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In het kader van het graszaadproject 2013 

 

“Optimalisatie van zaadoogsttechniek van graszaad”, 

 

organiseren wij: Landbouwcentrum Granen Vlaanderen – LCG 

           en ILVO – Plant – Teelt en Omgeving 
 

 

een demo-dag voor graszaadtelers,  loonwerkers en voorlichters. 

 

 

Hoe praktijkzaadverliezen bij de oogst van graszaad reduceren ? 

Bieden brede frontzwadmaaiers de toekomst ? 
 

 

woensdag 10 juli 2013  om 11 u 
 

 

Samenkomst  op de hoeve van: 
 

José De Wispelaere (gelegen op de grens België-Nederland) 

Braakmanstraat, 6 – 9961 Boekhoute 
 

 

Programma  
  

11.00 u: 
   

- Inleiding: zaadverliezen beperken door keuze van zwadmaaier 

- Korte uitleg over praktijkproef LCG 2013 in Italiaans raaigras 

- Demo en voorstelling van enkele types van zwadmaaiers (3 à 4) 

- Spodnam tegen zaadverlies in graszaad 
 

12.30 u: broodjeslunch + drank 
 

13.00 u:tot 16.00 u  
 

- Bezoek aan diverse gezwadmaaide graszaadpercelen  nl.  

roodzwenk en veldbeemdgras 

 
 

Praktisch 
 

Graag een seintje indien u aanwezig zal zijn; inschrijven ten laatste op 7 juli 2013  

Voor bijkomende vragen en inschrijving: 

 

ILVO: georges.rijckaert@ilvo.vlaanderen.be  –  tel. 09 272 27 00     
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2.      Inleiding 

 Welkom 
 

 Wat is het probleem? 

o Veel moeite gekost om graszaadtelers te overtuigen dat 
graszaadverliezen (maaiverliezen) belangrijk zijn in de praktijk              
   impact op rendement  

o Onze leuze = maaiverliezen zijn niet te vermijden, wel te beperken  

o Ervaringen in de praktijk:  

te dikke zwaden, te brede tussenpaden 

Oudenaarde en West-Vlaanderen …  

 

 Enkele cijfers uit de praktijk – buitenland (NZ) 

o Onderzoek naar zaadverliezen in praktijkvelden (3 jaar) – Engels raaigras 
– 13 partijen 

o Methode: opvangbakjes gelijk met grondoppervlak, op verschillende 
tijdstippen (zeer arbeidsintensief) 

o Voornaamste conclusies 

1. Zaadoogst-verliezen 

  = gemiddeld  570 kg/ha    (190 – 1300) 

  = 24% van beschikbare oogstbare zaad (6 – 43%) 

  = 22%  (zonder extreme waarde van 43%) 

  en nog een gemiddelde zaadopbrengst van 1920 kg/ha 

 

2. Waar treden de zaadverliezen op tijdens het oogstproces (n=4) 

  - maaiverliezen    49% 

  - verlies bij drogen in zwad  43% 

  - verlies bij oprapen – pikdorser  11% 

  - verlies via afval, licht zaad  5%  
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- Voornaamste conclusies (vervolg) 

 
3. Verschil in maaiverlies tussen zwadmaaiers 

  gemiddeld  22% 

   - zelfrijders  (band of schroef)  16%  (n=8) 

     = windrowers 

     meer bulk, drogen trager, bescherming tegen wind (NZ) 

   - schijvenmaaiers    29%  (n=5) 

   

4. Conclusie van dit onderzoek in NZ 

 als we de zaadverliezen kunnen reduceren met 50% 

   meeropbrengst van 265 kg/ha  

 

 Conclusies voor de Belgische graszaadtelers 
  

o We denken dat die maaiverliezen niet anders zijn dan in het buitenland, 
wel andere accenten  

o Kortom ter herleiden tot: 

 - niet-controleerbare factoren:  weer 

      risico wel te beperken! 

 - controleerbare factoren: vooral maaiverliezen 

  type zwadmaaier 

  gewasscheiders, rijsnelheid 

  optimaal oogsttijdstip (zaadvochtgeh.) , bedauwd gewas 

  tijdstip tussen maaien en dorsen  … 

   

LCG 2013   ILVO 5 



 Overtuiging en aanvaarding van nieuwe technieken 

 

o Zwadmaaien van graszaad is meestal een werk uitgevoerd  door 
loonwerkers 

- Daarom 1 e demo-dag op 26 februari 2013  –  gericht naar de 
loonwerkers en teeltbegeleiders 

- Onze oproep was en is om zich te engageren voor het betere 
zwadmaaiwerk in graszaad 

 

o Vandaag is het vooral de beurt aan de landbouwers-graszaadtelers om 
hen ervan te overtuigen: 

- Van betere graszaadmaaiers op de markt 

- Via presentatie van enkel types zwadmaaiers 

- Via presentatie van gepresteerd werk – gezwadmaaide percelen 

  

o Dit kan allen maar leiden tot een win-winsituatie  

 

 + tevreden boer 

  - hoger en regelmatiger zaadopbrengsten over de jaren 

  - minder risico, minder lang drogen ten velde 

 

 + tevreden loonwerker 

  - meer werk en hogere capaciteit 

  - vlotter werken bij dorsen 

  - groter cliënteel 
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3.  Voor- en nadelen van 
verschillende  

zwadmaai-systemen 
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Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek 
Eenheid Plant 

www.ilvo.vlaanderen.be 

Beleidsdomein Landbouw en Visserij 

Maaisystemen 

 

• Dubbel messenbalk  type BUSATIS ;  30 
jaar geleden – absoluut beste 
maaisysteem 

• Breedte  1.60 m, later zelfs 2 m breedte 

• Toenmalige opraapdoeken : ong 3m 
breedte 

• Maaide kort en vrij vlot 

• Minste zaadverliezen,vooral bij droger 
gewas, zeer geringe beweging aan 
stengel 
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Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek 
Eenheid Plant 

www.ilvo.vlaanderen.be 

Beleidsdomein Landbouw en Visserij 

Nadelen 

• Traag maaien, weinig capaciteit 

• Bij sterke legering, van 1 kant maaien 

• Na elke ha steeds messen slijpen of 
vervangen  

• Kleine trekker was voldoende 
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Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek 
Eenheid Plant 

www.ilvo.vlaanderen.be 

Beleidsdomein Landbouw en Visserij 

Schijvenmaaier op zijkant 

 

• 5 B project 

• Iets groter zaadverlies dan Busatis 

• Behalve bij vochtig gewas 

• Grotere maaicapaciteit 

• Maaien van 1 kant minder noodzakelijk 

• Hele nacht maaien met dezelfde messen 

• Grotere trekkers, bredere banden, … 
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Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek 
Eenheid Plant 

www.ilvo.vlaanderen.be 

Beleidsdomein Landbouw en Visserij 

Schijvenmaaiers voor- en 

zijkant 

• In 1 werkgang maaibreedte 4 m 

• Vlot en snel maaien 

• Maaien in elke richting 

• Grote trekker noodzakelijk 

• Bredere banden, liefst 4 x 4 

• Gevolg: sterk inkerende zwadborden 
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Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek 
Eenheid Plant 

www.ilvo.vlaanderen.be 

Beleidsdomein Landbouw en Visserij 

Schijvenmaaiers voor- en 

zijkant 

• Grote tussenpaden van 0.5 tot 1 m ! 

• Plaatselijk trage velddroging 

• Langere droogperiode, min. 1 dag 

• Zware pakken dorsen moeilijk en slecht 

• Geringe dorssnelheid 

• Groter zaadverlies 

• Minder mooi gedorsen 
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Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek 
Eenheid Plant 

www.ilvo.vlaanderen.be 

Beleidsdomein Landbouw en Visserij 

Frontmaaisysteem op breed 

zwad 

• Waarom ?               Enkel voordelen! 

• In alle omstandigheden = geringste 
zaadverliezen bij dorsen 

• Optimale velddroging 

• Vlotter en grotere dorscapaciteit 

• Meer zaad en minder kaf ? 
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Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek 
Eenheid Plant 

www.ilvo.vlaanderen.be 

Beleidsdomein Landbouw en Visserij 

Frontmaaisysteem op breed 

zwad 

• Frontmaaien op breed zwad = de toekomst? 

• Praktijkproeven opvolgen deze zomer ! 

 

                         Johan   De   Dijn 

              ILVO – Plant,  Business  Unit 

                                               10 juli 2013 
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4.      Graszaadproef – 
praktijkperceel - LCG 2013 
 
Titel: Optimalisatie van zaadoogsttechniek bij Italiaans raaigras 
 
 Hoe praktijkzaadverliezen bij de oogst van graszaad 
 reduceren? 

 

A. Objectieven 

 

1. Bepalen van binnengehaalde praktijkopbrengst via de pikdorser 
 

2. Kwantificeren van praktijkzaadverliezen ten velde d.m.v.  een zuigunit 
(bladzuiger) 
 

3. Nevenobjectief: niet minder belangrijk 

 bepaling van zaadvochtgehalte m.b.v. microgolfoven 

 leidraad voor de boer om al of niet te zwadmaaien 

A. K 

B. Praktijkproef op perceelsniveau 

 

B1. Behandelingen 

 

 - oorspronkelijk voorzien voor 3 soorten zwadmaaiers 

   beperkt tot 2 maaiers (perceelsbreedte!) 

 - aantal behandelingen = 4 

 - aantal herhalingen (maairichtingen) = 2 
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• Type zwadmaaier 

 

1. Breed-frontzwadmaaier – Jos Haak – Hoek (Nl) 

- breedte: 3,50 m – effectieve maaibreedte = 3,35 m 

- Merk Kuhn, 9 schijven 

- Tractor Ford (NH) – 140 Pk – 2-tractie 

   smalle banden – 27 cm 

   vaste verwijde spoorbreedte 

 

2. Brede zijmaaier – Lamote Landbouwwerken – Lapscheure (B) 

- breedte: 4 m – effectieve maaibreedte = 3,80 à 3,90 m 

- Merk Krone, 9 schijven 

- Tractor John Deere – 110 Pk – 4-tractie 

   bandbreedte – 46 cm 

   uitgerust met frontgewicht-2500 kg (stabilisatie) 

 

• Spodnam 

 

1. Onbehandeld 

2. Spodnam 1,5 l/ha – einde bloei – in 400 l water 
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     B2.  Praktijkperceel – proefplan 

 
 

 

 

 

 

  

  

LCG 2013 - zaadverliezen

José De Wispelaere, Braakmanstraat 6, 9961 Boekhoute

           N

66

hoofdeinde

ZW 1  =  9 zwaden 30,5

348,4

  SPOD - SPOD + SPOD + SPOD  - SPOD -   SPOD +   SPOD + SPOD  - 

14,8 12 12 15,3 15,3 12 12 14,8

ZW 1  =  9 zwaden 30,5

hoofdeinde

8 zwaden 7 zwaden 7 zwaden 8 zwaden

ZW 1 ZW 2 ZW 2 ZW 1

spuitspoor spuitspoor

107,6
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B3. Praktijkperceel – teelttechniek 

 

Basiszaadteelt:  Italiaans raaigras – cv. Gemini (tetraploïd) 

   4,65 ha 

Voorvrucht: wintertarwe 

Zaai:  - 1 oktober 2012 tegen 20 kg/ha 

 - zaaibedbereiding: 2 x rotoregge  + 3°maal met zaaicombinatie (rotoreg) 

  (zeer moeilijk fijn te krijgen – zware grond – droogte) 

Bemesting: geen organische mest 

 - voorjaar – 7 maart: 20-3-10  550 kg/ha = 110 N - 16,5 P2 O5 - 55 K2O 

 - na voedersnede – 7 juni 

   ammoniumnitraat (27) + potas (60) = 115 N - 40 K2O 

Voedersnede:  2 juni – maaien 

       5 juni – afvoeren 

Gewasbescherming: 

 - prevent. vollevelds slakkenkorrels Mesurol Pro (methiocarb 4%) - 3 kg/ha  

 - onkruidbestrijding: tegen kleefkruid, ereprijs, muur paarse dov. , kamille 

  Primstar 1 L/ha     +       U46 M750  1,25 L/ha 

  (florasulam+fluroxypyr)  (MCPA) 

 

Gewasontwikkeling: 

- 23 april: zeer mooi  en homogeen gewas; hoogte ±28 cm 

- 16 juni: mooie hergroei na late snede; hoogte ±15 cm 

 gewas is tamelijk ijl (droogte in juni) 

 bandeninsporing  na voederwinning valt best mee  

- 27 juni: volop aan het doorschieten; beginnende aarvorming 
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5.      Spodnam – NUFARM 
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