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1. Inleiding 
 

Ondanks het groot aantal erkende fungiciden voor toepassing in graszaadteelt (nog 2 
nieuwe SDHI-fungiciden erkend in het voorjaar van 2015), is het eigenlijke fungicidenge-
bruik nog weinig ingeburgerd in de praktijk en vooral dan bij Italiaans raaigras. Hetzelf-
de geldt voor de toepassing van de halmverkorter Moddus. 
Dit is enerzijds te wijten aan de matige zaadopbrengsteffecten vanwege fungiciden bij 
afwezigheid van ziekten tijdens het seizoen; nl. + 7 à 15% zoals vastgesteld in LCG-
graszaadproeven 2010-11-12 en anderzijds aan het onverantwoord gebruik van een halm-
verkorter bij stressomstandigheden (droogte) zoals in LCG-graszaad 2010-11; Moddus in 
het nat seizoen 2012 gaf echter wel een meeropbrengst van 30%. 
In de LCG- en ILVO-proeven waren de gemiddelde effecten van deze middelen op de 
zaadopbrengst van Italiaans raaigras niet altijd overtuigend, omwille van het gebrek aan 
een voldoende aantal proeven, omwille van de afwezigheid van ziektes (of droogte) en 
omwille van de lage graszaadprijzen in de periode 2002-07, die de rendabiliteit zeker niet 
ten goede kwam. Nochtans gelooft het ILVO beslist in de rendabiliteit van deze middelen 
op voorwaarde dat de juiste teelttechniek wordt toegepast. 
De huidige proeven geven onvoldoende bewijskracht om een rendabeler graszaadteelt te 
kunnen aantonen. Daarom is verder praktijkonderzoek noodzakelijk naar de efficiëntie 
van deze middelen qua ziektebestrijding en/of halmverkorting en hun effecten op de 
zaadopbrengst. 
 
Een meer geïntegreerde toepassing (IPM) van deze fytomiddelen dringt zich op in de 
praktijk: 
- vb. 1: een toepassing van halmverkorter Moddus bij droogte na de voedersnede is 
meestal niet rendabel en een eventuele droogteperiode is doorgaans goed te voorspellen 
rekening houdend met de bodemwaterreserve na de voedersnede en met de neerslag 
gedurende de eerste 2 à 3 weken van de zaadsnede. Op die manier kan een Moddus-
behandeling uitgespaard worden en wordt het wel rendabel op langere termijn. 
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). 
- vb. 2: een preventieve fungicidenbespuiting met een strobilurine (duur) vóór bloei is 
misschien niet altijd noodzakelijk bij Italiaans raaigras (minder ziektegevoelig), ingeval 
van afwezigheid van ziekten, zodat eventueel kan volstaan worden met een curatief 
middel (tebuconazool) na de bloei. Dit veronderstelt echter een nauwgezette opvolging 
van het zaadgewas op het vlak van ziektes. Dit is pas IPM ! 
 
De voorlopige resultaten van een fungicide proef ILVO 2014 wijzen erop dat bij afwezig-
heid van ziektes een curatieve behandeling (tebuconazool) na bloei kan volstaan voor 
het behalen van een optimale zaadopbrengst. In die zin lijkt een preventieve bespuiting 
(voor bloei) niet altijd noodzakelijk in Italiaans raaigras: de relatieve zaadopbrengsten 
verhielden zich als volgt t.o.v. de onbehandelde controle: 
  Tebuconazool (na bloei):  108,5%      strobilurines en SDHI (voor bloei): 111,5 – 116,7% 
 
Deze geïntegreerde aanpak voor de toepassing van fytomiddelen bij de zaadteelt van 
Italiaans raaigras is mogelijk door de meest interessante middelen (ILVO-bron) en boven- 
aangehaalde opties te combineren in een praktijkveldproef (grote percelen), die dicht 
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staat bij de eindgebruikers (landbouwers-vermeerderaars). Dit laatste is vooral belangrijk 
voor de snelle doorstroming van de resultaten naar de graszaadtelers. Deze combinatie 
van behandelingen (zie proefopzet) moet kunnen leiden tot rendabele zaadopbrengsten 
voor de praktijk. 
 
In de toekomst dient de zaadteelt van Italiaans raaigras op onze rundveebedrijven meer 
intensief (wel geïntegreerd - IPM) en meer “akkerbouwmatig” te worden aangepakt; nl. 
vergelijkbaar met de intensieve tarweteelt. Om rendabel te blijven en om het behoud of 
een eventuele uitbreiding van deze teelt in België mogelijk te maken, moet gestreefd 
worden naar hogere, rendabele zaadopbrengsten en misschien nog belangrijker, naar 
stabielere zaadopbrengsten over de meerdere jaren. Alleen een rendabel gewas voor de 
boer, maakt kans op de intensief geleide bedrijven.  
 
Op basis van het overleg met de graszaadtelers binnen het kader van LCG Vlaanderen - 
Subgroep Graszaad (11 september 2014) werd uiteindelijk overeengekomen om één grote 
praktijkproef uit te voeren met toepassing van fungiciden (preventief of curatief), al dan 
niet in combinatie met het gebruik van halmverkorter, dit in vergelijking met een onbe-
handelde controle. De volgende objectieven werden geformuleerd in het onderzoeks-
voorstel: 

- bepaling van de binnengehaalde zaadopbrengst onder praktijkomstandigheden 
(praktijkdors – praktijktriage) 

- bepaling van triagerendement en nettozaadopbrengst via mini-triage  
- opvolging van de evolutie van ziekteaantastingen – kroonroest, zwarte roest, 

meeldauw, bladvlekkenziekte e.a. met het oog op een geïntegreerde bestrijding 
- opvolging van groenheid (GreenSeeker) en rijpheid van zaadgewas via zaadvocht-

gehalte 
- bepaling van kwaliteitsparameters van het nettozaad – duizendkorrelgewicht en 

kiemkracht  
 
 

2. Materiaal en methoden 
 
2.1. Proefvoorwaarden 
 
Teelt- en perceelsgegevens 
De praktijkveldproef werd aangelegd in een praktijkperceel (6,50 ha) bestemd voor 
zaadproductie van basiszaad van Italiaans raaigras cv. Melmia (tetraploïd), gelegen te 
Watervliet; proefveldhouders: Tom en Hilde Gillis.  
De grond was een goed voorziene, zware kleigrond. 
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 Laboratorium ILVO–PLANT – Teelt en Omgeving  
 Monstername voorjaar: 10/02/15  
         Kg/ha 
- pH (KCl)  6,39      N (NO3)  N (NH4) 
- % organische C 2,15   - 0-30 cm:  9,6  10,0  
- P (mg/100 g)  50,4   - 30-60 cm:  10,8  9,4 
- K (mg/100 g)  26,2   - 60-90 cm: 30,2  6,1 
- Mg (mg/100 g) 93,5   Totaal:  50,6  25,5 
- Ca (mg/100 g) 1990   Beschikbare N    
- Na (mg/100 g) 3,77   (0-60 cm)  30,4 N 
 
Als gevolg van de natte winter (vooral januari) 2014-15 en de goede gewasontwikkeling in 
het najaar (okt. en nov.), was de nog beschikbare N-bodemvoorraad in het voorjaar eer-
der aan de lage kant: nl. 30 N (0-60 cm – vette cijfers).    
 

Monstername na voedersnede: 19/05/15 
        N (NO3)  N (NH4) 

- 0-30 cm:    7,7  2,8 
- 30-60 cm:   5,7  3,4 
- 60-90 cm:  5,4  3,4 
Totaal:   18,8  9,6 
Beschikbare N   
(0-60 cm)  16,2 N 
 

De beschikbare N-voorraad na de voedersnede (16/05/15) was zeer laag: nl. 16 N (0-60 cm 
– vette cijfers). Dit betekende dat alle toegediende stikstof (voorraad en mineralisatie) 
quasi volledig opgenomen was door de voedersnede. 
 
De voornaamste teeltgegevens en het cultuurtechnisch onderhoud zijn samengevat in 
Tabel 1. 
De landbouwer voerde zelf 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 toepassing van de N-
bemesting met vloeibare stikstof en de toediening van de fytomiddelen aan de zaadsne-
de zoals voorzien in de behandelingen van de praktijkproef (zie verder). 
- dubbele schijvenstrooier (27 m met GPS) voor toediening van korrelmest aan voeder-
snede. 
- de winning van de voedersnede gebeurde met eigen machines, zonder hierbij overma-
tige rijsporen van machines achter te laten op het veld. 
 
De oogstwerkzaamheden werden uitgevoerd met praktijkmachines; nl. eerst zwadmaaien 
(frontschijvenmaaier: 4 m breed; loonwerker M. Debruyne – Assenede) en nadien zelf pik-
dorsen met behulp van een opraapdoek (3,90 m breed). Bij de bepaling van het zwad-
maai- en dorstijdstip werd het advies opgevolgd van de teeltbegeleider, rekening hou-
dend met de weersvooruitzichten, dit in samenspraak met het ILVO (zaadvochtgehalte). 
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Tabel 1: Teeltgegevens en cultuurtechniek – praktijkproef Italiaans raaigras LCG 2015 - 
Watervliet 

 

Voorvrucht 
Grondbewerking:  
 
 
Gewas 
Zaai: begin okt. 2014 
 
Voedersnede 16/05/15 

 
Bemesting:  
 - najaar 2014 
 - aan voedersnede 18/03 
 - aan zaadsnede 27/05 

 
Opvolging rijpheid 
 - 23/07 do 
  
 
 
 
- 29/07 wo 

 
 

 
Zaadoogst: 
 - 31/07 vrij 
 - 2/08 zo 
 - 3/08 ma 

 

wintertarwe 
ploegen  
1 maal rotoregge, 
gevolgd door zaaibedcombinatie met rotoregge 
Italiaans raaigras cv. Melmia (tetraploïd) – basiszaad 
rijafstand: 15 cm – 24 kg/ha 
 
maaien 
 
 
geen organische mest  
korrelmeststof 20-0-11 tegen 700 kg/ha = 140-0-77 
vloeibare stikstof (urean 39%): 101N/ha 
 
  
stengels waren nog vrij groen 

controle      Moddus 
zaadvochtgehalte -14:30h:      45,4%           48,1% 
zaadverlies                         zeer weinig     geen             
vermoedelijke maaidatum 30/07 
geen verschil in zaadvochtgehalte tussen de objecten 
gemiddeld vocht van 42,6% (zie verder) 
advies om te zwadmaaien vanaf do 30/07, maar afgeraden 
omwille van de voorspelde regen; (neerslag op 30/07 = 12 l)  
 
gezwadmaaid  ’s morgens – lichte insporing na hevige regen 
zwaddors van de partij buiten proef; vocht brutozaad = 17,7% 
zwaddors van de proef zelf 
geen verschil in vocht van brutozaad tussen de objecten; 
gemiddeld vocht van 11,3%.  

  
 

 
Algemene weerkundige gegevens 
Op basis van de algemene weersgegevens van het KMI (Ukkel) en de meer lokale gegevens 
van Oost-Vlaanderen (Merelbeke), geven we hier een korte, algemene weersbeschrijving 
van Vlaanderen, tijdens het graszaadseizoen 2014-15. 

Na de extreem natte augustus van 2014, volgde een zeer warme en droge herfst die 
zorgde voor een weelderig, ontwikkeld raaigras. In de praktijk moesten vroeg gezaaide 
(september) percelen van Italiaans raaigras zelfs nog gemaaid worden rond begin no-
vember. Dit was niet het geval bij deze praktijkproef (oktober-zaai). De herfst kende een 
gemiddelde temperatuur van 13°C (KMI-Ukkel - normaal: 10,9°C) en een neerslag van 113,7 
mm (normaal: 219,9 mm). 
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Nadien volgde een normale winter (dec.-jan.-febr.) qua temperatuur; nl. gemiddelde tem-
peratuur van 3,7°C (normaal: 3,6°C), maar zeer natte winter; nl. neerslag van 275,6 mm 
(normaal : 220,5 mm). Vooral de maand januari was zeer abnormaal nat (123,9 mm – 
normaal: 76,1 mm). Eind januari resulteerde dit alles in een goed gevestigd en fors ont-
wikkeld gewas van Italiaans raaigras; nl. 9 à 10 stoelen en hoogte van ± 10 cm.  

De lente 2015 (KMI-maart, april, mei) was normaal op het vlak van gemiddelde tempera-
tuur; nl. 10,0°C (normaal: 10,1°C) en neerslag; nl. 139,7 mm (normaal: 187,8 mm), maar ken-
de wel een zeer abnormale hoge zonneschijnduur. Dit was vooral te wijten aan de zon-
nige maand april. Nochtans zorgde het eerder schrale weer tijdens de maanden maart 
en begin april, met overheersende, koude NNO-winden voor een trage groeiherneming 
van de grassen tijdens het voorjaar. Ondanks de statistisch gezien normale lentemaan-
den (KMI) voor neerslag, stapelde het gecumuleerd neerslagtekort zich op. Dit leidde tot 
zeer droge bodemomstandigheden in Vlaanderen rond half mei. De voedersnede (16/05) 
van Italiaans raaigras kon nog als een normale productie beschouwd worden, maar de 
ontwikkeling van de zaadsnede startte met een minimale voorraad aan bodemvocht, 
resulterend in een redelijke droogtestress voor het graszaadgewas. Gelukkig betrof het 
hier een zware kleigrond op het proefperceel zodat het vocht leverend vermogen van 
deze grond nog veel compenseerde. Bovendien viel de werking van de vloeibare stikstof 
(27/05) vrij goed mee door de erop volgende neerslag te Watervliet (± 12 mm 28/05-
31/05). 

De erop volgende maanden juni en juli waren normaal qua gemiddelde temperatuur, 
maar kenden zeer lage neerslaghoeveelheden te Merelbeke; nl. respectievelijk 36,9 mm 
(normaal: 73,6 mm) en 41,1 mm (normaal: 85,8 mm). Vooral de maand juni was veel dro-
ger in vergelijking met KMI te Ukkel; nl. neerslag van 53,4 mm.  
Deze droogtestress manifesteerde zich in het graszaadgewas onder de vorm van volgen-
de gewaskenmerken: nl. 
 - matig aantal generatieve stengels 
 - zeer weinig vegetatieve stengels 
 - weinig vroege gewaslegering 
 - versnelde, intense bloei (zeer warm eind juni-begin juli) 
 - zeer weinig doorwas bij de oogst. 
 
2.2. Proefopzet 
 
Behandelingen en proefdesign 
Op basis van het overleg met de graszaadtelers (Agrisemza) werd gekozen voor het ob-
jectenplan voorgesteld in Tabel 2. 
 
Deze proefopzet zal antwoord geven aan de volgende onderzoeksvraag; “Is de 
toepassing van fungiciden, al of niet in combinatie met Moddus verantwoord in de 
graszaadpraktijk van Italiaans raaigras?” 
De 5 behandelingen werden opgenomen in een strokenproef met 2 herhalingen. 
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Tabel 2: Behandelingen – praktijkproef Italiaans raaigras LCG 2015 - Watervliet 
 

Object nr. Behandeling per ha Tijdstip 

1 - 6 controle = onbehandeld - 

2 - 7 0,4 L Moddus + 1 L Actirob B T1 

3 - 8 0,4 L Moddus + 1 L Actirob B T1 

3 - 8 1,25 L Fandango T2 

4 - 9 1,25 L Fandango T2 

5 - 10 0,4 L Moddus + 1 L Actirob B T1 

5 - 10 1 L Tebusip T3 

T1 = 2-3° knoop (hoogte: 30 cm) T2 = vóór bloei  T3 = na einde bloei 

 
Uitvoering en proefplan 
Om een vlotte praktische toediening van de fytomiddelen aan de zaadsnede toe te laten, 
werden de objecten geschikt in het proefplan (Bijlage 1 en 2) volgens de spuitsporen (33 
m) van de vloeibare N-toediening. Ook werd terdege rekening gehouden met de gras-
zaadoogst (zwadmaai en dors). 
De behandelde stroken omvatten telkens ongeveer een halve spuitbreedte (16,5 m). De 
objecten werden zodanig geschikt dat bij de oogst rondgaand kon gemaaid en gedorsen 
worden; de start bij het zwadmaaien was voorzien in het midden van het praktijkproef-
veld (nl. afstand 99 m = rode ster – Bijlage 2), nadien werd rondgaand geoogst: nl. 

1° = object nr. 1 (heen) 
2° = object nr. 6 (terug) 
enz., zie ook de blauwe pijlen die de richting van het zwadmaaien tonen. 

Bij de keuze van de te dorsen zwaden werden de volgende zones vermeden: nl. 
 - rond de spuitsporen 
 - rond de overlap tussen twee behandelingen. 
Eén ommegang werd beschouwd als één experimentele eenheid (herhaling A). Een vol-
gende gang in dezelfde objectnummers was herhaling B. Zo werd het ganse proefveld 
afgehandeld; nl. in de volgorde 1-6, 2-7, 3-8 en 4-9; uitgezonderd in de stroken nr. 5 en 10. 
Omwille van de sterk afwijkende stand van het zaadgewas bij de strook nr. 10; nl. extra 
droge zone over de volledige strook (vroegere sloot en opgevoerde grond), werden tel-
kens 2 zwaden genomen in de respectievelijke stroken nr. 5 en 10 en beschouwd als één 
experimentele eenheid. 
De hoofdeinden en boorden rond de proef werden eerst gezwaddorst, zodat het gehele 
proefveld kwam vrij te liggen voor de oogst. 
  
Grootte van proefstroken 
De strokenproef bestond uit 10 grote velden: nl. 5 objecten x 2 herhalingen (zie proef-
plan-Bijlage 1). Om meer betrouwbare zaadopbrengstresultaten met de praktijkdorser te 
bekomen (resthoeveelheid in graantank), waren grote velden noodzakelijk; 
nl. lengte = 111 m en breedte = 16,5 m (1/2 van spuitbreedte). 
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Toegepaste proefveldbespuitingen – behandelingen 
In volgorde van behandeling, werden volgende producten toegepast als bespuiting met 
een zelfrijdende proefveldspuit (33 m + GPS), met watervolume van 300 l/ha (Tabel 1): 
 Halmverkorting 

- product: Moddus (trinexapac-ethyl 250 g/l) tegen 0,4 l/ha – nr. 2-7, 3-8 en 5-10 
         met toevoeging van uitvloeier Actirob B (geësterde koolzaadolie) tegen 1 l/ha 

- datum: 10/06/15 
- gewasontwikkeling op 9/06: 

o aantal knopen:  X̅ = 2,9 (2,5-3,5) 
o hoogte vlagblad:  X̅ = 43 cm; gewas ongeveer laarshoogte 
o geen ziektes aanwezig, ook niet op onderste bladeren, geen bladverdorring 
o zeer sporadisch aartoppen aanwezig (1-5 aartoppen per lopende m rij) 

 Preventieve ziektebehandeling 
- product:  Fandango tegen 1,25 l/ha - nr. 3-8 en 4-9 

   (fluoxastrobin + prothioconazool: 125+125) 
- datum: 30/06/15 
- gewasontwikkeling op 29/06:  

controle  Moddus 
o aren uit 0-1 (n=40):   0,92   0,86 
o gewashoogte (top aar n=10): 112 cm   108 cm 
o legering 0-10 (n=6)   3-4   1 
o bladverdorring 0-100% (n=80) 

- 1° blad   1,4   1,1 
- 2° blad   6,1   2,9 
- 3° blad   28,7   23,6 
- 4° blad   74,5   64,6 
- totaal 1+2+3+4 blad  27,7   23,1 

o meeldauw 0-100% (n=80) 
- 1° blad   1,4   0,5 
- 2° blad   2,9   0,6 
- 3° blad   5,4   1,1 
- 4° blad   4,0   1,6 
- totaal 1+2+3+4 blad  3,5   0,9 

o begin volle bloei 

 Curatieve ziektebestrijding 
- product:  Tebusip (tebuconazool 250 g/l) tegen 1 l/ha – nr. 5-10 
- datum: 07/07/15 
- gewasontwikkeling op 4/07: 

controle  Moddus 
o bloei (nog nabloei aanwezig) 50%   75% 
o legering 0-10    3-4   0 
o lengte aren    lang   kort 
o bladverdorring 0-100% (n=11) 

- 1° blad   4,6    
- 2° blad   16,3    
- 3° blad   56,8    
- 4° blad   100    
- totaal 1+2+3+4 blad  44,4 
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o meeldauw 0-100% (n=11) 

- 1° blad   0    
- 2° blad   1,4    
- 3° blad   5,5    
- 4° blad   -   
- totaal 1+2+3(+4) blad 1,7     

- gewasontwikkeling op 6/07: geen bloei meer aanwezig 
 

 

2.3. Waarnemingen en metingen 
 
De proef werd uitgevoerd in praktijkomstandigheden.  
Hierna volgen beknopt de methoden gebruikt voor de verschillende parameters. 
 
- Legeringsgraad van het gewas op regelmatige tijdstippen, rekening houdend met hel-
lingsgraad en gelegerde oppervlakte: schaal 0-10; 0 = rechtstaand = 0% gelegerd - en 10 
= horizontaal = 100% gelegerd. 
- Doorwas in vergelijking met de controle – schaal 0-5; 0 = geen en 5 = zeer veel. 
- Verdorringsgraad/aangetaste bladoppervlakte door ziekteaantasting: schaal 0-100% op 
1°-2°-3°-4° blad – op regelmatige tijdstippen. 
- Gewasreflectiemetingen met GreenSeeker – NDVI (normalized difference vegetation 
index) – op regelmatige tijdstippen. 
- Vochtgehalte: gemeten met vochtmeter Ohaus MB35 (infrarood drooglamp) bij 130°C 
gedurende 35 min. op 10 g zaad. Vóór de eigenlijke zwadmaai werd het zaadvochtgehal-
te opgevolgd in het zaadgewas op stam; nl. in een droog gewas, op verschillende tijd-
stippen ter bepaling van de afrijping. Bij de oogst zelf werd het vocht bepaald op het 
brutozaad (10 velden) volgens de standaardmethode ISTA (droogoven): 130 °C – 2 h; 5 g 
zaad in duplo.  
- Zaadopbrengst van de 10 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 111 m x 3,67 m = 814,7 m2. 
Het gedorsen brutozaad per veld werd apart opgevangen in zaadkisten en direct be-
monsterd (±10 kg). Na de dors werden de 10 droogkisten afgevoerd en gewogen en ver-
der gedroogd en getrieerd op de praktijktriage (ILVO Zaden). Op het genomen bruto-
monster (cfr. supra) werd een minitriage (±10 kg) toegepast ter bepaling van het tria-
gerendement en de nettozaadopbrengst (via bruto drooggewicht bepaald vóór de prak-
tijktriage). Uiteindelijk resulteerde dit in nettozaadopbrengst per ha; nl. praktijk- en mi-
nitriage. 
- Duizendkorrelgewicht: bepaald op 500 zaden van nettozaad (minitriage) – aantal = 10 
- Kiemkracht: bepaald op 4 x50 zaden van nettozaad (minitriage) – aantal = 10 
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3. Resultaten en discussie 
 
3.1. Chronologisch verloop van gewasontwikkeling en opvolging 
 
Gedurende de groei van de voeder- en zaadsnede waren de ontwikkelingsstadia als volgt: 
 
- 30/01/15: sterk uitgestoeld gewas (9-10 stoelen, h = 10 cm). Sporadisch voorkomen van 
klein kruiskruid. 
- 16/04/15: gewashoogte was ± 45 cm; lichte meeldauw aantasting op onderste bladeren 
(10-20%).  
- 07/05/15: homogeen, middelzwaar gewas; gestrekte gewashoogte = 90 cm en gemid-
deld 3,7 knopen; geen aartoppen zichtbaar. 
- 16/05/15: maaien voedersnede (begin aarvorming) na de neerslag van 13 mei. De maai-
stoppel was redelijk lang als gevolg van de legering na forse regen (16 mm): 7-12 cm. 
- 28/05/15: een wat onregelmatige hergroei na voedersnede (h = 10 à 20 cm)  
- 04/06/15: het gewas staat tamelijk ijl als gevolg van de droogte en lichte bladtopver-
branding (5%) n.a.v. vloeibare N-bemesting (28/05). Gewashoogte = 32 cm en 2,4 knopen. 
- 10/06/15: spuiten Moddus. 
- 17/06/15: de gewastoestand is weergegeven in onderstaand overzicht. De gewasstress 
viel best mee. Er was geen gewaslegering. 
 

Kenmerken Controle Moddus 

Aren uit bladschede (0-1) 0,25 0,13 
Hoogte vlagblad (cm)  67 58 
Aartoppen per lm 75 44 
Vergeling onderste bladeren (%) 0 0 
Meeldauw onderste bladeren (%) 0,85 0 

 
- 24/06/15: het moment van begin bloei naderde; hieronder een overzicht van de gewas-
stand. De objectstrook nr. 10 was extra verkort door een aanwezige droge zone over de 
volledige strook (vroegere sloot en opgevoerde grond). Deze strook werd verder buiten 
beschouwing gelaten bij de visuele beoordelingen en zaadopbrengst.  
 

Kenmerken Controle Moddus 

Aren uit bladschede (0-1) 0,7 (0,5-0,75) 0,4 (0,3-0,5) 
Hoogte tot einde van aar (cm)  101 82 
Legering (0-10) 3 0 
Verdorring onderste bladeren (%) 11 3,5 
Meeldauw onderste bladeren (%) 12,5 0 

 
Het verkortte gewas (Moddus) stond iets ijler (luchtiger) en creëerde hierdoor een minder 
gunstig micromilieu voor meeldauw (0 versus 12,5%) en andere ziektes. 
- 29/06/15: gewastoestand vlak vóór spuiten (zie sectie 2.2. – toegepaste behandelingen); 
begin volle bloei. Algemeen waren er geen ziektes aanwezig vlak vóór bloei, behalve een 
zeer kleine aantasting van meeldauw op de 4 bovenste bladeren; nl. 3,5% (controle) ver-
sus 0,9% (Moddus).   
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- 30/06/15: spuiten Fandango. 
- 04/07/15: gewastoestand vóór spuiten van Tebusip (zie sectie 2.2. – toegepaste behan-
delingen. Tenslotte was er begin van ontwikkeling van zwartschimmels (0-25%) 
- 06/07/15: geen bloei meer aanwezig. De hoofdbloei voltrok zich tussen 29 juni en 5 juli 
op een korte en intensieve manier, dit dank zij het warme weer. Er waren redelijk veel 
zwartschimmels aanwezig op de bovenste bladeren. De legeringsverschillen tussen de 
behandelingen blijken uit onderstaand staatje: 
 

Object nr. 

Legering 
(0-10) 

 
06/07/15 

Legering 
(0-10) 

 
16/07/15 

Legering 
(0-10) 

 
23/07/15 

Doorwas 
(0-5) 

 
23/07/15  

Legering 
(0-10) 

 
29/07/15 

Doorwas 
(0-5) 

 
29/07/15  

1 - 6 5,8 5,5 8 1,8 9 2,3 

2 - 7 2 2,5 5,4 0 7 0 

3 - 8 3,8 4 6,4 0 7,8 1 

4 - 9 6,3 6,5 8 1,3 8,8 2 

5 - (10) 3 1 6,5 0 7 0 

 

- 07/07/15: spuiten Tebusip. 
- 07/07 tot 29/07/15: Ondanks de droogte, nam de gewaslegering geleidelijk toe, dank zij 
de regelmatige neerslag vanaf de 2° helft van juli. Dit was hoogst noodzakelijk omdat de 
Moddus-objecten (2-7, 3-8, en 5-10) anders zouden blijven rechtstaan en zouden resulte-
ren in zaadverlies door zaaduitval vlak vóór de oogst. Dit gebeurde gelukkig niet; zie le-
geringsscores op 29 juli (Bijlage 3- foto nr. 1-5). 
Tenslotte gaf dit droge seizoen aanleiding tot weinig doorwas (competitie voor zaadvul-
ling) in het graszaadgewas. De Moddus-objecten gaven gemiddeld wel minder doorwas 
dan de niet-Moddus-objecten; nl een score van 0,3/5  (= geen tot zeer weinig) tegenover 
2,2/5 (= weinig). 
- 31/07/15: zwadmaai. 
- 03/08/15: 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 
rijpheid te beoordelen; op 23 juli was er een vochtgehalte van respectievelijk 45,4% en 
48,1% voor de controle en het Moddus-object (Tabel 3); de stengels, de aren en uitgewre-
ven zaden waren nog vrij groen en er was nog geen sprake van zaadverlies (licht klop-
pen in de handpalm); nl. respectievelijke score van 1 en 0/5 op schaal van 0-5 (1=zeer 
weinig; 0= geen zaadverlies). Het iets hoger vochtgehalte voor het Moddus-object was te 
verklaren door de lichte groeiachterstand als gevolg van de halmverkorting (remming). 
De vermoedelijke zwadmaai datum werd toen geschat op ± 30 juli. 
Na 1 week met koelere temperaturen (gemid. temp. 16,1°C) en wat neerslag, leidde de be-
paling van het zaadvochtgehalte op 29 juli tot een gemiddeld vochtgehalte van 42,6% 
(Tabel 3). De tendens tot hoger vochtgehalte bleef aanwezig bij de Moddus-objecten (nr. 
2-3-5) en deels ook voor het zuivere Fandango-object nr. 4. 
In principe kon begonnen worden met zwadmaaien vanaf do. 30 juli, maar dit werd af-
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geraden omwille van de voorspelde regen; uiteindelijk viel er plaatselijk een flinke regen-
bui van 12 l op 30 juli. Dit had een geringe bandeninsporing tot gevolg bij het zwad-
maaien op vrijdagmorgen 31/07.  
 
 
 Tabel 3: Vochtgehalte van zaadgewas en bij de oogst 
       – praktijkproef Italiaans raaigras LCG 2015, Watervliet 
 

Vochtgehalte  
(%) 

 Aard  
monster 

Zaadgewas 
23/07/15 

Zaadgewas 
29//07/15 

Oogst 
3/08/15 

A1 45,4 41,2 11,6 
A2 48,1 43,7 11,8 
A3  43,0 11,9 
A4  42,5 10,8 
A5  42,4 10,6 
B1   11,5 
B2   11,3 
B3   11,9 
B4   10,7 
B5   10,8 

    

 

 

Bij de oogst zelf (3/08), waren de vochtgehalten van het brutozaad (direct na dorsen) 
niet echt verschillend; dit werd mede bewerkstelligd door de hoge temperaturen tussen 
zwadmaai en dorsen (25-30°C).  
 
3.3. Zaadopbrengst met praktijkpikdorser 
 
Het brutozaad dat werd binnengehaald met de praktijkpikdorser, doorliep twee soorten 
triages: nl.  1° minitriage op basis van monstername van  ±10 kg uit het brutozaad 

2° praktijktriage (ILVO Zaden) op totale hoeveelheid. 
 

3.3.1.  Zaadopbrengst en parameters via de minitriage 
 
De algemeen gemiddelde zaadopbrengst van deze praktijkproef was 2153 kg/ha (netto-
zaad correctie), wat als zeer goed kan beschouwd worden. Ondanks de sterke droogte 
tijdens het graszaadseizoen 2015, zonder evenwel overmatige droogtestress (zware 
vochthoudende kleigrond die de droogte beter verdroeg), kende het gewas een uitste-
kende, korte bloei (meer homogene rijping) en een maximale lichtcaptatie 
(=fotosynthese) bij de zaadontwikkeling en –vulling; dit laatste omwille van de verlate 
legering. Gelukkig legerde het gewas net op tijd, 1 à 2 weken vóór de oogst, om zaadver-
lies te voorkomen door zaaduitval (wind, neerslag). Bovendien was er dankzij de droge 
omstandigheden bijna geen ziekteontwikkeling (zie verder). Dit waren kort samengevat 
de voornaamste factoren die bijgedragen hebben tot de zeer hoge zaadopbrengst van 
de onbehandelde controle; nl. 1965 kg/ha.  

Objecten           Vocht 

                                  Gemid.(%) 

                                  3/08/15    .           

 1-5   11,6  

 2-6   11,6 

 3-7   11,9 

 4-8   10,7 

 5-10   10,7 
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Tabel 4: Nettozaadopbrengst, triagerendement, duizendkorrelgewicht en kiemkracht via minitriage 
     – praktijkproef Italiaans raaigras LCG 2015, Watervliet 
 

 
 

Brutozaad-

monster        

(± 10kg)     

(kg)

Nettozaad 

na triage          

(kg)

Triage         

rendement  

minitriage  

(%)

Brutozaad        

in kist + 

monster    

(kg)

Nettozaad 

per object   

(kg)

Nettozaad  

(kg/ha)

Nettozaad 

(relatief)  (%)

Nettozaad  

(correctie)  

(kg/ha)

Nettozaad  

(correctie)  

(%)

Duizend-

korrelgewicht 

(DKG)                  

(g)

Kiem-

kracht    

(%)

8.146 7.803 95.8 167.1 160.1 1965 100.0 1965 4.613 98.5

9.241 8.797 95.2 183.2 174.4 2141 108.9 2141 4.773 95.5

9.923 9.576 96.5 203.9 196.8 2415 122.9 2415 4.353 92.0

8.436 8.102 96.0 179.9 172.8 2121 107.9 2121 4.348 92.0

7.894 7.735 98.0 188.4 184.6 2266 115.3 2266 4.392 94.5

9.903 9.525 96.2 160.4 154.3 1894 96.4  (100.0) 1894 4.480 97.5

9.386 8.998 95.9 190.4 182.5 2240 114.0 (118.3) 2240 4.610 93.0

9.215 8.826 95.8 187.2 179.3 2201 112.0 (116.2) 2201 4.854 97.5

9.339 8.999 96.4 175.8 169.4 2080 105.8 (109.8) 2080 4.642 99.5

7.514 7.112 94.6 169.0 160.0 1963  99.9 (103.7) 2209 1 ontbr. waarn. 4.633 95.5

X1 Controle 96.0 1929 100.0 1929 100.0 4.547 98.0
X2 Moddus (M) 95.5 2191 113.5 2191 113.5 4.692 94.3
X3 M+Fandango 96.1 2308 119.6 2308 119.6 4.604 94.8
X4 Fandango 96.2 2100 108.9 2100 108.9 4.495 95.8
X5 M+Tebusip 96.3 2115 109.6 2237 116.0 4.513 95.0
X 96.0 2129 2153 4.570 95.6

Variatiecoëfficiënt (%) 1.2 5.2 4.2 4.4 3.2
NS NS NS NS NS

oppervlakte per object: 2 x 3.67 m x 111 m = 814.74 m
2

afwijkende waarde voor B5 (sterke verdorring en afbranding omwille van grote, droge strook in het veld

 → variantieanalyse met 1 ontbrekende waarneming

Object

Significantie

B1
B2
B3
B4
B5

Gemiddelde

A5

A1

A2
A3
A4
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De resultaten van nettozaadopbrengst, triagerendement en kwalitatieve parameters zijn 
weergegeven in Tabel 4. 
Zoals reeds eerder vermeld (zie 2.2. proefopzet – uitvoering en proefplan) werd de zaad-
opbrengst van de strook nr. 10 (B5) als ontbrekende waarneming behandeld in de varian-
tieanalyse en vervangen door een geschatte (berekende) waarde; dit omwille van de sterk 
afwijkende stand van het zaadgewas in deze strook; nl. extra droge zone over de volle-
dige strook (vroegere sloot en opgevoerde grond). Dit kwam tot uiting door een zeer ijl 
en rechtstaand zaadgewas, en zeer lage relatieve zaadopbrengst (B5) in vergelijking met 
de herhaling A5; nl. resp. 103,7 en 115,3% (niet-gecorrigeerde gegevens–Tabel 4). Dit was 
een typisch voorbeeld van het nefast effect van Moddus in combinatie met droogte. Deze 
afwijking kwam ook deels tot uiting in het extra laag triagerendement voor B5 (niet sig-
nificant). Bijgevolg was het verantwoord te werken met de gecorrigeerde nettozaadop-
brengst (groene kolom–Tabel 4). 
 

De effecten van de 5 behandelingen op de zaadopbrengst waren niet significant ver-
schillend, maar toch waren er wel enkele tendensen af te leiden voor deze praktijkproef: 
nl. 
- De toepassing van halmverkorter Moddus (+uitvloeier) – nr. 2 gaf een meeropbrengst 
van 13,5% (262 kg/ha) t.o.v. de onbehandelde controle (nr. 1). Dit was een eerder matig 
effect, maar normaal te noemen bij droge omstandigheden; 
- Het effect van de zuivere Moddus (nr. 2) werd bevestigd bij de andere objecten met 
Moddus; nl. nr. 3: + 19,6% en nr. 5: + 16%. 
- Het zuivere effect van het preventief fungicide Fandango (nr. 4) op de zaadopbrengst 
was + 8,9% in vergelijking met de onbehandelde controle, dit bij afwezigheid van ziektes 
(zie verder). 
- De supplementaire zaadopbrengsteffecten vanwege de fungiciden – Fandango (nr. 3) 
en Tebusip (nr. 5) – t.o.v. het zuivere Moddus-object (nr. 2) waren verwaarloosbaar; nl. 
resp. + 6,1 en 2,5%. 
 
Omwille van de afwezigheid van significante verschillen in zaadopbrengst, waren er ook 
weinig verschillen te verwachten voor het triagerendement en het duizendkorrelge-
wicht (DKG). De effecten voor deze twee parameters waren niet significant verschillend 
(Tabel 4). Tenslotte werd de kiemkracht van het nettozaad niet beïnvloed door de be-
handelingen; nl. gemiddeld 95,6%.  
 
3.3.2.  Zaadopbrengst via de praktiage 
 
Omwille van de drukke agenda bij de praktijktriage door ILVO-Zaden, waren deze gege-
vens nog niet beschikbaar. 
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3.3.3.  Rendabiliteit van de behandelingen 
 
De beste zaadteelttechniek van Italiaans raaigras, met inzet van fytomiddelen is enkel 
verantwoord wanneer het iets bijbrengt tot het rendement van deze teelt. Op basis van 
de nettozaadopbrengsten behaald in deze praktijkproef (via minitriage) en op basis van 
de huidige (kost)prijzen, wordt het netto-saldo van de vijf behandelingen getoond in 
Tabel 5. 
 
Tabel 5: Extra saldo voor de behandelingen 
     – praktijkproef Italiaans raaigras LCG 2015, Watervliet 
 

 
 
 

De meest optimale behandeling in deze praktijkproef was de zuivere Moddus-
behandeling (+uitvloeier), met een extra saldo van 151 €/ha in vergelijking met de onbe-
handelde controle. Omwille van de gebrekkige respons vanwege de fungiciden – zowel 
Fandango als Tebusip – in termen van zaadopbrengst, waren deze behandelingen, eco-
nomisch gezien, niet verantwoord. 
In het droge seizoen 2015 was dit vooral toe te schrijven aan de afwezigheid van ziektes 
en de versnelde afrijping, zodat het normaal groenblijvend effect vanwege de fungiciden 
niet uiting kon komen.  
 
 
 

 

 
 

Kosten 

product+ 

spuiten

Saldo 

(kg/ha) (%) (kg/ha) (€/ha) (€/ha) (€/ha)

1-6 1929 100,0 0 0.0 0 0.0

2-7 2191 113,5 262 194.4 43.6 150.8

3-8 M+Fandango 2308 119,6 379 281.2 129.7 151.5

4-9 2100 108,9 171 126.9 86.1 40.8

5-10 2237 116,0 308 228.5 86.8 141.8

X 2153

Prijzen Prijs per 

eenheid 

(incl. BTW

Verbruik 

per ha

Prijs voor 

toediening

Totaal 

prijs

R1-zaad 0.742 - - -

Moddus 50.6 0.4 20 40.2

Actirob B 3.33 1 - 3.3

Fandango 52.9 1.25 20 86.1

Tebusip 23.18 1 20 43.2

Meeropbrengst

Moddus (M)

Gemiddelde

Nettozaad 
Behandelingen

Controle

Fandango

M+Tebusip
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3.4. Ziekteaantasting en bladverdorring 
Zoals bleek uit de ziektewaarnemingen bij begin bloei (29/06), was meeldauw zeer be-
perkt aanwezig op de 4 bovenste bladeren; nl. gemiddeld 3,5% bij de controle en 0,9% 
bij het Moddus-object. Ziektes zoals meeldauw, kroonroest, zwarte roest en bladvlekken-
ziekte kwamen niet tot ontwikkeling tijdens het seizoen. Dit was vooral te wijten aan de 
droge weersomstandigheden. Zwartschimmels daarentegen, verschenen wel na de bloei 
als zwakteparasiet op de restanten van het stuifmeel die bleven kleven op het zaadge-
was, bij gebrek aan de nodige neerslag (Bijlage 2 – foto 6). 
Drie waarnemingen gebeurden respectievelijk op: nl. 
 - 9/07 = na einde bloei: 
 - 16/07 = 15 DVO (dagen vóór oogst) 
 - 23/07 = 8 DVO. 
Aangezien ziektes verwaarloosbaar waren (uitgezonderd zwartschimmels), zijn de blad-
verdorringen voor de bovenste bladeren voorgesteld in Tabel 6. Bij de eerste waarne-
ming (9/07) waren er geen verschillen in bladverdorring voor de 3 bladeren. Opvallend 
was wel de tendens tot lagere verdorring bij object nr. 3-8 (opgelet hoge VC!).  
 

Tabel 6: Effecten op ziekteaantasting en bladverdorring 
     – praktijkproef Italiaans raaigras LCG 2015, Watervliet 
 

 
VC = variatiecoëfficiënt Fprob = waarschijnlijkheidsniveau voor effect van behandelingen 
KSV = kleinste significant verschil bij α=0,05 

 
Op 16/07 leek de gemiddelde verdorring van de bovenste 2 bladeren kleiner bij de 4 be-
handelde objecten in vergelijking met de controle (84,9%); echter niet significant. 
Op 23/07 waren bovengenoemde verschillen zelfs significant; deze verschillen waren 
vooral te wijten aan de lagere verdorring (tendens) van het 1° blad. Kortom, de laatste 
waarneming verklaarde het best de verschillen in zaadopbrengst (zie 3.1.1.); namelijk de 
lagere verdorringsgraad van het vlagblad bij de behandelingen nr. 3-8, 4-9 en 5-10. M.a.w. 
minder verdord vlagblad (of omgekeerd langer groen blijven) was gunstig voor de zaad-
opbrengst.  
De zwartschimmels zelf verschenen bij het einde van de bloei (0-25%), zonder al te be-
langrijk te worden bij de volgende waarnemingen (%): nl. 
   1° blad  2° blad 3° blad Gemiddelde 
 - 16/07:    6,9  9,5  3,4  6,7 
 - 23/07 : 7,4  14,9  -   11,2 
Er waren geen verschillen in aanwezigheid van zwartschimmels tussen de behandelingen. 
 

1° blad 2° blad 3° blad Gemid. 1° blad 2° blad Gemid. 1° blad 2° blad Gemid.

1-6 Controle 15,0 63,5 89,5 56,0 73,3 96,5 a 84,9 89,8 a 99,8 a 94,8 a

2-7 Moddus (M) 13,5 64,5 95,5 57,8 44,5 57,3 b 50,9 78,5 a 90,3 b 84,4 ab

3-8 M+Fandango 6,0 23,0 68,0 32,2 32,5 86,3 ab 59,4 46,9 a 98,0 a 72,5 b

4-9 Fandango 13,3 67,3 99,0 59,9 7,4 66,3 ab 36,8 51,8 a 96,3 a 74,1 b

5-10 M+Tebusip 9,9 42,8 91,3 48,0 28,0 78,0 ab 53,0 49,0 a 99,3 a 74,2 b

Gemiddelde 11,5 52,2 88,7 50,8 37,1 76,9 57,0 63,2 96,7 a 80,0

Fprob 0,498 0,071 0,266 0,128 0,276 0,043 0,185 0,481 0,036 0,032

KSV NS NS NS NS NS 22,9 NS 29,7 5,4 12,7

VC (%) 44,3 22,7 13,9 17,0 67,3 10,7 27,0 16,9 2,0 5,7

9/07/15 16/07/15 23/07/15

Bladverdorring (%) Bladverdorring (%) Bladverdorring (%)

Behandeling
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3.5. Groenheid van het zaadgewas en verklarende parameters voor de zaadopbrengst 
 
De gewasreflectiemetingen (NDVI = vegetatie index) in het zaadgewas d.m.v. een ‘Green-
Seeker’ werden uitgevoerd op dezelfde data van de ziektewaarnemingen plus een extra 
meting (29/07) kort vóór de zwadmaai. Volledigheidshalve worden deze data vermeld in 
Tabel 7. Gewasreflectiemeting geeft een indicatie van de groenheid van het zaadgewas; 
d.w.z. niet alleen van de bladeren, maar ook van de stengels en de aren. 
 

Tabel 7: NDVI-scores (vegetatie-index) van het zaadgewas (GreenSeeker) 
     – praktijkproef Italiaans raaigras LCG 2015, Watervliet 
 

Behandelingen 

NDVI (X 1000) 

9/07/15 16/07/15 23/07/15 29/07/15 

Score 
vo

lg
o
rd

e 
Score 

vo
lg

o
rd

e 

Score 

vo
lg

o
rd

e 

Score 

vo
lg

o
rd

e 

1-6 Controle 732,9 5 677,6 5 536,2 5 437,9 5 

2-7 Moddus (M) 744,5 4 687,3 3 559,4 4 474,1 4 

3-8 M+Fandango 768,0 2 716,6 1 600,1 1 516,8 1 

4-9 Fandango 769,2 1 694,2 2 580,0 2 477,6 3 

5-10 M+Tebusip 753,7 3 678,0 4 566,7 3 478,6 2 

Gemiddelde 753,7 690,7 568,5 477,0 

Fprob 0,510 0,815 0,591 0,122 

KSV NS NS NS NS 

VC (%) 3,0 5,3 6,7 4,4 
 

 

De NDVI-scores waren op geen enkel ogenblik van de metingen significant verschillend 
tussen de behandelingen. Er was alleen een tendens tot verhoogde scores bij de behan-
delingen met een fungicide (3-8, 4-9 en 5-10); zie ook volgorde van de scores (1 tot 5). In 
feite, kon dit verklaard worden door de afwezigheid van ziektes en de versnelde afrijping 
van het zaadgewas als gevolg van de droge weersomstandigheden. Blijkbaar vertoonden 
de fungiciden geen groenblijvend effect in deze droge omstandigheden. Bovendien was 
er geen enkel verband aan te tonen tussen de NDVI-scores en de zaadopbrengst. 
 
De zaadopbrengstverschillen werden het best verklaard door de verschillen in verdorring 
van het vlagblad op 23/07 (8 DVO); nl. 43% (significante correlatie). Dit werd bevestigd 
door de significante verschillen in bladverdorring zoals getoond in Tabel 6.  
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4. Conclusies en aanbevelingen 
 
 
- De algemeen gemiddelde netto-zaadopbrengst van deze praktijkproef van Italiaans 
raaigras cv. Melmia, was zeer hoog; nl. 2153 kg/ha; ook de onbehandelde controle scoor-
de hoog in het droge seizoen 2015; nl. 1929 kg/ha.  
 
-  Alleen de toediening van een halmversteviger – Moddus 0,4 l + Actirob B 1l/ha – leidde 
tot een redelijke opbrengstverhoging (niet significant); nl. + 13,5% (=262 kg/ha) en een 
extra financieel saldo van 151 €/ha ten opzichte van de onbehandelde controle. Econo-
misch gezien, was dit de meest interessante behandeling. 
De normaal nefaste invloed van Moddus op de zaadopbrengst bij droogte (cf. LCG 2010: 
+11,9% en LCG 2011: + 3,5%), werd omgezet in een gunstig effect door de goed vochthou-
dende, zware kleigrond van deze praktijkproef. 
 
- De toepassing van fungiciden – Fandango en Tebusip – al of niet in combinatie met 
Moddus, resulteerden niet meer in extra zaadopbrengsten. Dit was vooral te verklaren 
door de afwezigheid van ziektes en de afwezigheid van het groenblijvend effect dat 
normaal toegeschreven wordt aan fungiciden (zelfs bij afwezigheid van ziektes). Dit laat-
ste was een gevolg van de versnelde afrijping van het zaadgewas tijdens het droge sei-
zoen van 2015. 
 
- Omdat ziektes bij een zaadgewas van Italiaans raaigras normaal minder voorkomen 
dan bijvoorbeeld in Engels raaigras – deels ook te wijten aan de reinigende werking van 
de voedersnede – lijkt het ons verantwoord om geen preventief fungicide (Fandango) 
toe te passen vóór de bloei (tenzij er al ziektes aanwezig zijn), maar ± 2 weken af te 
wachten met een curatieve behandeling (Tebusip) na bloei afhankelijk van de ziekteont-
wikkeling op dat moment. Deze geïntegreerde aanpak – IPM – vergt wel een strikte ge-
wasopvolging.  
 
-  Bij halmversteviging (of uitgestelde legering) is het de bedoeling om het gewas zo lang 
mogelijk rechtstaand te houden (voor optimale fotosynthese en zaadvulling) en om het 
uiteindelijk te laten legeren 1 à 2 weken vóór de oogst, ten einde zaaduitval te voorko-
men. Gemakkelijker gezegd, dan gedaan!  
Nochtans kan het al of niet voordelig inzetten van Moddus doorgaans goed voorspeld 
worden, rekening houdend met de bodemwaterreserve na de voedersnede en met de 
neerslag gedurende de eerste 2 à 3 weken van de zaadsnede. Op die manier kan een 
Moddus-behandeling uitgespaard worden en wordt het wel rendabel op langere termijn. 
Bijvoorbeeld bij de vochttoestand van 2015, was het zeker niet aan te raden om Moddus 
toe te passen op droogtegevoelige gronden – zandgronden. 
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Bijlage 1: Proefplan – schikking van objecten – Italiaans raaigras LCG 2015 – Watervliet 
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Bijlage 2: Proefplan – volgorde van zwadmaai en dors – Italiaans raai LCG 2014 – Watervliet
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Bijlage 3: Foto ‘s – Zp LCG-graszaad 2015 – Watervliet 
 

 
Foto 1: Object nr. 1 – onbehandeld – 29/07/15 

 
Foto 2: Object nr. 2 – Moddus – 29/07/15 
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Foto 3: Object nr. 3 – Moddus + Fandango vóór bloei– 29/07/15 

 

  
Foto 4: Object nr. 4 – Fandango vóór bloei– 29/07/15 
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Foto 5: Object nr. 5 – Moddus + Tebusip na bloei– 29/07/15 

 

 

 
Foto 6: zicht op zwartschimmels aanwezig op blad na de bloei – 10/07/15 

 

 


