dun en regelmatig zaaien
op 25 a 33 cm. In de proeven was 7? kg zaaizaad per ha het beate.
3. Stikstofbemesting
Bij de in het jeugdstadiun langzaam groeiende grassen als
veldbeemd, roodzwenk, de struisgrassen en ook kropaar had een
stikstofgift van 30 cà45 kg zuivere N per ha verstrekt in augustus na het verwijderen van de dekvrucht (herfststikstof in het
jaar van inzaai) een gunstige invloed, zowel op dê zaadopbrengst,
aïs op de ontwikkeling van het gras in het najaar. Dit laatste
is eigenlijk het belangrijkst, omdat -deze grassen na het-oogsten
van de dekvrucht een sukkelperiode doormaken waar zij zo snel
mogelijk doorheen geholpen moeten v/orden met een stikstofgift.
Vooral veldbeemd.en gewoon roodzwenkgras zijn dankbaar voor een
goede ontwikkeling in de herfst. Bij uitlopervormend roodzwenk is
gebleken, dat men in dit opzicht ook te ver-kan gaan, door op
krachtig land te veel herfststikstof te geven. Bij het wat sneller groeiende beemdlangbloem moet men nog wat voorzichtiger zijn.
Een snel groeiend gras als ruwbeemd heeft geen herfststikstof
nodig, evenmin als Engels raaigras, Italiaans raaigras en vermoedelijk ook timothee.
De voorjaarsstikstofgift is zeer belangrijk voor de zaadopbrengst. Uit enkele proeven is gebleken, dat deze vroeg(_+
medio februari) moet worden verstrekt.in een gift.Gedeelde stikstofgiften lijken voor de meeste grassen niet aanbevëïënswaarSxg^
omdat vele grassen zeer gevoelig zijn voor doorwas (o.a. uitlopervormend roodzwenk : de meeste struisgrassen e n z . ) .

-6üEen late stikstofgift geeft bij enigszins nat weer al gauwaanleiding tot vorming van nieuwblad.Alleenbijeen gras als fijnbladig schapengras ofschrale zandgrond kan eenlateM-gift zin
hebben.
De hoeveelheid voorjaarsstikstof is voor elk grasverschillend.Bij sommige grassen moet men voorzichtig zijn (uitlopervormend roodzwenk,beendlangbloen)andere grassenkunnen weer zeer
veel stikstof verdragen (Engels raaigras w.t.,ruwbeemd)...
Aan de hand van de genomen proeven konden de adviezen hieromtrent
:weer verbeterd worden (zie o.a.Teelttabel voor graszaad in.de
Landbouwgids).
Uit enkele proevenmet kalkstikstof bleek dat dit produkt als
stikstofleverancier veel te duur is,niet alleen door deprijs,
maar ook vanwege de onregelmatige en onbetrouwbare werking.
Alleen bij zeer vroege aanwending (jan,/begin febr.)was het stikstofrendement vrij goed, dochhoe later in de tijd,hoeminder het
rendement.
Van enige specifieke-werking vankalkstikstof is niets gebleken.
Ditmiddel is alleen op zijn plaats alsonkruidbestrijdingsmiddel
(vooral tegenmuur)in dewinter,waarbijmen tevens enige (meestal
vroege)stikstofbemesting geeft,die geval voor geval geschat
moeten worden,rekening houdende met deaanwendingstijd.
^•Maaien van het'gewasin het jaar van inzaai
Bijbeemdlangbloem komt het vaak voor,dat er'in deherfst vanhet
jaar van inzaai Tonder dekvrucht)reeds zoveel gras aanwezigis,
dat het winnen van eensnede veevoeder aanlokkelijk is....Uiteen
proefbleek, dat men dit gerust kan doenmitsmen direct nahet
maaien (k oktober)30kg zuivere N per ha geeft.De zaadopbrengst
werd dan niet nadelig beïnvloed.
Bijuitlopervormend roodzwenk koat"het eertenkele maalvoor,
dat door een overdreven stikstofgift opkrachtig land direct na
het oogsten vande dekvrucht,de ontwikkeling van het gras inde
herfst zodanigweelderig is,dat'eenlage za.adopbrengst'moetworden
verwacht. In dit geval wordt wel de vraag gesteld ofhetmogelijk
is om door het.afmaaienvan het gewas de zaadopbrengst teredden.
Uit eenproef,waarbij op k oktober werd gemaaid,is gebleken,dat
dit niet lukt.De.zaadopbrengstbleek inderdaad laag te zijn.en
werd doormaaien niet verbeterd.
5.Schoffelen in het voorjaar
Veldbeemd reageerde in zijn zaadopbrengst ongunstig op schoffelen
op5april.
6.Onkruidbestrijding
In samenwerking net deAfdeling Onkruidbestrijding vanhet
Instituut voorBiologisch en Scheikundig Onderzoek vanLandbouwgewassen werd aan dit onderwerp veel aandacht besteed enkanmet
voldoending v/orden geconstateerd, dat op dit gebied belangrijke
vorderingen zijn gemaakt,hoewel nog lang niet alle problemen zijn
opgelost....
De chemische onkruidbestrijding heeft twee facetten:
••••a)-,De:reactie van het gewas op de diverse middelen.
b)De doding (of terugzetting) der verschillende onkruiden door
de diverse middelen.,
Door combinatie vanbeide facetten kanmenkomen tot de oplossing
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Ten aanzien van de reactie derverschillende grassen kangezegd worden,dat de grassen,die onder een dekvrucht vandaan,
komen-jin deherfst en dewinter dus inhet algemeen gedurende
de periode voordat devoorjaarsgroeibegint,sterk zijn en flinke
concentraties van de gebruikelijke selectieve contactmiddelen
en groeistoffen goed.kunnen verdragen.Het grasmag echter -vooral
bij gebruik vangroeistoffen -niet te jong zijn.Ookkalkstikstof in dewintermaanden wordt goed verdragen. Inhet voorjaar als de groei isbegonnen -behoort de onkruidbestrijding achter de
rug te zijn.Met toepassing van groeistoffen in het voorjaar,vooral
als debloeiwijzen reeds te voorschijn zijn gekomen,moet men
voorzichtig zijn.In dit laatste stadium isruwbeemd zeer gevoelig,
roodzwenk vrij ongevoelig, terwijl veldbeernd voorv/atdit betreft
een tussenpositie inneemt.
Met betrekking tot demogelijkheid van het opruimen derdiverse onkruidenkan gezegd worden,dat demeeste dicotyle zaadonkruiden (w.o.muur, dat wel hetbelangrijkste zaadonkruid is
in de graszaadteelt)geen grote problemenmeer opleveren.Eenbelangrijke vooruitgang is de toepassing van 2, k, 5-TP enMCPP,die
zeer goede enbetrouwbare rnuurdoders zijn.In noodgevallen kan
men in het vroege voorjaar nog oudemuurmet MCPP opruimen.
De dicotyle wortelonkruiden (o.a.distels en.kleinhoefblad)
kan.menmet groeistoffenweïbehoorlijk terügzetten,maar niet
.geheel opruimen.Bijbestrijding in deherfst komt een gedeelte
in het voorjaar weer terug.Voorzichtige bestrijding van distels
met eenmatige concentratie groeistof inmeiis alleen in desterkere grassen als roodzwenk en -inmindere mate -veldbeernd geoorloofd, evenals in die grassen die inmei nog niet geschoten zijn
(o.a.Engels•raaigrasselecties).
De grasachtige onkruiden (b.v.tuintjesgras inveldbeernd).zijn
chemisch nog niet tebestrijden, zonder het cultuurgras zelf te
ernstig teschaden.
7.Oogstmethoden

..

Verschillende proeven 'werdengenomenwaarbij demechanisatie
van de oogst door middel van zwadmaaien enuit het zwad dorsen
met eenmaaidorser voorzien van een opraapinrichting vergeleken werd
met de conventionele oogstmethoden (zelfbinderen,ophokken envan
het land af dorsen c.q. maaien, ruiteren en dorsen).De mechanisatie
geeft een zeerbelangrijke arbeidsbesparing enbehoeft bij een'vakkundig gebruik van eengoede apparatuur niet tot oogstverliezen te
lijden.Er worden wel hogere eisen gesteld aande'technischebekwaamheid en het inzicht van diegenen,die het werk organiseren en
uitvoeren.Door dezemechanisatie kan tenvolle geprofiteerd worden
van één dermeest gunstige facetten van de graszaadteelt ni. de
vroegrijpheid van demeeste grassoorten.Hierdoor kan deze oogst
geborgen :;ijnvoordat men aan die.'dergranen begint hetgeen zeer
goed in de arbeidsfilm past,terwijl dure werktuigen als maaidorsers hierdoor oeterbenut worden.
B.TWEEDEJAARS GENASSEN
1.Grondbewerking direct na de oogst
Uit proeven met kropaar,beemdlangbloem en veldbeernd,waarbij
direct na deIe oogst weï engeen grondbewerking tussen de rijen
werd toegepast,werd geenverschil in zaadopbrengst gevonden.Deze
grondbewerking, die in de praktijk vrijmoeilijk uitvoerbaar is,
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kanhoogstwaarschijnlijkwel achterwege blijven.
2.Maaien ofnietmaaien van de hergroei na de eersteoogst
Uit proeven met v/elenniet maaien vande hergroei inseptember bijkropaar,beerndlangbloem,veldbeend,roodzv/enk enfijnbladig schapegras• werd een nuttig effect van hetmaaien geconstateerd, dat echter niet voor alle grassen even groot was.Voor
veldbeend bleek hetmaaien absoluut noodzakelijk te zijn,daar bij
niet-maaien de opbrengst ongeveer de helft lager was (1200kg/ha
bijmaaien tegenover 600kg/habij niet-maaien).
Het lijkt dat deze cultuurmaatregel voor alle daarvoor in
aanmerkingkomende grassen aanbeveling verdient,vooral ook door
debijkomende voordelen als veel gemakkelijkermaaien van de oogst
in het tweede jaar door het ontbrekenvanproppen oud gras benevens
het verkrijgen vaneenveel schoner perceel met minder kans op
beschadiging'door veldmuizen-enopluizenaantasting»
Het tijdstip vanmaaien is ongeveer medio september,doch-met
eenruime speling.
5. Stikstofbemesting
a)Een'herfstbemesting-van + ky kg zuivereN/ha nahet maaien
van'dehergroei in september bleek over het algemeen de zaadopbrengst teverhogen,behalve bij ruwbeemd, terwijl de reactie bij
beerndlangbloem ook niet duidelijk was.
b)Evenals bij een eerstejaars gewas is ook hier cevoorjaarsstikstofgift zeer belangrijk voor de zaadopbrengst.Over'Eët iï-~
gemeen zijn deuitkomsten van de tot dusverre genomenN-bemestingsproeven op tweedejaars;gewassenveel grilliger'dan die op eerstejaars
gewassen.Het aantal dezer proeven is echter nog te gering om duidelijke richtlijnen tekunnen trekken.
De indruk is echter verkregen dat de stikstofgift ook hier vroeg
(+half februari)enin
een keer moet v/orden gegeven,terwijl de
hoeveelheid stikstof bijkropaar,beerndlangbloem,veldbeemd, roodzwenkgras,struisgrassen enfijnbladig schapengras niet veel groter
dient te zijn dan die voor het eerste jaar.BijEngels raaigrasw.t.
enruwbeemd kunnen deze giften vermoedelijk welhoger zijn.
k.Oogstmethoden
AlsbijA.7.
C.HETOPBRENGSTNIVEAU VAN

ESTE- ENTWEEDEJAARSGEWASSEN

Vergelijking tussen zaadopbrengsten vanIe jaars (1957)én
jaarsgewassen.
1957

Kropaar(sel.)
beerndlangbloem w . t .
IVeldbeemd
(Idem (zandgrond)
(Ruwbeemd
j H e i d e s t r u i s g r ä s (zandgrond)

195^

I3OOkg
I3OO"
1^+50;'
65O;'
1000;i

öOOké
1000ri
1200i!

225"

3OO!'

450"
1000i!

-63~
1957
Kruipend struisgras(
grond)
Uitloperv. roodzwenk
angels raaiigrasw.t.
Fijnbl. schapengras

!

1958

I

!
1

zand250kg
+1100i!
]A00;i

;

!
j
!
:

350kg
900"
1000"
950»

Van de voedergrassen kropaar,beeradlandbloeinenEngels raaigras
laghet opbrengstniveau van de tweede oogst nogalwat lager dan
die van de eerste oogst,hoewel de verschillen niet meer zo groot
zijn als invoorgaande jaren,doordat de tweede oogst gemiddeld
wat hoger lag.
Bij de gazongrassen zijn de verschillen minder groot enwas soms
zelfs de tweede oogst beter.Hier is -invergelijking met vorige
jaren -het peil van de tweede oogst meer opgetrokken naar dat van
de eerste oogst,door de verbeterde teeltmethoden.
D.BEPROEVING V.ïiiNIEU.EGRASSOORTEN
-*-•Tetraploid Italiaans raaigras
De zaadopbrengst hiervan lag ophetzelfde niveau als dat van
een diploide selectie van dit gras.
2. Frans raaigras
Dit gras is gevoelig voor stuifbrand,waardoor dezaadopbrengst laagwas (+ k^>0kg/ha).
3. Rietzwenkgras
De zaadteelt hiervan lijkt niet bijzonder moeilijk.
k. Rietgras
De zaadteelt hiervan lijkt noeilijk, omdat het zand zeer
los in de pluim zit en tegen de rijping zeer gemakkelijk uitwaait.
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