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1. Inleiding 

 

Op basis van de voorbije LCG-graszaadproeven (2010-11-12-13) blijken de volgende facto-

ren een zeer grote impact te hebben op de zaadopbrengst: nl: 

   1.  N-bemesting 

   2.  Halmverkorting 

   3.  Zaadverliezen bij de oogst. 

De graszaadpraktijk (graszaadtelers – Polders) heeft een duidelijke vraag gesteld naar hogere 

N-bemestingen, al of niet in combinatie met dierlijke drijfmest (als goedkope N-bron) na de 

voedersnede. Inderdaad, het ILVO-onderzoek is vnl. gebaseerd op proeven uitgevoerd op 

lichte zandleemgronden, waarbij de optimaal opgenomen N-hoeveelheid bij begin bloei - ligt 

rond 110 N/ha. In kleigronden ligt die hoeveelheid respectievelijk op 152 en 163 N/ha (LCG 

2011 en 2012).  

In die zin, zijn hogere N-bemestingen wel verantwoord, zonder daarom in te druisen tegen de 

MAP-normen; nl. 

 - systeem totale stikstof – grasland maaien 

   niet zandgrond 

    totale N = 380, waarvan 170 N uit dierlijke mest en 210 N uit kunstmest 

 - systeem werkzame stikstof – grasland maaien 

   niet zandgrond 

   totaal werkzame N = 310, waarvan 170 N uit dierlijke mest (60% werkingscoëffici-

ent) – 102 N en aan te vullen met 208 N uit kunstmest. 

Bovendien stelt er zich bij graszaad niet het probleem van nitraatresidu na de oogst, omdat 

gras een echte N-vreter is. In ILVO-graszaadproeven van Italiaans raaigras werden nooit 

overmatige nitraatresiduen na de oogst vastgesteld, zelfs niet bij de hoogste N-trap (150N) 

aan de zaadsnede. De grootteorde van het nitraatresidu in de laag van 0-90 cm bedroeg rond 

10 à 30 N/ha. 

Een eventuele overschrijding van de MAP-norm zou daarom technisch niet zo erg zijn, als 

maar voldaan wordt aan het uiteindelijk objectief, nl. max. residunorm van 90 N/ha (0-90 

cm). 

 

De tweede belangrijke parameter bepalend voor de zaadopbrengst is de halmverkorting 

(Moddus tegen 0,4 – 0,8 l/ha met uitvloeier Actirob B), zoals gebleken is uit de LCG proef 

van 2012 – nl. zaadopbrengstverhoging van + 29%  (291 kg/ha) en ook uit vroegere ILVO 

proeven.  

Moddus wordt sterk aanbevolen bij vochtig weer na de voedersnede en bij een eventuele N-

overmaat, te wijten aan nawerking van drijfmest of overbemesting. De halmverkorter wordt 

echter afgeraden bij stress (droogte, hoge temperaturen). 

 

De derde en misschien wel de belangrijkste opbrengstfactor is het zaadverlies bij de oogst (of 

optimaal oogsttijdstip). De resultaten van de LCG proef - graszaad 2013 (praktijkproef  - 2 

zwadmaaiers x 2 kleefstof Spodnam x 2 blokken) toonden aan dat de zaadverliezen bij de 

oogst zeer belangrijk kunnen zijn; nl.  771 kg/ha in verhouding tot een gemiddeld behaalde 

praktijkopbrengst van 1652 kg/ha; m.a.w. een potentiële zaadopbrengst van 2423 kg/ha en 

een relatief zaadverlies van 33% t.o.v. het potentieel. 

Dit grote zaadverlies was vooral toe te schrijven aan het wisselvallig weer rond de oogst en 

het te late zwadmaaitijdstip. Het optimaal tijdstip van zwadmaaien is een absolute noodzaak 

om te komen tot maximale zaadopbrengsten per ha. Een dosis geluk met het weer is wel no-
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dig, maar 2013 was geen sinecure met het wisselvallig weer rond de oogst evenals de hoge 

arbeidspiek bij de oogstwerkzaamheden speelde mee. 

 

Op basis van het overleg met de graszaadtelers binnen het kader van LCG Vlaanderen - Sub-

groep Graszaad (16 dec. 2013) werd uiteindelijk overeengekomen om één grote praktijkproef 

uit te voeren met twee bemestingstrappen (120 en 160 N) en bij al of niet toediening van run-

derdrijfmest na de voedersnede. De volgende objectieven werden vooropgesteld in het onder-

zoeksvoorstel: 

1. Bepaling van de binnengehaalde zaadopbrengst met de praktijkpikdorser 

2. Kwantificeren van praktijkzaadverliezen ten velde door middel van een zuigunit, dit 

over de 4 behandelingen heen en in 3 andere praktijkpercelen 

3. Opvolgen van zaadvochtgehalte bij het afrijpend zaadgewas ter bepaling van het op-

timaal oogsttijdstip. 

 

2. Materiaal en methoden 
 

2.1. Proefvoorwaarden 

 

Teelt- en perceelsgegevens 

De praktijkveldproef werd aangelegd in een praktijkperceel (9,70 ha) bestemd voor zaadpro-

ductie van R1-zaad van Italiaans raaigras cv. Meroa (tetraploïd), gelegen te Keiem; proef-

veldhouders: Bart en Olivier Mehuys.  

De grond was een goed voorziene, zeer zware kleigrond. 

 

 Laboratorium ILVO–PLANT – Teelt en Omgeving  

 Monstername voorjaar: 28/02/14  

 

- pH (KCl)    7,4      N (NO3)  N (NH4) 

- % organische C   1,69   - 0-30 cm:  13,2  3,5  

- P (mg/100 g)  38   - 30-60 cm:  11,9  4,1 

- K (mg/100 g) 110   - 60-90 cm: 15,3  3,4 

- Mg (mg/100 g) 108   Totaal:  40,4  11,0 

- Ca (mg/100 g)         7718     

- Na (mg/100 g)   28,2   

 

Als gevolg van de zeer zachte winter 2013-14 (geen vorst) en de goede gewasontwikkeling in 

het voorjaar, was de nog beschikbare N-bodemvoorraad eerder aan de lage kant: nl. 29 N (0-

60 cm – vette cijfers).   

 

Monstername na voedersnede: 15/05/14 

        N (NO3)  N (NH4) 

- 0-30 cm:    5,7  2,8 

- 30-60 cm:   2,9  3,4 

- 60-90 cm:  3,6  3,4 

Totaal:   12,1  9,6 

 

De beschikbare N-voorraad na de voedersnede was zeer laag: nl. 11 N (0-60 cm – vette cij-

fers). 
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De voornaamste teeltgegevens en het cultuurtechnisch onderhoud zijn samengevat in Tabel 1. 

  

Tabel 1: Teeltgegevens en cultuurtechniek 

 

Voorvrucht 
Grondbewerking:  

 

Gewas 

Zaai: begin okt. 2013 

 

Voedersnede 

 - 13/05/14 

 

Bemesting: - najaar 2013 

 

 - voedersnede 

 

 

 - zaadsnede 

- 20/05 

- 22/05 

- 05/06 

Opvolging rijpheid 

- 18/07 

- 23/07 wo 

- 25/07 vrij 

 

 

 

Zaadoogst: 

 - 29/07 di 

 - 31/07 do 

 - 01/08 vrij 

 

 

Zuigunit:  

 

- 01/08 

- 05/08 

wintertarwe 

cultivator en 1 maal rotoregge gevolgd door zaaibedcombinatie  

Italiaans raaigras cv. Meroa (tetraploïd) –R1-zaad 

rijafstand: 10 cm – 24 kg/ha 

 

 

 

maaien (Bijlage 4 - foto 1) 

 

organische mest op tarwestoppel: 35 ton varkensdrijfmest (zeug)  

 

vloeibare stikstof = ammoniumnitraat-ureumoplossing 30% 

1° fractie: 60 N (begin maart) 

2° fractie: 80N (eind maart) 

zie proefobjecten 

1° fractie vloeibare stikstof 

runderdrijfmest (RDM) 

2° fractie vloeibare N (2 weken i.p.v. 3 w. na 1° fractie)  

 

geen zaadvochtgehalte omwille van te groene zaden  

vochtgehalte om 14:30 h – 47,0% 

vochtgehalte om14:30 h – 43,2% 

advies om te zwadmaaien vanaf za. 26/07, maar afgeraden om-

wille van de voorspelde regen tijdens het weekend; (neerslag op 

zo en ma = 17 l)  

 

gezwadmaaid ‘s nachts van ma op di in een vochtig gewas 

begin zwaddors van hoofdeinden en gedeelte buiten de proef 

zwaddors van praktijkproef; vochtgehalte – 15,7% 

 

 

opzuigen van zaadverliezen  met bladzuiger, na vooraf verwijde-

ren van stro en stoppel 

2 percelen in West-Vlaanderen 

2 percelen in Oost-Vlaanderen 

  

 

De landbouwer zelf voerde de algemene praktijkbehandelingen uit, die nodig zijn voor een 

goede graszaadteelttechniek, op een uniforme wijze over het gehele praktijkperceel en dit met 

praktijkmachines; o.m. spuitmachine (33 m en uitgerust met GPS) voor de homogene toepas-

sing van de N-bemesting met vloeibare stikstof. De N-bemesting aan de voedersnede werd 

uitgevoerd dwars op de aangelegde proefstroken van de zaadsnede. 

De voedersnede werd gewonnen door een naburig veeboer die zelf de voederwinning ver-

zorgde zonder hierbij overmatige rijsporen door machines achter te laten op het veld. 
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De drijfmesttoediening (objecten 1-2-5-6 – zie verder Tabel 2) gebeurde via loonwerk (J. 

Marreel -Vladslo) met een zelfrijder Vervaet Hydro Trike; (Bijlage 4 - foto 2) dit met volgen-

de kenmerken: nl. 

- schijven-sleepslangen-systeem; 40 slangen 

- werkbreedte = 7,5 m 

- 3 brede banden (elk 1 m breed) 

- tankinhoud = 14.000 l 

- drukregeling op de banden (lage druk 2,4 bar) 

- tarragewicht = 14 ton. 

De oogstwerkzaamheden werden uitgevoerd met praktijkmachines; nl. eerst zwadmaaien 

(front- en zijschijvenmaaier: 2,4 m + 2 m; E. Dezeure - Beauvoorde) en nadien pikdorsen met 

behulp van een opraapdoek (3,90 m breed). Bij de bepaling van het zwadmaai- en dorstijdstip 

werd het advies opgevolgd van de teeltbegeleider, zoals gebruikelijk in de praktijk, dit in sa-

menspraak met het ILVO (zaadvochtgehalte).  

 

 

2.2. Proefopzet 

 

Behandelingen en proefdesign 

Op basis van het overleg met de graszaadtelers (Agrisemza) werd gekozen voor het volgende 

objectenplan: nl. 

 

Tabel 2: Behandelingen – praktijkproef Italiaans raaigras LCG 2014 - Keiem 
 

 
 

1 
VKM = vloeibare kunstmest 

2 
RDM = runderdrijfmest (uitgedrukt in werkzame N)         werkelijk = 40 N 

     

De 4 behandelingen werden opgenomen in een strokenproef met 2 herhalingen. De verschil-

lende objecten zijn weergegeven in Tabel 2. De werkelijk toegediende werkzame N (RDM) 

bedroeg 40 N/ha (berekening zie verder). 

 

Uitvoering en proefplan 

Teneinde een vlotte werking toe te laten bij de N-bemesting aan de zaadsnede en bij de oogst 

(zwadmaai en dors) werd in het proefplan (Bijlage 1 en 2) degelijk rekening gehouden met de 

werkbreedtes van de praktijkmachines. 

De spuitsporen lagen telkens om de 33 m afstand. De behandelde stroken (N-bemesting) om-

vatten telkens ongeveer een halve spuitbreedte. De behandelde stroken met runderdrijfmest 

lagen meer gegroepeerd omwille van gemakkelijke toediening. De objecten werden zodanig 

geschikt dat bij de oogst rondgaand kon gemaaid en gedorsen worden; de start bij de oogst 

was voorzien in het midden van het praktijkproefveld (nl. spuitspoor 82,5 m – Bijlage 2), na-

dien werd rondgaand geoogst: nl. 1°  object nr. 7 (heen) 

     2°  object nr. 3 (terug). 

Object nr. Voedersnede Zaadsnede
Totaal N 

zaadsnede

Algemeen  

N-totaal 

(nuttig 

werkz.)

MAP 

(totaal N)

MAP 

(werkzame 

N)

1 - 5 80 N  + 60 N VKM 
1

60 N RDM
 2 

(170) + 60 N VKM (3 weken later) 120 260

2 - 6 80 N  + 60 N VKM 
1 60 N RDM (170) + 100 N VKM (3 weken later) 160 300

3 - 7 80 N  + 60 N VKM 
1 120 N VKM 120 260

4 - 8 80 N  + 60 N VKM 
1 120 N VKM + 40 N VKM  (3 weken later) 160 300

380 N = 

210 KM + 

170 DM

310 N = 

208 KM + 

102 DM
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Deze ommegang werd beschouwd als één experimentele eenheid (herhaling A). Een volgende 

gang in dezelfde objectnummers was herhaling B. Zo werd het ganse proefveld afgehandeld; 

nl. in volgorde 8-4, 5-1 en 6-2. 

Bij de keuze van de te dorsen zwaden werden de volgende zones vermeden: nl. 

 - rond de spuitsporen 

 - rond de overlap tussen twee behandelingen. 

De hoofdeinden en boorden rond de proef werden eerst gemaaid en gezwaddorst, zodat het 

gehele proefveld kwam vrij te liggen voor de oogst. 

 

Grootte van proefstroken 

De strokenproef bestond uit 8 grote velden: nl. 4 objecten x 2 herhalingen (zie proefplan-

Bijlage 1). Om meer betrouwbare zaadopbrengstresultaten met de praktijkdorser te bekomen  

(resthoeveelheid in graantank), waren grote velden noodzakelijk; 

nl. lengte = 250 m en breedte = 16,5 m (1/2 van spuitbreedte). 

 

Runderdrijfmest (RDM) en analyses 

De werkzame stikstof werd berekend volgens de normen toegepast voor grasland; nl. 60% 

werking van de totale N, waarvan 60% werkzaam is in de eerste snede (zaadsnede). D.w.z. 

werkingscoëfficiënt van 36%. 

Aangezien er vooraf geen monster werd genomen van de RDM ter bepaling van de N-inhoud 

(afwezigheid van roerder op het bedrijf), werd gerekend met een vermoedelijke N-inhoud van 

4,8 N per ton (MAP-norm) en dichtheid van 1,025 kg/dm
3
. Dit leidde tot de volgende dose-

ring: nl. 

 - objectief = 60 N werkzame N 

 - 60N = 167 kg ≈ 170 N/ha delen door 4,8 (N/ton) = 35.416 kg/ha: 1,025 = 34.522 l/ha 

   0,36  

 - uiteindelijk werd gekozen voor een gift van 35.000 l/ha . 

 

Tabel 3: Toediening van runderdrijfmest en werkzame stikstof 
      

S
n
e

d
e

 

Toediening 
Soort 
mest 

Object nr. 
RDM 
l/ha 

s.g. 
RDM 
ton/ha 

Totaal 
N/ ton 
RDM 

 
Totaal 

 beschik-
bare N 

Werkzame  
N 

Z
a
a
d
-

s
n
e
e

 doel RDM nr. 1-2-5-6  35.000 1,025 35.875 4,8 170 60 N 

22/05/14 RDM idem 35.000 1,030 36.050 3,1 112 40 N 

 

De uiteindelijk toegediende hoeveelheid RDM resulteerde in een werkelijke gift van 40 een-

heden werkzame N per ha (Tabel 3). De analyseresultaten van de drijfmest wordt in detail 

weergegeven in Bijlage 3.  
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2.3. Waarnemingen en metingen 

 

De proeven werden uitgevoerd in praktijkomstandigheden.  

 

Hierna volgen beknopt de methoden gebruikt voor de verschillende parameters. 

 

- Vochtgehalte: gemeten met vochtmeter Ohaus MB35 (infrarood drooglamp) bij 130°C ge-

durende 35 min. op 10 g zaad. Vóór de eigenlijke zwadmaai werd het zaadvochtgehalte opge-

volgd in het zaadgewas op stam; nl. in een droog gewas, op verschillende tijdstippen ter bepa-

ling van de afrijping. Bij de oogst zelf werd het vocht bepaald op het brutozaad (8 velden) 

volgens de standaardmethode ISTA (droogoven): 130 °C – 2 h; 5 g zaad in duplo.  

Het eigenlijke zwadmaai- en dorstijdstip werden bepaald door de teeltbegeleider, rekening 

houdend met de weersvooruitzichten en in samenspraak met ILVO. 

 

- Zaadopbrengst van de 8 velden werd apart geoogst met eenzelfde pikdorser voorzien van 

opraapdoek van 3,90 m. De geoogste netto-oppervlakte van één zwadbreedte per omgang 

bedroeg: nl.  2 x 250 m x 4,3 m = 2.140 m
2
. 

Het gedorsen brutozaad per veld werd apart opgevangen in zaadkisten en direct bemonsterd 

(±10 kg). Na de dors werden de 8 droogkisten afgevoerd en  gewogen en verder gedroogd en 

getrieerd op de praktijktriage (Pregras). Op het genomen brutomonster (cfr. supra) werd een 

minitriage (±10 kg) toegepast ter bepaling van het triagerendement en de nettozaadopbrengst 

(via bruto drooggewicht bepaald vóór de praktijktriage). Uiteindelijk resulteerde dit in netto-

zaadopbrengst per ha; nl. praktijk- en minitriage. 

 

- Kort na de zaadoogst werden de effectieve zaadverliezen gemeten via opzuiging met een 

zuigunit en opvang in juten zakken (bladzuiger-73 cm breed: foto 3 - Bijlage 3). Dit gebeurde 

op de rest van het praktijkperceel (naast de proef) over een lengte van 2 dorsbanen; t.t.z. vanaf 

het begin van de 1° dorsbaan tot het begin van de 3° dorsbaan. Hierbij werd telkens de zuig-

lengte genoteerd, zodat omrekening naar zaadverlies per ha mogelijk was. Deze opzuiging 

had plaats op 6 secties (ongeveer om de 25 m) dwars op de dorsbanen. De graszaadzaadstop-

pel diende eerst kort gezet te worden met een messenbalk waarna de stoppels werden opgera-

keld, dit ten einde zo dicht mogelijk bij het grondoppervlak te kunnen opzuigen. De opgezo-

gen hoeveelheid bevatte zeer veel stro zodat eerst diende voorgereinigd te worden met hand-

zeef alvorens te triëren. 

Dezelfde techniek werd ook toegepast op 3 andere praktijkpercelen om een indruk te krijgen 

over de zaadverliezen in de praktijk.  

 

- Duizendkorrelgewicht: bepaald op 500 zaden van: 

- nettozaadopbrengst per object in duplo(4x2) 

- zaadverlies per mengmonster van 4 praktijkvelden (4)  

- Kiemkracht: bepaald op 4 x50 zaden van(ISTA, 2009): 

- nettozaadopbrengst per object in duplo (4x2) 

- zaadverlies per mengmonster van 4 praktijkvelden (4)  

 

 

 

 



- 9 - 

ILVO Plant Teelt en Omgeving 

3. Resultaten en discussie 
 

3.1. Algemene weersgegevens, gewasontwikkeling en opvolging 

 

Na een zeer zachte, vorstvrije winter 2013-14 (KMI: 6,3°C vs. normaal 3,6°C; neerslag nor-

maal, maar zeer nat in okt. en nov. 2013), zorgden de zeer droge en warme maanden maart en 

april voor een zeer vroege lentegroei (KMI maart-april-mei: 11,7°C vs. normaal 10,1°C; neer-

slag 92,2 vs. 187,8 mm). De respectievelijke gemiddelde temperaturen voor de maanden 

maart en april waren 8,7°C (vs. 6,8) en 11,8°C (vs. 9,9) voor de waarnemingspost ILVO-

Merelbeke. De neerslag was zeer beperkt, maar de bodemvochtvoorraad was meer dan vol-

doende na het natte najaar. Dit leidde tot een vroege, kwalitatieve voedersnede op stam die 

slechts kon gemaaid worden na de regenrijke, eerste helft van mei; nl. op 13 mei. 

De zomer (juni-juli-aug.) 2014 was normaal qua temperatuur en neerslag, behalve de natte en 

frisse augustusmaand, maar deze viel buiten het graszaadseizoen.  

 

Gedurende de groei van de voeder- en zaadsnede waren de ontwikkelingsstadia als volgt: 

- 28/02/14: zeer mooi uitgestoeld gewas (5-6 dikke spruiten, h = 10 cm). Sporadisch voorko-

men van muur en ereprijs. 

- 17/04/14: gewas was zeer welig; hoogte = ±30 cm.  

- 22/04/14: zeer homogeen, licht gedreven en vroeg gewas van ongeveer 63 cm hoog, dankzij 

de warme lente. 

- 13/05/14: maaien voedersnede (volle begin aarvorming) na de neerslag van begin mei. 

- 22/05/14: de werking van vloeibare N (20/05) en runderdrijfmest (22/05) werd bevorderd 

door veel neerslag na de toediening (vloeibare N – 1° fractie en RDM). 

- 05/06/14: de vloeibare N voor de 2° fractie werd gespoten tijdens de regen (±15 mm), wat 

de werking zeker ten goede kwam. De RDM-objecten vertoonden een bleker groene kleur in 

vergelijking met de vloeibare N-objecten; hoogte gewas = (±30 cm) 

- 11/06/14: de aren waren ongeveer ¼ uit de bladschede. Enkele verschillen zijn aangeduid in 

onderstaand overzicht. 

 

Objecten 

11/06/14 27/06/14 

Gewaszwaarte 

(groene kleur) 

Legering 

(0-10) 

Bladrijkheid Legering 

(0-10) 

RDM 1-5 - geen - 5 

RDM 2-6 (+40) = sporadisch - 5 

VKM 3-7 + 1/10 + 5 

VKM 4-8(+40) +(+) 2/10 + 6 

 

- 13/06/14: hoogte tot vlagblad:  * RDM (1-2-5-6): 67 cm 

       * VKM (3-4-7-8): 68 cm. 

- 27/06/14: volle bloei; aren stonden nog redelijk wijd open (d.w.z. bijna einde bloei). De 

bloei verliep in optimale weersomstandigheden (20-30 juli). Er kwam sporadisch kroonroest 

voor. Kleine legeringsverschillen waren aanwezig (zie Tabel supra). 

- 08/07/14: kroonroest was flink uitgebreid (niet gespoten met fungicide). Het gewas vertoon-

de een legeringsgraad van 7/10, zonder verschillen tussen de objecten. Alleen de hogere N-

trappen (+ 40 N) hadden een iets donkerder groene kleur. 

- 18/07/14: sterke aantasting van kroonroest (50-75% van vlagblad aangetast); geen zaadver-

lies en de aren hadden groenbruine kleur. Onderstaand staatje toont enkele kleine verschillen 
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tussen de behandelingen. Vooral de doorwas (secundaire, vegetatieve spruiten) was meer uit-

gesproken bij de VKM-objecten en de hoogste N-trappen. De doorwas nam nog toe tijdens de 

afrijping nl. op 23 en 25 juli. 

  

Objecten 

18/07/14 23/07/14 25/07/14 

Legering 

(0-10) 

Doorwas 

(0-5) 

Legering 

(0-10) 

Doorwas 

(0-5) 

Doorwas 

(0-5) 

RDM 1-5 9 0,5 9 1 1 

RDM 2-6 (+40) 9 1,8 9 3,3 2,5 

VKM 3-7 9 2 9 3 3 

VKM 4-8 (+40) 8 3,4 9 5 5 

 

- op 23 juli werd de gewasrijpheid voor de eerste maal bepaald aan de hand van het zaad-

vochtgehalte genomen in een droog veldgewas (zie verder sectie 3.2.) 

- 25/07/14: de kroonroest was nog verder uitgebreid en kwam ook voor op de doorwas; vlag-

blad was voor 50-75% aangetast (Bijlage 4 - foto 3).  

- 29/07/14: zwadmaai (Bijlage 4 - foto 4) 

- 1/08/14: zwaddors.  

 

3.2. Opvolging van zaadvochtgehalte in het zaadgewas en bij de oogst 

 

De opvolging van het zaadvochtgehalte in het zaadgewas, liet ons toe om nauwgezet de rijp-

heid te beoordelen; op 23 juli was er een vochtgehalte van 47,0%; de aren en uitgewreven 

zaden waren nog vrij groen en er was nog geen sprake van zaadverlies (licht kloppen in de 

handpalm) – Tabel 4. 

Dank zij de hoge temperaturen in de week van 23 juli vorderde de afrijping vrij snel. Op 25 

juli zakte het zaadvochtgehalte tot 43,2%. Visueel, was er zeer weinig zaadverlies (handpalm-

test: 1/5 op schaal van 0-5). In principe kon begonnen worden met zwadmaaien vanaf za. 

26/07, maar dit werd afgeraden omwille van de voorspelde regen tijdens het weekend; uitein-

delijk viel er in totaal 17 l neerslag op zo en ma. Dit had een geringe bandeninsporing tot ge-

volg bij het zwadmaaien op dinsdagmorgen 29/07.  

 

 Tabel 4: Vochtgehalte van zaadgewas en bij de oogst 

       – praktijkproef Italiaans raaigras LCG 2014 
 

Vochtgehalte (vochtmeter IR-lamp) 

(%) 

 Aard  

monster 

Zaadgewas 

23/07/14 

Zaadgewas 

25/07/14 

Oogst 

01/08/14 

Partij 47,0 43,2% - 

A1   16,0 

A2   16,3 

A3   16,3 

A4   17,3 

B1   15,8 

B2   16,1 

B3   16,1 

B4   16,7 

Objecten           Vocht 

                                  Gemid.(%) 

                                  1/08/14    .       

RDM 1-5             15,9 b 

RDM 2-6 (+40) 16,2 b 

VKM 3-7             16,2 b 

VKM 4-8 (+40) 17,0 a 
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Bij de oogst zelf, waren de vochtgehalten van het brutozaad (direct na dorsen) niet verschil-

lend, uitgezonderd het VKM-object 4-8 (+40) vertoonde een significant hoger vochtgehalte 

(Tabel 4). Dit gemiddeld hoger vochtgehalte was toe te schrijven aan de grotere hoeveelheid 

doorwas, die aanwezig was kort vóór het zwadmaaien (23 en 27/07 – zie supra).  

 

 

3.3. Zaadopbrengst met praktijkpikdorser 

 

Het brutozaad binnengehaald met de praktijkpikdorser doorliep twee soorten triages : nl. 

1° minitriage op basis van monstername van  ±10 kg uit het brutozaad 

2° praktijktriage (Pregras) op totale hoeveelheid. 

De algemeen gemiddelde zaadopbrengst van deze praktijkproef was 1980 kg/ha (gemid-

delde van mini- en praktijktriage), wat als zeer goed kan beschouwd worden. Nochtans was 

het potentieel wellicht hoger geweest indien er een fungicide-behandeling zou zijn toegepast. 

De resultaten van nettozaadopbrengst, triagerendement en kwalitatieve parameters zijn weer-

gegeven in Tabel 5. 

 

Ondanks de kleine significante verschillen in nettozaadopbrengst bij de praktijktriage volg-

den de nettozaadopbrengsten verkregen via de minitriage hetzelfde patroon; nl. 

- hogere zaadopbrengsten bij de RDM-objecten in vergelijking met de vloeibare 

kunstmest (VKM); met name ongeveer 5% hoger.  

- qua N-hoeveelheid, gaf de hoge N-trap (+ 40N) bij de RDM een iets grotere zaadop-

brengst dan de lagere N-trap; nl. + 2,6 % = 51 kg/ha (praktijktriage), nochtans was dit 

verschil niet significant. Deze trend was ook aanwezig bij de resultaten van de minitri-

age.  

- er was geen effect van de hogere N-trap bij de zuivere VKM op de zaadopbrengst.  

Het gemiddelde verschil tussen de individuele nettozaadopbrengsten van beide triagemetho-

den, was niet verschillend (t-test op gepaarde waarnemingen). Dit wijst erop dat beide metho-

den evenwaardig zijn.  

De optimale N-bemesting van deze praktijkproef, samengaand met een optimale economi-

sche zaadopbrengst, was bijgevolg:  

 het object met runderdrijmest – RDM 1 

 nl.  60 N RDM + 60N VKM (2 weken later). 
In werkelijkheid bedroeg de werkzame N uit RDM slechts 40 N i.p.v. 60 N (lagere N-inhoud 

van RDM – zie hoger). Dit brengt de optimale N-bemesting van deze praktijkproef op 100 

N/ha, rekening houdend met een beschikbare bodemreserve na de voedersnede van 11 N/ha. 

Gezien de zeer gunstig proefomstandigheden: nl. 

- toediening van RDM in droge bodemomstandigheden, zonder insporing en structuur-

schade 

- toepassing van RDM en VKM (1° fractie) vlak vóór regen (±15 mm) 

- toepassing van VKM (2° fractie) tijdens de regen (±15 mm), 

was de werking van de meststoffen optimaal en zal de vooropgestelde optimale N-gift mis-

schien wat te laag uitvallen voor minder ideale omstandigheden.  
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Tabel 5: Nettozaadopbrengst en triagerendement – minitriage versus praktijktriage 

      duizendkorrelgewicht en kiemkracht 

      praktijkproef Italiaans raaigras LCG 2014 

 

Object 

Be-

han-

deling 

Blok Zaadopbr. 

Minitriage   

(kg/ha) 

Zaadopbr. 

Praktijk     

(kg/ha) 

Triage-

rendement 

minitriage   

(%) 

Triage-

rendement 

praktijk-

triage (%) 

DKG   

(g) 

Kiem-

kracht  

(%) 

RDM 1 A1 B1 2076 2056 92,9 92,1 4,460 93,0 

RDM 2 A2 B1 2084 2070 91,9 91,3 4,258 99,0 

VKM 3 A3 B1 1854 1925 94,9 98,6 ++ 4,505 97,0 

VKM 4 A4 B1 1969 1935 91,4 89,8 -- 4,358 96,5 

RDM 1 B1 B2 1959 1967 93,1 93,6 4,468 96,5 

RDM 2 B2 B2 2019 2056 92,3 94,0 4,302 98,0 

VKM 3 B3 B2 1973 1916 95,5 92,8 4,424 96,0 

VKM 4 B4 B2 1899 1925 92,3 93,6 4,296 97,5 

   1979 1981     

Gemiddelde 

        X1     2017 (100) 2012 ab (100) 93,0 b 92,8 4,464 a 94,8 

X2 +40     2051 (101,7) 2063 a (102,6) 92,1 c  92,7 4,280 a 98,5 

X3     1913 (94,9) 1921 b (95,5) 95,2 a 95,7 4,465 a 96,5 

X4 + 40     1934 (95,9) 1930 b (95,9) 91,9 c 91,7 4,327 a 97,0 

         

Significantie 

  

NS 0,034 0,001 NS 

0,042-

NS NS 

 
DKG  = duizendkorrelgewicht  
 

 

Een belangrijke parameter bij de overgang van brutozaad naar nettozaad is het triagerende-

ment. Dit biedt soms een verklaring voor belangrijke verschillen in nettozaadopbrengsten en 

geeft een inzicht over de regelmatigheid van de triage. 

De voornaamste conclusies: nl. 

- de variatiecoëfficiënt van het gemiddelde van beide soorten triages duidde op een 

minder betrouwbare praktijktriage (V.C. = 3,3%) tegenover de minitriage (V.C. = 

0,2%). Ook de extreme waarden voor de praktijktriage - VKM 3 en 4 (Tabel 5) beves-

tigden dit. Waarschijnlijk was dit te wijten aan de grotere carry-over van de praktijk-

triage tussen de verschillende objecten. 

- De triagerendementen van de minitriage waren duidelijk verschillend. In die zin, dat 

de hoge N-trap resulteerde in lager triagerendement, dit zowel bij RDM als VKM; dit 

was te wijten aan meer afval en bulkmateriaal eigen aan de hogere bemesting. Het sig-

nificant hoger triagerendement bij VKM 3 (95,2%) in vergelijking met dat bij RDM 1 

(93%) was niet direct te verklaren (Tabel 5). 

 

Enkele kwalitatieve kenmerken van het geoogste nettozaad zijn opgenomen in Tabel 5: nl. 

duizendkorrelgewicht (DKG) en kiemkracht. De verschillende N-objecten hadden duidelijk 

geen effect op deze parameters.  
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3.4. Zaadverlies via de zuigunit 

 

Tabel 6: Zaadverlies via zuigunit – 4 praktijkpercelen Italiaans raaigras LCG 2014 

 

 
 

Keiem - Bart Mehuys - cv. Meroa - zwadmaaier 2,40 m + 2 m

zwadmaai - 29/07/14   zwaddors - 1/08/14   zuigunit - 1/08/14

Sectie 

nr.

netto 

gewicht

lengte 

opzuigen
breedte

totale 

opp.

opbrengst 

kg/ha

DKG     

(g)

KK       

(%)
1.1 0,104 8,94 0,73 6,5262 159,4
1.2 0,103 9 0,73 6,57 156,8
1.3 0,13 8,72 0,73 6,3656 204,2
1.4 0,102 8,25 0,73 6,0225 169,4
1.5 0,099 8,6 0,73 6,278 157,7
1.6 0,077 7,9 0,73 5,767 133,5

gemiddeld 163 4,218 70,5

VC (%) 14,2

Stuivekenskerke - Kris Verhaeghe - cv. Meritra - zwadmaaier 2,40 + 2,10 m

zwadmaai - 30/07/14   zwaddors - 31/07/14   zuigunit - 1/08/14

2.1 0,084 7,7 0,73 5,621 149,4
2.2 0,053 7,2 0,73 5,256 100,8
2.3 0,053 7,4 0,73 5,402 98,1
2.4 0,068 7,35 0,73 5,3655 126,7
2.5 0,064 7,4 0,73 5,402 118,5
2.6 0,059 7,6 0,73 5,548 106,3

gemiddeld 117 3,441 56,0

VC (%) 16,6

Boekhoute - Tom Gillis - cv. Meltop -zwadmaaier 2 x 4 m

zwadmaai - 29/07/14   zwaddors - 1/08/14   zuigunit - 5/08/14

3.1 0,144 8 0,73 5,84 246,6
3.2 0,131 8 0,73 5,84 224,3
3.3 0,171 8 0,73 5,84 292,8
3.4 0,107 8 0,73 5,84 183,2
3.5 0,199 8 0,73 5,84 340,8
3.6 0,111 8 0,73 5,84 190,1
3.7 0,134 8 0,73 5,84 229,5
3.8 0,081 8 0,73 5,84 138,7

gemiddeld 231 4,157 59,5

VC (%) 27,7

Boekhoute - René Pieters - cv. Elvis zwadmaaier 2 x 4 m - 5/08/14

zwadmaai - 26/07/14   zwaddors - 1/08/14   zuigunit - 5/08/14

4.1 0,127 8 0,73 5,84 217,5
4.2 0,062 8 0,73 5,84 106,2
4.3 0,102 8 0,73 5,84 174,7
4.4 0,13 8 0,73 5,84 222,6
4.5 0,102 8 0,73 5,84 174,7
4.6 0,074 8 0,73 5,84 126,7
4.7 0,066 8 0,73 5,84 113,0
4.8 0,107 8 0,73 5,84 183,2

gemiddeld 165 4,131 77,5

VC (%) 27,3
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De zaadverliezen na de oogst van 4 praktijkpercelen van Italiaans raaigras waren veel kleiner 

in vergelijking met het zaadverlies van de LCG-proef 2013 – 771 kg/ha (Tabel 6). Het gemid-

deld zaadverlies over de 4 partijen bedroeg 169 kg/ha, variërend van 117 tot 231 kg/ha. 

 

Het perceel nr. 1 (Keiem, plaats naast de praktijkproef), kende een zaadverlies van 163 

kg/ha; dit vertegenwoordigde 7,6% van het totaal productiepotentieel (163 + 1980 = 2143 kg). 

Omwille van de strikte opvolging van dit perceel – juiste oogsttijdstip – leek dit een aan-

vaardbaar verlies veroorzaakt door machinale oogstverliezen en vroegtijdige, natuurlijke 

zaaduitval. 

Het perceel nr. 2 (Stuivekenskerke) had het laagste zaadverlies (117 kg/ha). Dit was waar-

schijnlijk te verklaren door de kortere periode tussen zwadmaai (30/07) en zwaddors (31/07). 

De zaadverliezen van beide bovengenoemde percelen werden bepaald op de dag zelf na het 

pikdorsen (1/08) en het zwadmaaien gebeurde met hetzelfde type zwadmaaier. 

 

Het perceel nr. 3 (Boekhoute) kende het grootste zaadverlies (231 kg/ha). Volgens de teelt-

begeleider had dit te maken met de variëteit Meltop; nl. lichter zaadgewas, minder bladrijk en 

meer rechtopstaande habitus (typisch voor Meltop). 

Het perceel nr. 4 (Boekhoute) toonde een zaadverlies van 165 kg/ha en nam hierbij een tus-

senpositie in. Dit zaadgewas werd veel vroeger gemaaid dan perceel nr. 3 en kreeg ook regen 

in het gemaaide zwad. Verder was het een zeer zwaar gewas met veel doorwas. Beide laatst-

genoemde percelen werden gemaaid met een brede zwadmaaier (2 x 4 m). 

 

De onderlinge vergelijking van de zaadverliezen op de 4 praktijkpercelen (statistiek) toonde 

aan dat het zaadverlies op perceel nr. 3 (grootst) duidelijk verschillend was van dat op perceel 

nr. 2 (kleinst). De twee andere percelen waren niet verschillend. De metingen uitgevoerd over 

de verschillende secties (6 of 8) respectievelijk in West- en Oost-Vlaanderen resulteerden in 

een grote spreiding (hoge variatiecoëfficiënt) voor Oost-Vlaanderen (Tabel 6). Dit was te ver-

klaren door de directe opzuiging na de oogst (1/08) in West-Vlaanderen, terwijl dit in Oost-

Vlaanderen pas 4 dagen na de oogst (5/08) gebeurde; het stro was gespreid of reeds afge-

voerd. 

Louter ter illustratie, zijn het duizendkorrelgewicht en de kiemkracht van de opzuigfracties 

van de 4 praktijkpercelen vermeld in Tabel 6. De lagere kiemkracht bij percelen nrs. 2 en 3 

wezen wellicht in de richting van een vroegtijdig zaadverlies vóór het maaien, waardoor de 

deze uitgevallen zaden langer blootgesteld waren aan bodemvocht en regen en aldus meer 

verweerd; en bijgevolg resulterend in een lagere kiemkracht.  

 

Gezien de beperkte dataset (4 partijen) van gemeten zaadverliezen, kunnen hieruit geen verde-

re conclusies getrokken worden over het optimale oogsttijdstip en/of optimale oogstmachines.  
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4. Conclusies en aanbevelingen 
 

- De algemeen gemiddelde netto-zaadopbrengst van deze praktijkproef was 1980 kg/ha 

(gemiddelde van mini- en praktijktriage), wat als zeer goed kan beschouwd worden. Nochtans 

was het potentieel wellicht hoger geweest indien er een fungicide-behandeling zou zijn toege-

past (sterke ontwikkeling van kroonroest). 

 

o De runderdrijfmest-objecten (RDM) gaven gemiddeld een 5% hogere zaadop-

brengst (+ 110 kg/ha) dan de zuivere vloeibare kunstmest-objecten (VKM). 

o De hogere N-trap (+ 40N) gaf geen extra meeropbrengst meer, zowel bij de RDM 

als VKM-objecten; de 2 N-trappen, uitgedrukt in werkzame N, waren respectieve-

lijk 100 en 140 N/ha. 

o De meest optimale en economische zaadopbrengst werd behaald met de RDM- 

bemesting na de voedersnede: nl 

- 40 N RDM + 60 N VKM (2 weken later) samen 100 N; 

- rekening houdend met N-voorraad (0 – 60 cm) na de voedersnede = 11 N 

- en een hoog geschatte N-bodemmineralisatie van ±50N. 

o Het oorspronkelijk bemestingsobjectief was 2 bemestingstrappen van 120 en 160 

werkzame N, maar dit werd gereduceerd tot respectievelijk 100 en 140 N als ge-

volg van de lagere N-inhoud van de gebruikte runderdrijfmest. 

o Om tot de nettozaadopbrengst te komen, bleek de praktijktriage minder nauwkeu-

rig dan de minitriage, vooral omwille van de grotere spreiding in triagerendement 

tussen de objecten (carryover in de triage). 

 

- “Drijfmest is inderdaad zeer goed bruikbaar als goedkope N-bron aan de voedersnede en/of 

zaadsnede van een zaadteelt van Italiaans raaigras op voorwaarde dat de toediening kan ge-

beuren in droge bodemomstandigheden t.t.z. bij geringe bandeninsporing en bij voorkeur 

met een sleepslangensysteem, dit omwille van de minder agressieve ingreep voor de graszode 

in vergelijking met sleufkouter-injecteurs”. Dit was de conclusie van de LCG-graszaadproef 

2012 (meeropbrengst met drijfmest van + 25 tot 35%!); dit was ook duidelijk het geval in 

deze praktijkproef 2014, maar niet in de LCG-proef 2010 en 11 waarbij de werking van de 

drijfmest gehypothekeerd werd door droogte. In die gevallen is een aanpassing van de 2° frac-

tie met kunstmest sterk aan te bevelen op voorwaarde dat men de N-voorraad na de voeder-

snede kent (of schat) en een idee heeft van de te verwachten N-bodemmineralisatie. 

 

- De zaadverliezen veroorzaakt door natuurlijke afrijping en door de oogstmachines (opti-

maal oogsttijdstip), in 4 praktijkpercelen van Italiaans raaigras, resulteerden in een gemiddeld 

zaadverlies van 169 kg/ha, variërend van 117 tot 231 kg/ha. Dit was in elk geval aanvaard-

baar, zeker in vergelijking met het zaadverlies van de LCG-proef 2013 (771 kg/ha).  

Gezien de beperkte dataset (4 partijen) van gemeten zaadverliezen, kunnen hieruit geen verde-

re conclusies getrokken worden over het optimale oogsttijdstip en/of optimale oogstmachines. 

Hiervoor is een nauwgezette opvolging van een aantal parameters in een groter aantal prak-

tijkpercelen noodzakelijk. 
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Bijlage 1: Proefplan - schikking van objecten 

– Italiaans raai LCG 2014 – Keiem 

 
 

 
VKM = vloeibare kunstmest (30% N 

RDM = runderdrijfmest 

 

 

 

 

 

Voedersnede = 60 N + 80 N vloeibare N

Zaadsnede: 2 fracties

N

RDM =

spuitspoor zwart pad

Object nrs 2 1 4 3 7 8 5 6

0 30 0 30

250 m

VLAS GRASZAAD  

21

0 16,5 49,5 82,5 115,5 148,5 181,5
16,5

0 spuitspoor

DREEF
akkerrand b = 6 m

RDM    

60 N

2° 

fractie

VKM     

100 N

VKM       

60 N

VKM         

40 N 0 N 0 N

VKM         

40 N

VKM       

60 N

VKM     

100 N

(4 x 7,50 = 30 m) (4 x 7,50 = 30 m)

1° 

fractie

RDM    

60 N

RDM    

60 N

VKM     

120 N

VKM     

120 N

VKM     

120 N

VKM     

120 N

RDM    

60 N
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Bijlage 2: Proefplan – schikking en volgorde van zwadmaai en 

                 dors – Italiaans raai LCG 2014 – Keiem 

 

 
 

N
 ± 330 m

59 m  ± 291 m

zwart pad

 ± 20 m

Object nrs 2 1 4 3 7 8 5 6

0 30 0 30

250 m

VLAS

0 16,5 49,5 82,5 115,5 148,5 181,5

21 m

0

Zijdelingstraat

RDM =

spuitspoor

grote vlag; afbakening proef

start van het zwadmaaien van de proef, heen (rechts) en terug (links)

akkerrand b = 6 m

RDM    

60 N

2° 

fractie

VKM     

100 N

VKM       

60 N

VKM         

40 N 0 N 0 N

VKM         

40 N

VKM       

60 N

VKM     

100 N

spuitspoor

GRASZAAD  

(4 x 7,50 = 30 m) (4 x 7,50 = 30 m)

1° 

fractie

RDM    

60 N

RDM    

60 N

VKM     

120 N

VKM     

120 N

VKM     

120 N

VKM     

120 N

RDM    

60 N
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Bijlage 3: Kengetallen van runderdrijfmest 22/05/14 

– Italiaans raai LCG 2014 – Keiem 
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Bijlage 4: Foto ‘s – Zp LCG-graszaad 2014 

 
Foto 1: Zicht op voedersnede en hoeve Bart Mehuys -22/04/14 

 

 
Foto 2: Drijfmesttoediening met zelfrijder Vervaet – Johan Marreel 22/05/14 
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Foto 3: sterke kroonroestaantasting op doorwas in het zaadgewas – 25/07/14 

 

 
Foto 4: Zicht op zwaden en lichte insporing bij het zwadmaaien op 29/07/14 

 


