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51.SAMENVATTING
Inhet jaar1972zijneendrietal occupatiesmetelk
vijfgewassenophetproefveld teBaboenholuitgevoerd.
Hetdoelvandeproefwasnietalleendebeste grondbewerkingsmethode tevindenmaarooknategaanwelkegewassenhetmeest geschikt zijnomindeverschillende seizoenenteverbouwen.Vanwegedebeperkte oppervlaktevan
hetproefterrein endevoorhanden zijnde technischemogelijkheden,werd ééngewasperherhalingvanhetproefveld
verbouwd.Dithad totgevolgdatergeen gewasherhalingen
zijnenerdusookgeenwiskundigeverwerkingmogelijkis.
Bijdeuitvoeringvandeproeven zijngeengrotemoeilijkhedenondervondenm.u.v.de grondbewerkingenhet zaaien
inde tweede occupatie.Hierbijwasde gronddrasdoorde
vele enfrequente regenvalhetgeen
het eggenenhet
machinale zaaienzeerbemoeilijkte.
Debestrijdingvandeonkruidenvormde eengroot
probleem.Hetbleek,vooralinderegenseizoenen,nietmogelijkhetonkruidmechanischtebestrijden.Chemischeonkruidbestrijdingsmiddelen zullenhierbijnoodzakelijk zijn.
Deopbrengstenvandegeïi/asseninde verschillende
occupatiesliepenuiteenvannihil totmatigeninenkele
gevallentotredelijk goed.Gowpea (cv.AfricanRed)stak
hierbijgunstigaf.

2.VOORWOORD
Inhetkadervanhetmeerjarige grondbewerkingsonderzoekteBaboenhol iserinhet jaar1972eendrietaloccupaties uitgevoerd.AandeherenVanderHorst,bedrijfsleiderenBronstring,assistent,wordtdankgebrachtvoor
demedewerkingdie zijverleendhebbenaandeuitvoering
vandeproeven.

3.DOELVANHETONDERZOEK
Hetdoelvandeproefis:
-demogelijkheid teonderzoekenomdroge éénjarige
gewassenpermanent gemechaniseerd teverbouwen;
-welke grondbewerkingsmethodenhierbijhetbesttoegepastkunnenworden;
-welke invloedde grondbewerkingheeft opdefysischeen
chemische toestand vandebodem;
-welke gewassenhetmeestgeschikt zijnomindeverschillende seizoenen teverbouwen.
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- OPZETENUITVOERING

4.1.PROEFVELD
4.1.1.Proefschema
o
Hetproefveldbestond uit18vakken (10x 50m )en
wasverdeeld in6herhalingenvanelk3vakken.Binnende
herhalingwerd éénvakgefreesd (FR),éénvakgeploegdmet
eenschijvenploeg (SP)gevolgd doorrotorkopeggen enéénvak
nietdiepbewerkt (NB)alleeneenzaaibed gemaaktdoorondiep
(+5cm)rotorkopeggen offrezen.
Alvorensmetdegrondbewerkingwerd aangevangen,werd
het geheleproefveld gemaaidmet eenslagmaaier.Hetonkruid
ende gewasrestenwerdenhierbijverpulverd.Vervolgens
werdendeNBvakkenbespotenmetgramoxone (1%oplossing;
3literhandelsprodukt/ha).Omhet geheleproefveld en
tussendeherhalingendie ineikaarsverlengde liggen,werden
randstrokenvan6mbreedte aangehouden (zieFig.1 ) .
Ophetproefveld zijnslechts tweeringbemonsteringen
uitgevoerd.Deeerstevondplaatsmediodecember1971inde
lagenvan5-10cm en10-15cm,ende tweede
medioapril
1972indelagenvan10-15cmen20-25cm.Reliëfmetingen
zijngrotendeels achterwege gelatenvanwegehetfeitdater
geenbruikbare reliëfmeterterbeschikkingwas.
4-.1.2.Gewassen
4.1.2.1.Algemeen
Er zijndrieachtereenvolgende occupaties uitgevoerd.
Deverbouwde gewassenwaren:
-maisCyclische selectie 68054CS1,
- sorghumcv.Martin,
-cowpeacv.AfricanRed,
- sojacv.Laris,
-katjangidjoinschrijvingsno.68072•
Eéngewaswerdperoccupatie opéé eninenkelegevallenop tweeherhalingenverbouwd.Bijde opeenvolgende
occupatieswerd eenrotatievangewassentoegepast,waarbij
zoveelmogelijknaeengraaneenvlinderbloeinigeennaeen
vlinderbloemigeeengraanverbouwdwerd.Deteeltschema's
vandeverschillende occupaties staanvermeld inFig.2.
4.1.2.2.Zaaien
Het zaaienvondplaatsmet eenIsarianokkenradzaaimachinemeteenwerkbreedtevan2,25m.Deze zaaimachine
werd getrokkendooreenHolderAM2vierwiel aangedreven
tuinbouwtrekker.Achterde zaaimachinewaseenbalkmet
verende tandengemonteerd,die als zaadegfungeerde.
Alhet zaaizaadwerd ontsmetmetCheredon. (ZieTabel 1.)
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MAIS

MAIS

SOJA

COWPEA

-9Tabel1.Hoeveelheid zaaizaad enrijafstandvande
gewassen

Gewas
mais
sorghum
soja
cowpea
katjang idjo

Hoeveelheid
zaaizaad
(kg/ha)

Rijafstand
(cm)

35

90

10

45
45
45
45

27
33
25

(75)*
(37,5)*
(37,5)*
(37,5)*
(37,5)*

* Indetweede occupatie iseenkleinere rijafstand
gebruikt,methetdoel omhetgewasinstaatte
stellensnel eengeslotenplantendek tevormenom
betermetdegrasonkruiden tekunnenconcureren.

4.1.2.3.Bemesten
Alsnormbijdebemestingvandeverschillendegev/assenwerduitgegaanvandeinTabel2vermelde totale
behoeftenperhatijdensdegroeivanhetgewas.
Tabel2.Totalebehoeftenaandebelangrijkste mineralen
vande gewassen (kg/ha)
Gewas/mineraal
mais
sorghum
soja
cowpea
katjang idjo

Bijdebemest
maaktvanmengmest
dekansopvergiss
NPKMg 10+15+20+2
danvoldoende voor
werd intweedelen
weeknahet zaaien
laterbijhetslui
extragiftbijhet

N
120
40
40
40
40

p

2°5

K20

90

120
40

60
60
60
60

75
75
75

ingwerd zoveelmogelijk gebruikgestoffen.Detoepassing iseenvoudigen
ingenisgering.Indienbeschikbaarwerd
gebruikt.Vandezemeststofwas400kg/ha
alle gewassenm.u.v.demais.Dezegift
gegeven.Deeerste giftongeveereen
ende tweede giftongeveer3à4weken
tenvanhetgewas.Demaiskreegnogeen
inbloeikomen,+60dagennahetzaaien,

- 10

indevormvanUreum 75kg
A a en90kg/haNPKMg10+15+20+2.
Bijhetmachinaal zaaienwerd tegelijkertijd eenzeer
kleinehoeveelheid kunstmest gegevenindeomgevingvande
te zaaienrij.
Pletkunstmestgeven werd inhandwerkuitgevoerd.Hierbij
werd eenmaatbakje gebruikthetgeendehoeveelheid kunstmest
bevattenodigvooréénrij.
4.1.2.4.Dunnen
Inde eersteoccupatiewerdenallegewasseninhandwerk
uitgedund.Hetaantalplantennahetdunnenbleekvoorde
gewassensoja,cowpea enkatjangidjotelaagte zijnom
onderdeheersende groeiomstandighedendeconcurentie met
het onkruidaantekunnen.Tevens zaldezelageplantdichtheiddeopbrengst negatiefbeïnvloedhebben.Indevolgende
occupatiewerdenalleenmais ensorghumuitgedund.(ZieTabelJt.)
Tabel J>.Aantalplantenpermenigedagennadunnen
inIeoccupatie
Grondbewerking
Gewas
mais
sorghum
soja
cowpea
katjang idjo

Frezen

Ploegen

2,9

3A

*

3,9

3,4
3,4
3,4

3,0
4,0
3,6

Minimum tillage
2,8
3,2
3,3
3,4
3,3

Doodgegaan enonderonkruid gegroeid,

4.1.2.5.Onkruidbestrijding
Inalle gewassenwerdhetonkruid mechanischbestreden
metdeHolderAM2trekker.Indehefinrichtingvandetrekker
werd eenbestuurbaarwerktuigraamgemonteerd.Indemais
werdendaaraantwee ganzevoetschoffelsvan41cmbreedgemonteerd,terwijl indeandere gewassen 3ganzevoetschoffels
van25cmbreedwerdengemonteerd.Decapaciteitbedroeg
+0,25 ha/uur.Bijdeuitvoeringvanhetwerkwaren2mensen
nodig;eentrekkerchauffeur eneenmandiehetwerktuigraam
bestuurde.
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Indeeerste occupatie isdeeerstewiedbeurtongeveerveertiendagennahet zaaienuitgevoerd.Vanwegede
frequente regenvalwasdezebestrijdingweinigeffectief.
Hetonkruid kreegalleeneengroeivertraging maargingniet
dood.Bijdetweedewiedbeurt tiendagenlater,zijnin
plaatsvanganzevoetschoffelskleine aanaarders gemonteerd.
Dezekeerdenhetonkruid omenlegdenditop z'n kop inde
rij.Hierbijwerd tegelijkertijd hetonkruid inderij
enigszinsbegraven.Doordezebewerking stondhetgewasop
kleine ruggetjes.Mogelijkhebbendeze eengunstigeinvloed gehad opdeopbrengst.
Indetweede occupatie iserinhet geheelgeenonkruidbestrijdinguitgevoerd.Hetregende zovaak enveel
datdegronddraswas enonvoldoende draagkrachthadomde
Holdertrekkertedragen.Hetvielopdathetonkruid in
deze occupatie ookmatiggroeide.Kennelijkhadhetonkruid
ookhindervanwateroverlast.
Indederdeoccupatie iséénwiedbeurt gegevenmethet
schoffelgarnituurindecowpeaeninéénvakvandekatjang
idjo. (Opdeanderevakkenvankatjang idjo zijnhandgereedschappenbeproefd.)Doorde zeerslechteopkomstvande
maisensojaisditdeelvanhetproefveld indeverdere
occupatiebraakgelaten.
4.1.2.6. Ziekten-enplagenbestrijding
Alleenindemaiswerdenregelmatigbespuitingenmot
DipterexSP95uitgevoerd tegenhoorders (Laphygmafrugi-

malationhetgeenopde grondverspotenwerd (1%oplossing,
3l/ha)endaarna ingewerktwerd,waarna gezaaidwerd.Deze
behandelingleverde echtergeenverbeteringop.
4.1.2.7.Oogsten
Hetoogstengeschiedde inhandwerk.Hetgeoogste
produktwerd inzakkengedaan,dieafgevoerdwerdennaar
hetCELOS,alwaarhetprodukt gedroogdwerd.
Hetoogstenvandemaisbestond uitkolvenplukken,
vandesorghumuithetafsnijdenvandepluimen,vande
cowpeauithetplukkenvandepeulen,vandekatjangidjo
ende sojauithetmaaienmetde zeisvande geheleplant.
(Dezepeulen zijntekleinominnandwerkteplukken.)
Aangezienhetgeoogsteprodukt getransporteerd moestworden,
washetvanbelangdatdegeoogstehoeveelheden zoklein
mogelijkwaren,dus zominmogelijkballastvanstro e.d.

- 124.2.PROEFNEMINGEN
4.2.1.Fasenverhouding
Erisop14december1971eenringbemonstcringuitgevoerd
indelagenvan5-10cmen10-15cm.De resultatenstaanvermeld inTabel4a.Deze ringbemonstcring isonderdrogeomstandighedenuitgevoerd.De grondwashard enhetkostteveel
moeite omdeboorde grond intedrukken,tevensondervondmen
v/athindervanhetuitvallenvandegronduitdemonsterring.
Tabel4a.Bewerking enfasenverhouding
Bewerking

FR

'•ö

Bomonst.diepte (cm)
Poriënvol.v/v%
Luchtgeh.pF2v/v%
Vochtgeh.pF2 w/vr/c
Vochtgeh.bem.w/w%

SP

NB

Gemiddeld

5-10 10-155-10 15-105-10 10-155-10 10-15
52,2 51,048,7 44,448,2 47,449,7 47,6
28,6 29,222,8 19,124,1 24,525,2 24,5
19,2 17,219,5 17,517,9 16,918,9 17,2
15,5 13,315,8 14,014,9 13,815,4 13,7

Op17en18april iserookeenringbemonstcringuitgevoerd ondervrijnatte omstandigheden.Deze ringbemonsteringis
uitgevoerd opdezelfde plaatsen indezelfde aantallenalsde
bemonsteringvoordegrote regentijd in1971.De resultaten
staanvermeld inTabel4b.Tegelijkertijd zijnindezetabel
de resultatenvan1971weergegeven.
Tabel4b.Bewerking enfasenverhouding (april1971enapril1972)
FR

Bewerking
Bernonst.diept e

SP

NB

Gemiddeld

"/o V / V

'71
'72

10-15 20-25 10-15 20-25 10-15 20-25 10-15 20-25
50,8 45,4 47,5 44,9 45,3 43,3 47,8 44,6
48,4 47,7 ^7,7 46,2 45,6 46,7 47,2 46,5

Luchtgehalte
pF2 %v/v

«71
'72

22.7 19,1 19,7 19,3 19,3 18,6 20,6 19,0
19.8 20,0 19,2 18,8 19,8 22,5 19,6 20,4

Vochtgehalte
pF2%w/w

'71
'72

22.2 18,7 20,4 17,9 18,4 16,8 20,5 17,8
21.3 19,3 21,0 19,6 18,3 17,4 20,2 18,8

Vochtgehalte
bem.%w/w

'71
'72

23.2 19,1 20,6 18,1 18,5 17,1 20,8 18,4
23.3 20,6 22,6 21,1 18,7 17,6 21,5 19,8

Poriënvolume

Erzijnslechtskleineverschillen tussendeuitkomstenvan
de jaren1971en1972.
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't-.?.2.Organische stofgehalte
Vanderingbemonstering r]-;..^-itrrcv..~>viir--inaprilzijn
vooreenaantalbodemtypenperbewcrkJngenperbernonstei'ingslaagmengmonstersgenomenwaarvanhet organische stofgehalte
bepaaldwerd.Deuitkomstenstaanvermeld inTabel 5«Het
bleekdathet organische stofgehalte indelaagvan10-15
cmgemiddeld 0,7%hogerwasdanindelaagvan20-25cm.
Ditgoldbijalletypengrondbewerkingen.
Het gemiddelde organische stofgehalte overdebeide
lagentezamenwas2,04%.Voor zoverhet gemiddeldeorganische stofgehalte bijdeaanvangbijdeproefhiermede
magwordenvergeleken,blijkthet0,7%lagertezijngeworden.
Tussendeorganische stofgehaltenvandegrondenmetde
verschillende bewerkingenbestaanslechtekleineverschillen.
Tabel5»Bewerking enorganische stofgehalte(%vande
stoofdroge grond)
Bewerking
Bern.diepte

FR

SP

NB

Gemiddeld

10-15 20-25 10-15 20-25 10-15 20-25 10-15 20-25

GrondtypeB1.1 1,22 0,98 1,88 1,50 1,20 1,08 1,45 1,19
"
B1.2 2,64 1,50 2,14 1,74 2,54 1,02 2,44 1,42
B 1.5 2,34 1,88 1,58 1,16 2,72 1,62 2,21 1,55
B2.1 3,02 2,18 3,14 1,94 3,92 3,68 3,36 2,60
Gemiddeld

2,30 1,63 2,19 1,59 2,59 1,85 2,38 1,69 2,04

4.2.3.Bewerkingengewas
4.2.3.1.Opkomst enontwikkelingperoccupatie
Occupatie_I
De opkomstwasvanallegewassenuitstekend,medeeen
gevolgvanhet goedeweertijdensdegrondbewerking enhet
inzaaienenderegendievolgde nahetinzaaien.Echterde
groeivansorghum-kiemplantjesstagneerde opeenaantal
plaatsen.Alsmeneendergelijkkiei;:plantjeuitgroef,zag
menéénoftweegoodenieuweworteltjes eneenaantalbruine
enafstervendeworteltjes.Verondersteldwerd datditeen
insektenaantasting zouzijn.Eenbehandelingmetmalation
bijeennieuweuitzaaihad geen zichtbaareffect.Typerend
wasvoortsdatdesorghumdieopdemeervruchtbare rillen
gezaaidwas,weldoordekritieke faseheenkwam.Hetvruchtbaarheidsniveauheeftdusvermoedelijk ookmetdematevan
optredenvandeziekte temaken.
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Opmerking:Momenteelwordtditverschijnseldoordeafdeling
graangewassen.vanhetLandbouwproefstationonderzocht.
Deontwikkelingvandegewassenwasmatig.Dekleurvan
alleveldenwasenigszinsbont,kennelijkdoor zeerplaatselijkoptredendewateroverlast.OphetNBvakvankatjarigidjo
trad eenvoetschimmelop,waardoorvrijwelhetgeheleveld
afstierf.

Tengevolgevande zeergrotehoeveelhedenregentijdens
debewerkingvande grond enhet zaaienheeftde zaaikwaliteit
sterk telijdengehad.Kern.Iwaardemaisgezaaid zouworden
was zodras,datditmetdehondzaaimachineingezaaidmoest
worden.HetFRvaicvanherh.IV'konnietbewerkt endusook
niet ingezaaidv/ordenvanwegedogeringedraagkrachtvande
grond.
Alhoeweldeopkomstvandemaisredelijk goedwas,was
deverdere ontwikkeling bijzonderslecht,deplantenbleven
klein enhaddeneenlichtgroene kleur.Dezeplantenhaddenin
hetalgemeenvozekolven,methetgevolgdatdeopbrengst
nihilwas.
Deopkomstvande soja,cowpea,katjangidjowasredelijk.
Bijdeverdere ontwikkelingbleek dekatjang idjoeendroogte
minnend gewas te zijn.Alleenopdehogeredelenwas erwat
teoogsten.De sojaencowpeahaddenminderhindervanhet
vocht enleverdenondanksdaternietgewiedwas eennaaromstandighedenredelijke opbrengstop.
Bijsorghum tradhetzelfde euvelweeropalsinoccupatieI.

222HE5Ïi®_ïïï
Vanwegehetfeitdatdewerkzaamheden ophetCELOSdoor
slechteweersomstandigheden slechts zeerlangzaam vorderden
konpas eind septembermetde inzetvandeproefwordenbegonnen.Nahet zaaienvolgde eendroogteperiode vanongeveer
drieweken.Dithad totgevolgdatdeopkomstvandemaisen
soja zoslechtwaren,datdeze gewassenvoordezeoccupatie
afgeschrevenmoestenworden.
Deopkomstvandecowpeawasweliswaarmatig,dochhet
gewas ontwikkelde zichzodanigdat ertocheengeheelaaneengeslotenplantendek ontstond.
Deopkomstvandekatjangidjowas aanvankelijkmatig,
dochnahetdoorkomenvanderegens,kiemdehetnognietgekiemde zaad.Mogelijkvanwege zijnhardschaligheid kondit
zaadlanger indegrond instandblijvendandeanderegewassen.Sojavertoonde ditverschijnselnietencowpeain
zeerlichtemate.
Deontwikkelingvandecowpea enkatjang idjowas
goed tenoemen.
Dekatjang idjo isintweefasengeoogstvanwegedeverschillende leeftijdenvandeplanten.
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Note:Bijdeze laatste occupatiebleekdenoodzaakvaneen
goedeplaatsingvanhet zaad inde grond duidelijk.
Indiendoorstropen (doorgowasresten)het zaaikouter slechts zeeroppervlakkig doordegrondgegaan
was,enhet zaaddusondiep indegrond lag,dan
kwamvandit zaadookvrijwelniets op.Terwijlbij
niet stropenerwelietsopkwam.
4.2.3.2.Opbrengsten
Dekorrelopbrengstwerdpervakbepaald.Pervakzijn
ergeenproefperkenuitgezet terbepalingvandeinvloed
vandegrondsoort opdeopbrengst ofeenplaatselijkbetere
standvanhetgewasopdeopbrengst. (ZieTabel 6.)
Tabel6. Zaaidata,oogstdata enopbrengstenvande
gewasseninkg/haper grondbewerkingsmethode
Occ.

I

II

III

*

Gewas
Mais
Sorghum
Soja
Cowpea
Katjang idjo

Zaaidatum

Oogstdatum

Frezen

Ploegen

Nietdiep
bewerken

15/12
15/12
15/12
15/12
15/12

6/4
22/5
30/3
28/2
15/2

1139
0

IO54
806
185
586
83

1674
690

30/8
3/8
14/8
12/7
4/7

nihil

50/8

946

I272

**

-

-

-

**

-

-

-

-

-

-

780
372

812
280

604
346

Mais
25/4
Sorghum
25A
Soja
25/4
Cowpea
25/4
Katjang idjo 25/4
25/4
Rijst
Mais
Sorghum
Soja
Cowpea
Katjang idjo

28/9
*

28/9
28/9
28/9

21/12
21/12

55
504
128

143
150
478
-

nihil
132
440
282

55

Sorghum isindederde occupatienietgezaaidwegens
het ontbrekenvangoed zaaizaad.
** Mis-gewas,doordatdeopkomst zeerslechtwas,heeft
.menhetterreinverderbraak latenliggen.
nihil =opbrengst <$C50kg/ha

79
390
nihil
nihil
nihil
2^8
328
nihil
952
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Inde tweede occupatie isophern.VIrijstgezaaid,
breedwerpig,omdatde naaimachinenietpasserenkonvanwege
degeringedraagkracht vandegrond.
Deopbrengstenvande gewassenblijkennihil totzeer
middelmatig te zijngeweestmet enkeleuitzonderingen.De
opbrengstenvandecowpea stekeninalle occupaties gunstig
af tenopzichtevandeandere gewassen.Indelaatsteoccupatiebereikte cowpea zelfseenredelijkgoedeopbrengst.
Hetblijktdatditgewasopdezegrondenredelijkwater-en
droogteresistent is.Soja geeftindenatte tweede occupatie
nogweleenopbrengst maarindedroge derde occupatieniet
(opkomstmoeilijkheden).Maisblijkt zowelgevoeligtezijn
voordroogte alsvoorveelvocht,gezienderesultavenvan
occupatie IIenIII.Katjangidjoblijkt eendroogteminnend
gewastezijn.
4-.2.4-.Bewerking enonkruidgroei
Hoewel ergeenexacte cijfersbeschikbaar zijn,kantoch
hetvolgendevermeldworden.Alvorensmetde grondbewerking
van eenvolgende occupatiebegonnenwerd,werdhetproefveld
gemaaidmet eenslagmaaier.Erwasaltijd eenaaneengesloten
grasvegetatie aanwezigvanslechtsenkele soorten.Dehoogte
vanhetgraswasdan+50cmenstondvolop inbloeienhad
reeds zaad gevormd opdiedelenwaar eenkortgroeiend gewas
had gestaan.Ditzaadvielopdegrond.Hierdoorwerd dehoeveelheid onkruidzadendatopeninde grondkwam aanzienlijk
verhoogd.Bijhetploegen enfrezenwerddezehoeveelheid
onkruidzadendooreenbehoorlijkehoeveelheid grondgewerkt.
Bijhetploegenwerd dezemeerondergewerktdangemengd.Op
deNBvakkenv/aaralleen eenzaaibedwerd gemaakt,werdde
concentratie aanonkruidzaden indebewerkte laagvan+5cm
enorm groot.Dezeverschillenkwamenduidelijk totuiting
bijdeopkomst enverdere groeivanhet gewas.DeNBvakken
vertoonden sneleenaaneengeslotenmatvanfijngekiemd gras.
TerwijlopdeFR enSPvakken erookwel grasopkwamdochin
veelminderdichtevorm.
Indeoccupaties ishetonkruid "mechanischbestreden".
Inderijenishetnietbestreden.Indienereengoed
groeiend gewasaanwezigwas,wonditgewasdeconcurrentiemet
hetonkruidv/el,endanwashetonkruidwiedentussenderijen
welvoldoende.Echterals ereengewas aanwezigwasmetstagnerende groei (doorwateroverlast ofietsdergelijks)danwas
hetonkruid nietindehand tehouden.Opdezewijzekon
hetgebeurendatmenhetteoogstengewas tussenhetgras
moestopzoeken.
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5.DISCUSSIE
Het telenvaneenaantalverschillende gewassenin
eenzelfdeoccupatiemetverschillende grondbewerkingsmethoden isgeeneenvoudige zaakgebleken.Iedergewas
moetnaar zijneigenspecifiekebehoeftenbehandeldworden.
De groeiduurvande gewassenisverschillend evenzode
groeisnelheid.Ditheeftconsequentiesvoorde juistetijdstippenvandebemesting,onkruidbestrijdingenhetoogsten.
Als eengewasrijp is,moetmenhetoogstenenkanmenhet
nietlatenstaan tothetandere gewasrijp is.
Doordathetproefveld opgroteafstandvanhetC210S
gelegenis,ishetbegrijpelijk datvoordeze zakeneen
compromis oplossing gemaaktmoestworden.Hetgeenbetekende
datallegewassenophetzelfde tijdstip gezaaid,bemesten
gewiedwerden.Alleendeoogstwerduitgevoerd alshet
gewasrijpwas.
Hetverschil ingroeiduurversterkte ookhetonkruidprobleem,omdatverschillende delenvanhetproefveld lange
tijdbraaklagen,waardoorhetgrasonkruid gelegenheid
kreeg zichverderteontwikkelen enzaad tevormen.Het
zoubeter zijnalsnadeoogstvan eengewas,direkteen
volgend gewasgeplant zouworden,omhetonkruid geengelegenheid tegeven zichverder teontwikkelen.Bovenstaande
houdt indathet infeiteonmogelijk isom ineendergelijkeproefmet gewassenmetverschillende groeidurente
werken.

6.CONCLUSIES
-Decowpeablijkteengoed gewaste zijnvoorde gronden
zoalsdieinBaboenholvoorkomen,ditondanksdeaanvankelijke lageopbrengstenvandeontginningsoccupctie.
(Mogeliqkeengevolgvandeafwezigheid vanwortelknolbacterien.)
- Deandere gewassenkunnen erookverbouwdworden,maar
erzullendanhogere eisenworden gesteld aandecultuurmaatregelen,waarvandeonkruidbestrijdingéénvande
belangrijksteis.
-Het onkruidprobleem, zekerinderegentijden,isnietop
telossenmetmechanische onkruidbestrijding.Maarmen
zalgebruikmoetenmakenvanchemischebestrijdingsmiddelen.Methetallesdodendemiddel gramoxone zijnreeds
gunstige ervanringenopgedaan. (Ditkantijdensdegroei
tussenderijenverspotenwordenondereenspuitkap.)
- Omhetplaatselijkewateroverlastbijgroteregenval te
voorkomen,kanmenoverwegenomindezeperiodenvan
ruggenteelt gebruiktemaken.
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-51.SAMENVATTING
Ook indeze occupatiewerddegrondbewerktonder
natte omstandigheden.Doordevrijfrequente regenvalwaren
erslechtsweinigwerkbareurenbeschikbaar.Medio
septemberisaangevangenmetdegrondbewerking.20,21en
28septemberzijndegewassenmais ensojaingezaaid.Ondanksdenietgunstige omstandighedenwashetinhetalgemeentochmogelijk eenredelijk zaaibed temaken.
Deopkomstvande gewassenwasredelijk totgoed.
Deontwikkelingvandesojaverliep voorspoedig.De
ontwikkelingvandemaiswasmindergoed,inhetbijzonder
opdeherhalingenIVt/mVItradengroeiverschillenop,
hetgeentotuitingkwam inplantlengteverschillen enkleur.
Bijdeoogstwasde sojaevenalsdemaisnergensgelegerd.Degemiddelde opbrengstvandesojawas redelijk
(1,00ton/ha). Degemiddelde opbrengstvandemaiswas
zeermatig (2,53 ton/ha).
Hetorganische stofgehalte isgemiddeld gedaaldvan
3,0% tot2,7%sindsoccupatieV.

2.VOORWOORD
Inhetkadervanhetmeerjarige grondbewerkingsonderzoekophetCELOS-terrein isindeperiodevanmedio
september1972t/mmedio januari 1973eenzesde occupatie
uitgevoerd metde gewassenmais ensoja.

3.DOELVANHETONDERZOEK
Hetdoelvandeproef ishetverkrijgenvaninzicht
indebeste grondbewerkingvoordroge éénjarige gewassen
endeinvloeddaarvanopdefysische enchemischeeigenschappenvande grond.Deteeltvandiverse gewassengeeft
eeninzichtindemogelijkhedendeze gewasseninhetkustgebiedvanSuriname gemechaniseerd tetelen.

4. OPZETENUITVOERING
4.1.PROEFVELD
4.1.1.Proef-enbemonsteringsscfaema
Bijhetonderzoekwordendrie grondbewerkingstypen
onderscheiden,t.w.risterploegen (RP)gevolgddoorrotorkopeggen,frezen (FR),ennietdiepbewerken (NB)alleen
ondiep rotorkopeggen (+5cm).Deze grondbewerkingstypen
.wordenin6herhalingenmet elkaarvergeleken.Eénherhalingbestaatuit 3vakkenwaarvanerelkéénder3grondbewerkingenondergaat enwelinelkeoccupatiedezelfde.
Intotaal zijner18vakkenen4schermvakken.Deschermvakken zijnindeze occupatie geploegd endaarnageëgd.

o -

Fig.t. Plattegrond proefveld
Schcat 1:10CO

IV
V
VI
FR RP NS RP NB FR FK RP NB
S 3 10 11 1? 13 14 15 16 17 18 5 4
kopeipd

Midden p a d

V/'//,
K/l//./A

C

Y
Y A/A/A
kopeirid

SI

\y/y\

1 2 3 4 5 6 7 8 9 S2
RP FR NB FR RP NB FR NB RP
I
II
III

p l a a t s v a n i n t « n s i * v e ringb*monst«rirvg

_ ni_

Dekopeindenzijnmetdefreesbewerkt. (ZieFig. 1.)
Alvorensmetdegrondbewerkingbegonnenwerd,iser
eenringbemonsteringuitgevoerd indelagenvan10-15cm
en20-25cmdiepte enwel10monstersperlaag,perbewerkingenperbodemtype.Dit integenstellingmetvoorgaande
occupatieswaarbijdebemonsteringsplaatsensystematisch
overhetveldverdeeldwaren.Indeze occupatie zijntwee
sterkuiteenlopende bodemtypenbemonsterd,t.w.bodemtype
1.4enbodemtype 2.3.Dezebemonsteringen zijnuitgevoerd
insubvakken.Vanwegehetfeitdatdebodemkarteringvan
hetproefveld isuitgevoerd voordat ergotenaangelegd
waren,kandebodemsamenstelling nuwatveranderd zijnten
gevolgevande gronddieuitdegotengekomenis.Insamenwerkingmetdebodemkundige alhier,Dr.Ir.B.H.Janssen,
isdebovengrond tot30cmdiepvanherh.It/m IIInogmaalsgekarteerd.Aandehandvandeze gegevens isde
situeringvandesubvakkengekozen.Insubvakno.1ligt
eenlichte grondvanbodemtype1.4eninsubvakno.2een
zwaregrondvanbodemtype 2.3.Deplaats ende afmetingen
vande subvakkenstaanweergegeven inFig.1.InFig.2zijn
debemonsteringsplaatsen inhetsubvakweergegeven.
De gebruikelijke gewassen zijnindeze occupatieverbouwd.Demais (selectie 68054CSl)werd inhetoostelijk
deelvandevakkenende soja (cv.Laris)inhetwestelijk
deelvandevakkenverbouwd.
4.1.2.Gewassen
Nadatderijst (cv.Washabo)vanderandrijenookwas
geoogst,ishetproefveld op1septembermeteenslagmaaier
gemaaid.Doordatde grondbewerking tenbehoevevanandere
proevenwegens slechteweersomstandigheden slechts langzaam
vorderde konpas14dagenlatermetdegrondbewerkingvan
deproefwordenbegonnen.Ookhiervlottedegrondbewerking
maarmatigvanwegedefrequente regenval.
Het zaaien.Op20,21en28september zijnde gewassen
machinaal gezaaidmetde Isaria zaaimachineenMF165landbouwtrekker.Deafstellingvande zaaimachinewasvoorniais
C18envoorsojaC 6beidemetkiepstand 5.Perhalfvak
werden6rijenmaisop90cmafstand en12rijensojaop45
cmafstand gezaaid.Nahet zaaienisdegrond aangedrukt
meteenCambridgewalsgetrokkendoordeHolderAM2vierwielige trekker.Het zaaienenrollenwerdendirektnaelkaaruitgevoerd.Doorhet invallenvanregenop21september
kondendeNBvakkenno.12,14en18nietmeeringezaaid
worden.Pas eenweeklaterwashetweermogelijk omdeze
vakkenintezaaien.
Deopkomstvanbeide gewassenwasredelijk totgoedtenoemen.Enkele rijenmoestenwordeningeboet,omdaterdoor
eentechnischmankement (verstopte zaaipijp)geenzaadwas
gevallen.
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Deverzorging_bestonduitdunnen,bemesten,onkruidbestrijder,eneenbespuitingtegenboorders indemais.Na
hetopkomenisergedund enkunstmest gegeven.Ook zijner
plantentellingenverricht omhetgemiddeld aantalplanten
permetertebepalen,enwelvlakvoorhetdunnen,nahet
dunnenenvlakvoordeoogst,inbeidegewassen.Indemais
istevensvlakvoordeoogsteenlengtemeting uitgevoerd.
Debemsting.Dekunstmest iszowelvoormaisalsvoorsoja
intweegifteninhandwerk gegeven.De gegevenhoeveelheden
ensoortenstaanvermeld inTabel1.
Tabel 1.Bemestingsdata,soortenhoeveelheden gegeven
kunstmest
Gewas

herhaling

datum

no.

mais

soja

I t/m III
IV " VI
" VI
I
" VI
I
I t/m III
IV » VI
" VI
I

9 okt.
18 okt.
22 nov.
22 nov.

9 okt.
18 okt.
30 okt.

soort

Hoeveelheidkg/ha

450
450
100

75
200
200
200

NPKMg (13+13+18+2)
NPKMg (13+13+18+2)
Ureum
Dubbel superfosfaat
NPKMg
NPKMg
NPKMg

(13+13+18+2)
(13+13+18+2)
(13+13+18+2)

Deonkruidbestrijding.Hetonkruid ismechanischbestreden.
Enwelinherhaling It/m IIIenVImetbehulpvaneen
schoffelmachine getrokkendoordeHolderAM2vierwielaangedreventrekker.Inherhaling IVenVishetonkruid
methandgereedschappen bestreden.Metbeidemethoden isde
bestrijding tweemaaluitgevoerd.Vanwegehetfeitdatde
schoffelmachine niet inderijhetonkruid konwiedeniser
nadelaatstebewerkinghet onkruid inderijinhandwerk
gewied.Vanwegehetvoorkomenvanschijngrassen opdevakken
16,17en18isindezevakkennogeenchemischeonkruidbestrijdinguitgevoerd indevormvangramoxone tussende
rijenondereenspuitkopverspoten (ï/>oplossing 3liter
handelsproductperha.
Omeenindrukteverkrijgen indeeffectiviteitvan
deverschillende onkruidbestrijdingsmethodenisdeonkruidbedekkingsgraadvóórenna eenbewerkingbepaald.Tevens
zijnerindemaisvlakvoordeoogstonkruidmonstersgenomenomeenschattingtemakenvandeaanwezige onkruidhoeveelheid.
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Debestrijdingvanziektenenplagen.Hoeweldesojawat
werd aangevretendoorCerotomavariegata,ishiertegengeen
bestrijdinguitgevoerd,omdatdeze aantastingniet zodanig
was,datereenwerkelijke verlagingvanhetassimilerend
oppervlak opzoutreden. (Eengatineenbovensteblaadje,
geefteenondersteblaadje eengroterekansomteassimileren.)
Indemais iserslechtsnahetdunnenéénbestrijding
metDipterexSP95tegenLaphygma frugiperda noodzakelijk
geweest.Indeverdere groeiperiodewasdeaantastingzo
geringdathetgeenbestrijding rechtvaardigde.
Deoogstvandesojavondplaats indeperiodevan 3-5
januari.DeNBvakkenno.12,14en18werden12januarigeoogst.De sojawerdmetde zeisgemaaid endaarnainspeciale
zakken (afm.1 x 2 m^)vandekunstmatige drooginstallatie
gedaan.Hetgewaswerd indeze zakkengedurende 36uuropde
kunstmatigedrooginstallatie gedroogd.Dedroogluchttemperatuurbedroeg+40°C.Nahetdrogenwerdhetgewas gedorst
metdeBorgaproefveld dorsmachine endekorrelopbrengstper
vakgewogen.Tijdenshetwegenwerd eenmonstergenomenten
behoevevandevochtgehalte-bepaling.Hierbijbleekdatde
droogduurwelwatkorterhad gekund.Hetgemiddelde korrelvochtgehalte bleeknadorsten+10%tezijn.
Deoogstvandemaisvondplaatsop23en24januari.
Dekolvenwerdeninhandwerk geplukt enverzameldpervak.
Vanwegehetdrogeweerkondendezekolvenzondervooraf
kunstmatig tedrogendirekt gedorstworden.Tijdenshetwegen
vandekorrelopbrengstpervakwerd eenmonster genomen
tenbehoevevandevochtgehalte-bepaling.Hetvochtgehalte
bleekgemiddeld 22%te zijn.Hiernaisdekorrelmaiskunstmatig gedroogd.Tijdenshetdroogproces zijnomde+2uur
vochtmonsters genomen.Hierbijbleekdatna7uurdrogen
reeds eenvochtgehalte van15%bereiktwas,hetgeenneerkomt
opeengemiddelde dalingvanhetvochtgehalte van+1%per
uur.
4.2.PROEFNEMINGEN
4.2.1.Grondbewerking
Op12septemberismetristerploegenaangevangen.Ondanksdenatte omstandighedenleverdeditwerknietveel
moeilijkhedenop.MededankzijdeHofkabandenmethogenok
bleefhetslippenbinnendeperken.Hetfrezengingaanzienlijkmindergoed.Ofschoonhetrijststro kortgeslagenwas,
gingdit tochomdefreesmessen zitten.Ditwasmede eengevolgvandeweekheidvandegrond.Hetgevolgwasdatde
freesasgeregeldvolliep.Defreesasmetmessenvormdendan
samenééncylindergrond.Hetverhogenvanhettoerentalvan
defreesasleverde geennoemenswaardige verbetering op.En
omdatditwelmeervermogenvroeg,ishetnormale toerental
weeringesteld.
Het zaaibedmakenopdegeploegde ennietdiep tebewerkenvakkenleverde ookmoeilijkhedenop.Nahetploegen
droogtdegrond sneluit.Dekleigrondwordthierdoorhard
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enismoeilijkteverkleinen.Nadeeerste gangmetde
rotorkopegwashet zaaibednogveeltegrof.DooraandrukkenmetdeCambridgewals enweerlosmakenmetderotorkopeg
luktehetomeenredelijk zaaibed temaken.
Bijhet zaaibedmakenopdeNEvakkenlagdemoeilijkheidinhetvollopenmet grondvandedieptestelrol van
derotorkopeg.Omdatdegefreesde gronddoorregenoppervlakkigweerwasdichtgeslemptisdezegrondvlakvoorhet
zaaienondiep gerotorkopegd.Inhetkortsamengevat zijn
devolgendewerkgangenvoordeverschillende bewerkingen
uitgevoerd:
Bewerking
Werkgangen
RP:
ploegen,r.eggen,rollen,r.eggen,
zaaien,rollen.
FR:
frezen,r.eggen,zaaien,rollen.
NB:
r.eggen,zaaien,rollen.
Zoalsuitbovenstaande blijktheeftdebewerking
RPdemeestewerkgangennodiggehad,omtoteenredelijk
zaaibed tekomen.
Tijdensdebewerkingen zijngeenbrandstofverbruiksmetingenuitgevoerd omdat geblekenisdatbijdezemetingen
eenfoutwordtgemaaktdoordat eenlekolieleidingnietin
hetmeetcircuit isopgenomen.Hierdoorvallendebrandstofverbruiksmetingensystematisch tehooguit.Wel zijnde
anderemetingen,zoalswerkdiepte,werksnelheid enz.uitgevoerd.Deresultaten zijnvermeld inTabel2.
Tabel2.Metingenbijdegrondbewerking (metMF165
trekker)
Bewerking

Gem. rijsnelheid (m/sec.)
Netto w e r k t i j d (u/ha)
Werkdiepte
(cm)
Werkbreedte
(cm)
Haplengte
(cm)
Gebruikte v e r s n e l l i n g
Reële m o t o r t o e r e n t a l

ZR
0,52
6,0
14,0

150
3,5
2LL
1970

RP
*

23,0

77
—

2LH
1200

* Foutieve v/aarneming

Bijderotorkopeg zijngeenwaarnemingenverricht.De
RPvakkenwerdendeeerstemaalgeëgdin2LLendetweede
maalin3LL» OpdeNBvakkenwerd in 1HHgereden 3bewerkingsgangenperbed.
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4.2. o

Bewerking engrond
Indeproef zijn
geenreliëfmetingenuitgevoerd on
deophogingenruwheid tebepalen.Evenminishet zaaibed
gekarakteriseerd doorG.A.D. endediktevandelosselaag
tebepalen.
4.2.2.1. Fasenverhouding
Bewerking enfasenverhouding.Bijdezeproef zijneenlichte
enzware grond intensiefbemonsterd;delichtegrondvan
bodemtype1.4 ende zwaregrondvanbodemtype 2.3.Vanbeide
bodemtypen zijn10ringmonstersperlaagenperbewerking
genomen.Deuitkomstenstaanvermeld inTabel3.
Tabel 3-Resultatenringbemonsteringseptember1972
Bodemtype

Bernonsteringsdiepte

1.4

Poriënvolume

% v/v

2.3
1.4

Poriënvolume
L u c h t bij p F 2
L u c h t bij p F 2

% v/v

2.3
1.4
2.3
1.4
2.3

Bewerkin S

V o c h t bij p F 2
V o c h t bij p F 2
V o c h t bij bem.
V o c h t bij bem.

FR

% v/v
% v/v
% w/w

10-15
RP
NB

FR

20-25
FR

54,74 50,69 52,59 52,67 50,01 52,19
60,71 58,32 56,90 58,20 57,18 57,63
5,26
7,58
5,26
6,93 6,50
6,35
4 , 4 4 1,99
4,10 2,40
4,64
4,27

41,16 35,77
% w/w
55,12 52,38
°/o w/w 4 1 , 6 9 3 5 , 9 9
°/o w/W 3 5 , 0 9 5 1 , 6 2

37,09
46,99
34,62
44,63

37,66 34,58 55,96
49,84 49,34 48,29
37,07 43,87 33,73
48,13 48,88 45,99

Verschillen tussendetweebodemtypenzijn:
Hetporiënvolume vandelichte grond (bodemtype 1.4) isover
degehele linie lagerdanhetporiënvolume vande zwaregrond
(bodemtype2.3).Dehoeveelheid luchtbijpF2isindelichte
grond overdegeheleliniehogerdaninde zware grond,dit
ondankshetfeitdatdelichtegrond eenlagerporiënvolume
heeftdande zwaregrond.Hetvochtgehalte bijpF2enbijbemonsteringisinde zwaregrondoverdegeheleliniehoger
daninde lichte grond.Deporiënvande zware__grondzullen
gemiddeld aanzienlijkkleinerzijndandeporiënvande
lichte grond,omdatdehoeveelheidwaterdiede zwaregrond
kanvasthoudenbijpF2hogerisdandehoeveelheid diede
lichte grondkanvasthouden.Dehoeveelheid luchtdiede
zware grondbijpF2bevat ishierdoor zelfslagerdandehoeveelheid luchtdiedelichte grondbevat.
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Tussendebewerkingen zijnerslechtskleineverschillenm.u.v.dehoeveelheid luchtbijpF2inde zware
grond.Bijhetristerploegenisdeze aanzienlijk lagerdan
bijdeandere tweebewerkingen,inde lichte grondkomt
hetzelfde verschijnselvoorhetzijinveelminderemate.
Tussendeverschillende bemonsteringslagen zijner
slechtskleineverschillen.
4.2.2,2.Organische stofgehalte
De grondvanderingmonstersisgebruikt tenbehoeve
vandeorganische stofgehalte-bepaling.Hiertoewerdende
ringmonstersperbodemtype,perbewerking enperbemonsteringslaagbijelkaargenomen,fijngemaakt engemengd en
hieruitwerd eenmonstergenomen.Ook zijnermonsters uitsluitend tenbehoevevandeorganische stofgehalte-bepaling
genomenvandebodemtypen 2.4,2.2 en1.4 indeherhalingen
IVt/mVI.Deorganische stofgehalte-bepalingenzijnop
hetbodemchemischlaboratorium vanhetCELOSuitgevoerd
volgensdeWalkley&Blackmethode.Deuitkomstenstaan
vermeld inTabel4aen4b.
Tabel4a.Resultatenvandeorganische stofbepalingper
bewerking,perlaagenperbodemtype
Diepte
Bewerking
C 1.4
C 2.3
Gem.

10-15cm
FR

EP

NB

?0-25cm
Gem.

3,042,80 2,78 2,87
3,202,96 2,98 3,05
3,12 2,88 2,88 2,96

FR

RP

NB

Gem.

2,98 2,48 2,12 2,53
3,22 3,50 3,14 3,29
3,10 2,99 2,63 2,91

Eriseenduidelijkverschil tussenhet organische
stofgehalte vandeFRvakken endeanderevakken.Voor
beidebodemtypen ishetorganische stofgehaltedaarhet
hoogste.Het groteverschil inorganische stofgehalte tussendetweebemonsteringslagen,hetgeenbijdevorigebepalingaanwezigwas,blijktnunietmeertebestaan.
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Tabel4b.Resultatenvandeorganische stofbepalingper
laagenperbodemtype
Laagdiepte

10-15cm

Herhaling

20-25cm

Bodemtype

1.4
1.4

2,87
2,06
2,47

2,53
1,74
2,14

2.2
2.3

3,08
3,05
5,40

2,62
3,29
3,08

gronden

3,18

3,00

Algemeen gemiddelde

2,83

2,59

I
IVt/m VI
Gem.lichte gronden
IVt/m VI

II
I t/m III
Gem.zware

2.4

2,71

Delichte grondenbevattenminderorganische stofdan
de zware gronden.Hierbijbevatdelichte grond inherh.
IVt/mVIweerminderdandelichtegrond inherh.I.Het
gemiddelde organische stofgehalte vandelaagvan10-15cm
iswel0,9%gedaald invergelijkingmetdevoorgaandebemonstering,terwijl indelaagvan20-25cmhetmet0,3%
gestegenis.Hetgemiddelde organische stofgehalte vande
lagengezamenlijkkomt0,3%lagerteliggendanindevoorgaande organische stofgehalte-bepaling.
Opmerking:deorganische stofgehalte-bepalingenzijn
voorheendoorhetLandbouwproefstationverricht.Daarwerd
demethodevolgensKurmiestoegepast.DemethodeKurmiesen
demethodeWalkley&Black zijndoorhetbodemchemischlaboratoriummetelkaarvergeleken. (Kwartaalverslagenno.23,
punt8,blz. 32en33«)
Denauwkeurigheid bijdev/aarnemingenvanhetorganische
stofgehalte isniettegeven.Doordatdemonsters opandere
plaatsen gestokenzijnenhetorganische stofgehaltewaarschijnlijkvarieertvanplektotplek,lijkthetnietgeoorloofdomaandegedanewaarnemingendefinitieve conclusies
teverbinden.
4.2.3.Bewerking engewas
4.2.3.1.Aantalplantenpermeternaopkomst,nadunnen
envlakvoordeoogst
Deopkomstvanbeide gewassenwas goed.Nahetopkomen
isergedund.Hetgemiddelde aantalplantenpermpervak
isberekenduit eenplantentelling die 7 T % vande totale
rijlengtepervakbesloeg.Eriseentellingverrichtvoor
hetdunnen,nahetdunnenenvlakvoordeoogst.Deresultatenstaanvermeld inTabel5«
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Tabel 5«Hetgemiddelde aantalplantenpermperbewerking
vóórennahetdunnen envlakvoordeoogst
vóó:rdunnen

na dunnen

Gewas

Bewerking

vlak vooroogst

mais

FR
RP
NB

6,86
7,58
5,70

4,18
4,02
5,52

5,50
5,59
5,04

soja

FR
RP
NB

12,46
15,58
10,24

6,46
6,56
6,89

5,62
6,16
5,88

Zowelvoormaisalsvoorsojawas ergeensignificant
opkomstverschiltussendeverschillende grondbewerkingen.
Welnamhetaantalplantenpermnahetdunnenaf.Bijde
maiswaren erbijdeoogstbijallebewerkingenongeveer
15%minderplantenaanwezig,terwijlbijdesojaervoor
RP ca.6%,voorFRca.15%envoorNBca.15%minderplantenaanwezigwarendannahetdunnen.Deverklaringvan
ditverschijnsel zalmenhoogstwaarschijnlijk moetenzoeken
indemechanische onkruidbestrijding (tijdensdeuitvoering
hiervanwordennatuurlijk ookgewasplantenbeschadigd en/of
gedood)eninziektenenplagen.
4.2.5.2.Ontwikkeling
Beide gewassenontwikkelden zichgoed.Vooralhetgev/assojavertoonde eengelijkmatige ontwikkeling.Develden
warenaaneengesloten endekleurwasgoed.Dedrogeperiode
dieinde tweedehelftvandecemberoptraddeedhetgewas
inversneld tempoafrijpen,totuitingkomend doorhet
latenvallenvanhetblad.Hetgewasmaisvertoonde vooral
indeherh.IVt/m VIeenonregelmatige stand,enditbetrof zoweldelengte alsdekleurvanhetgewas.Vlakvoor
deoogst iserindemais eenlengtemetinguitgevoerd.Van
10%vanhettotale aantalplanten isdelengte gemetentot
aanhetvlaggeblad.Deresultatenstsanvermeld inTabel6.

- 16-

Tabel6.Degemiddelde stengellengto vnn deinni.qper
herhaling enperbewerking in(cia)

Bewerking

FR

RP

NB

Gen.

HerhalingI

207,4
208,1
206,5
186,2
195,2
183,6

210,6
204,3
198,2
208,7
215,1
203,7

196,6
195,1
182,5
224,6
204,9
220,9

204,9
202,5
195,7
206,5
205,1
252,7

197,8

206,8

204,1

202,9

II
III
IV
V
VI
Gem.

Wiskundigeverwerkingvandeuitkomstenleverde geen
betrouwbaarverschil opinstengellengte tussendebewerkingen,evenminbestond ereenbetrouwbaarverschil tussen
deherhalingen.
De relatie tussenstengellengte enopbrengst isweergegeveninFig.3.
De relatie tussendekorrelopbrengst enhetgemiddelde
aantalplantenbijdeoogststaanvermeld inFig.4en5«
Beide gewassengeveneengrote spreiding indewaarnemingen
tezien.
4.2.3.3» Onkruidbestrijding
Hetonkruid ismechanischbestredeninherhalingno.
I t/m IIIenVImetbehulpvande schoffelmachine op6en
17oktober.De schoffelmachine bestonduiteenraamwerkdat
gemonteerdwas indehefinrichtingvandevierwieligeHolder
AM2tuinbouwtrekker.Inditraamwarenbijsoja 3schoffels
vanieder26cmbreedte gemonteerd op eenonderlinge afstand
van45cm (gemetenvanhart ophart).Bijhetschoffelenvan
demaiswerdentweeschoffelsvan42cmbreedte gemonteerd,
opeenonderlinge afstandvan60cm.Perwerkgangwerden3
rijensojaof1rijmaisbewerkt.Hetraamwerkwasbeweegbaarindehefinrichtingopgehangenenwerd gestuurd middels
tweebestuurbare steunwielen.Bijditsysteemwarentwee
mensennodig;ééntrekkerchauffeurenéénman,diedeschoffelmachinebestuurde.Decombinatiewerkte goed.Hetraamwerkenschoffelswarenalleenaande telichtekantvoorde
zwarekleigrond.Nade tweede schoffelbewerking isinhandwerkhetonkruid inderijengewied.InherhalingIVenVis
hetonkruid inhandwerkbestredenmettjap,langehak,cultivatorenschoffel.(Onderzoekproject 71/10SubOnkruidbestrijdingsgereedschappen.)
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Demechanische onkruidbestrija;neonwarenaffectief,
medealsgevolgvanhet gunstigedrogeweerdatnadebewerkingenvolgde.ZieTabel7.
Tabel7.Degemiddelde onkruidbedekkingsgraadinprocenten
vlakvóór enenigedagennademechanische onkruidbestrijdingen

Meet- Bedekkingsgraad
perbew.
datum

Herhaling Onkruidbestrijdingsmethode

gewas bewerkingsdatum

It/mIII

mais

6okt.

6okt. 10,614,026,0
13okt.
3,6 4,212,5

soja

6okt.

6okt.
13okt.

8.3 9,028,3
3.4 2,912,2

machinaal
schoffelen

IV+V

mais

12-17okt.

10okt.
18okt.

27,525,043,0
2,8 4,6 3,7

soja

11-13okt.

9okt.
18okt.

56,051,069,5
5,2 5,4 5,6

handgereedschappen

Debedekkingsgraadverminderdebijmachinaal schoffelen
ongeveer totdehelftàeenderde,terwijldebedekkingsgraad
naeenbewerkingmetonkruidbestrijdingsgereedschappen verminderde totongeveereentiende.Hetblijktdatdebedekkingsgraadnadebewerkingvoorbeidemethodenminderdan 6%was
m.u.v.deNBbeddendiemachinaal geschoffeldwerden.De
machinalemethode konblijkbaarniet zo'ngrote teruggangin
debedekkingsgraad teweegbrengenalsdehandgereedschappen.
Eenverklaring zoukunnen zijneenminderintensievegrondbewerkingbijdemachinalemethode.
DeRPenFRvakkenhaddeninallegevallenminderonkruiddandeNBvakken.Dediepe grondbewerking geeftduseen
kleineronkruidbezwaardandeondiepe grondbewerking.
Degroterebedekkingvandeherhalingen IVenVwordt
vermoedelijkveroorzaaktdoordelichtere grond.Dezegrond
wasfijnerenvormde eenbeterzaaibedvooronkruidzadendan
de zwaardere grondvanIt/m III,dieeenkluiteriger zaaibedhad.
Vlakvoorde oogstvandemais isop10aselect gekozen
plaatseniniedervakhetonkruidbovengrondsafgesneden.Op
iedereplaatswerdhetonkruid overeenoppervlakte van
0,45x0,90 TOTweggesnedenmeteenspinaziemes.Nahetverzamelenwerdhetonkruid gedroogd engewogen.De resultaten
staanvermeld inTabel8.
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Tabel8.Hoeveelheid onkruid;grammendroge stofpervak,
genomenvan3,05 ^ inhetgewasmais

FR

RP

I
II
III
IV
V
VI

520
738
623
714
432
454

227
705
472
368
441
199

Gemiddeld

580

402

^^-~—^^ Bewerking
Herhaling

NB

Gem.

735
971

494

-~^_

1005
1202

805
802
463
626
618

922

634

1310

307

Devariantie-analysetoontaandat ergeenblokeffect
dochweleenbehandelingseffectaanwezig is(P-^0,05).Volgensde "NewMultipleRangeTest"vanDuncangevenristerploegenenfrezenduidelijkminderonkruiddannietdiep
bewerken.Terwijl ertussenristerploegen enfrezengeen
betrouwbaarverschilbestaat (P^.0,05).Derelatie tussen
demaisopbrengstendehoeveelheid droge stofaanonkruid
pervakstaatweergegeven inFig.6.
4.2.3.4.Oogst
Deopbrengst isbepaaldpergewaspervak.De resultaten
staanvermeld inTabel9«
Zowelvoormaisalsvoor sojaisergeen statistisch
betrouwbaaropbrengstverschil aantewijzentussendeverschillendebewerkingen.Bijdemais iserookgeenblokeffectaantewijzen,bijdesojaiserweleenblokeffect
aanwezig (PÇ0,05).
Inhetalgemeenlagdeopbrengstvandemaisruimeen
halve tonlagerdandeopbrengstvandemaisindeoccupatieIV.Degemiddelde opbrengstvande sojaisinvergelijking totvorig jaarongeveerkonstant geblevenalsmen
aanneemtdatdelage soja-opbrengsten opFRbeddenveroorzaaktwerdendooreentedunnestand.
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Tabel9.Opbrengstvande gewassenmaisensojain
ton/ha (15%vocht)
Gewas

FR

RP

NB

Gem.

3,38
2,46
2,98
1,88
2,34
2,39

2,48
3,13
3,11
3,07
3,32
2,46

2,27
2,03
1,54
2,64
1,74
1,90

2,86
2,54
2,45
2,53
2,47
2,25

Gem.

2,57

2,96

2,10

2,53

HerhalingI

0,64
0,65
0,99
0,99
1,16
0,80

1,30
0,61
0,82
1,32
1,*39
1,19

0,70
0,94
0,98
1,21
1,24
1,01

0,88
0,73
0,92
1,18
1,26
1,00

0,87

1,11

1,01

1,00

Bewerking
HerhalingI
II
III
IV
V
VI

mais

II
III
IV
V
VI

soja

Gem.

5.DISCUSSIE
Degrondbewerking ende inzaaivandroge éénjarige gewassenkanbemoeilijktwordendoorongunstige klimatologische
omstandigheden.Eenfrequentvoorkomende regenvalnadegrote
regentijdkanhetopdrogenvandegrond zodanigvertragen
datdegrond lange tijd eentehoogvochtgehalte heeftomop
redelijkewijze tekunnenbewerken.Het gevolg isdat erdan
slechtseenbeperkt aantalurenbeschikbaar zijnomdegrond
tebewerken.Daarbijkomtnogdatvooralnadefreesbewerkingdegrondnogmoeilijker opdroogtc.q. begaanbaarwordt
naeenregenbui,hetgeenhet zaaienbelemmerd.Eenoplossing
zoudanzijnomhetfrezenenzaaieninéénwerkgang ofop
z'nminstdirektnaelkaaruit tevoeren.
Deopkomstvandegewassen (desoja inhetbijzonder)
wasaanzienlijkbeterdanindevorige occupatie.Deoorzaak
vandezebetere opkomstligtvermoedelijk inhetfeitdater
nuveelminderrijststro inde grond gewerkt is (rijstras
Apaniiseenkortstro ras).Tevenswasditstrometbehulp
vaneenslagmaaiergoedverkleind.Ookisdegrondnahet
zaaienaangedruktmet eenCambridgev/als,hetgeenhetzaad
ineenbeterkontaktbrachtmetdegrond.
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Bijdeonkruid/bestrijdingisniethetaantalwieduren
alsmaatvoorhetonkruidbezwaargenomendoch is,onvanhet
onkruidbezwaareenindrukteverkrijgen,deonkruidbedekkingsgraadvoorenna eenwiedbeurtbepaald.Tevensisin
hetgewasmaisvlakvoordeoogst eenaantal onkruidmonsters
genomenwaarvandehoeveelheid droge stofbepaaldwerd.Er
bleek eenduidelijkverband tebestaanmetdehoeveelheid
d.s. aanonkruid enhettypegrondbewerking.Ookbleeker
eennegatieve correlatie tebestaantussendemaisopbrengst
endehoeveelheid onkruid.DeNRvakkenhaddenaanzienlijkmeer
onkruid dandediepbewerktevakken.Bijdebepalingvande
onkruidbedekkingsgraadkwamhetzelfdeverschijnsel naarvoren.

6.CONCLUSIES
-Deopbrengstenvande gewassenmaisensojawarenvoorde
verschillende bewerkingennietwiskundig betrouwbaar
verschillend vanelkaar.
- De gemiddelde opbrengst (2,51ton/ha)vanmaisis0,6 ton
lagerdanvorig jaar (3,11 ton/ha).
- Degemiddelde opbrengstvansojaishetzelfde alsvorig
jaar (1,00 ton/ha).
-Hetorganische stofgehalte tenopzichtevandevorige
occupatie isweergedaaldmetongeveer10%.Deverschillentussenondergrond enbovengrond zijnnuechterminder
groot.
-De organische stofgehaltevandeondergrondwasnugemiddeld 2,59%envandebovengrond 2,83%.
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