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N-BEMESTING   
 

Zeer droge jaren 2010 en 2011 waren niet representatief om een gefundeerd bemestingsadvies te 

kunnen geven, daarom was het verantwoord om een derde proefjaar 2012 te doen in het kader van het 

LCG-graszaadproject. 
 

Ter herinnering - de gewasontwikkeling en enkele weersgegevens 
 

- 2010:  

- zeer weinig ontwikkeld gewas in het voorjaar, na zeer koude winter met late vorst (11 

maart) 

- droog en koud in april en mei → kleine en late voedersnede (20 mei) 

- zeer droog en warm in juni-juli → droogtestress voor zaadgewas 

 dwz: weinig uitstoeling en weinig aren, geen ondergras, weinig legering 

- bemestingsregime: 125 N (voedersnede-VS) + 80 N (zaadsnede-ZS) 
 

- 2011:  

- ondanks natte inzaaiperiode (najaar 2010), toch vroeg gezaaid perceel ter beschikking 

- voorjaar: zeer sterk ontwikkeld gewas met diepe beworteling (vroege zaai) en 

daardoor meer droogtetolerant 

- lente 2011 = zonnigste lente ooit, zeer droog en warm 

→ vroege en massale voedersnede (4 mei) 

- waterdeficiet kon niet meer hersteld worden (eerste regen op 6 juni) 

- frequente regens in juli verstoren nog de afrijping en zaadoogst  

- bemestingsregime: 95 N (VS) + 100 N (ZS) 
 

Enkele resultaten 
 

• ILVO:  

 de optimale N-behoefte voor zaadsnede van Italiaans raaigras ligt rond 110-120 N 

 dit is gebaseerd op opgenomen hoeveelheid N bij einde aarvorming (vóór bloei) 

  - al wat meer wordt aangevoerd → luxe-consumptie 

           → vorming van ondergras t.n.v de aren 

  - geen N-overconsumptie in 2010-11, maar slechte opname door vochtgebrek    

    met als resultaat te weinig uitstoeling en heterogene aarvorming 

 deze leiddraad kon niet geëvalueerd worden in deze droge jaren  

 het  is moeilijk te spreken van optimale N-bemesting (te weinig N-trappen) 
 

• geen grote verschillen in zaadopbrengst tussen kunstmest-objecten in 2010 en 2011 

• het nut van de aanbevolen N-fractionering aan de zaadsnede lijkt twijfelachtig: 

  zaadopbrengst in 2010: + 13%   in 2011:  - 2,6%  

• extra potas (100 K2O) aan de zaadsnede (alleen toegepast in 2011) leidde niet tot verhoging van 

zaadopbrengst 

• Organische mest = runderdrijfmest (RDM) 

 - aan voedersnede (alleen in 2010) → lagere voederopbrengst 

  lage mineralisatie van RDM (koud en droog) – 40 N meer reserve na VS 

 - aan zaadsnede (alleen in 2011) → - 30% in zaadopbrengst  

  lage mineralisatie van RDM (droogte) 
 

Aanbevelingen 
 

 RDM is goedkope N-bron, maar moeilijk te doseren, zodat het minder past voor bemesting van 

ZS → voorkeur RDM aan VS (voorjaar) 

 voorwaarde: - geen insporing, desnoods eerst kunstmest in nat voorjaar 

                      - liefst sleepslangen (minder zodeverstoring) i.p.v. sleufkouterinjectie 

 indien toch RDM aan de zaadsnede bij goed berijdbare grond en ruime neerslag na toepassing 

   → eventueel corrigeren met halmverkorter als gewas te zwaar wordt  

 alternatief = meer stikstof geven aan voedersnede (>140 N) zodat meer N overblijft voor een 

vlotte hergroei van de zaadsnede (belangrijk bij droogte)  
 

 

 Toekomstig ILVO-onderzoek 
 

N-bemesting afstemmen op N-status van het graszaadgewas d.m.v. reflectiemeting (Greenseeker), dit 

naargelang groeiseizoen, voorvrucht, org. mest … 

 - schatting van N-concentratie van het gewas bij bepaald gewasstadium 

 - er is sterke relatie tussen N-conc. vóór bloei  en optimale zaadopbrengst 

Toepasbaar in praktijk: 

 - starten met suboptimale N-gift – bv. 60 N   

 - scannnen van gewas naar N-status (bv. teeltbegeleider) – rond 2-3° knoop 

 - eventueel N bijgeven, als  N-status te laag is 

 - dit moet leiden tot een optimalere N-bemesting 

 

 

 

HALMVERKORTING   
 

Halmverkorting en bijgevolg uitgestelde gewaslegering zorgen voor: 

- optimale bloei (bestuiving) 

- minder competitie van vegetatieve stengels (ondergras) 

- minder doorwas rond de oogst (vlugger dorsen) 

- betere captatie van zonlicht (fotosynthese) op vw dat het gezond blijft (zie verder) 

- betere zaadvulling en normaal hogere zaadopbrengst 
 

LCG-resultaten 2010 en 2011 
 

• geen effect op zaadopbrengst in beide jaren -  te droog! 

• enkel zinvol bij zaadgewas zonder stress (voldoende uitgestoeld) en bij normaal vochtig weer 
 

ILVO-resultaten 2007-08-09     zaadopbrengstverhoging 
 

• gemiddeld over 3 jaren: (8-19%)     + 13%  (+ 251 kg/ha) 

• kosten + spuiten:  45 € 

• rendement:       meeropbrengst 

 - graszaadprijs: 0,50 €/kg     + 80 €/ha 

 - graszaadprijs: 0,75 €/kg     + 143 €/ha 
 

Aanbevelingen 
 

 0,4 l/ha Moddus + uitvloeier Actirob B (1 l/ha) – erkend sedert 2002 

 - tussen 2 – 4° knoop of gewashoogte 30-40cm 

 - best bij groeizaam weer: open en zonnig 

 - indien ongunstig weer (koud) of te zwaar bemest → na 10-14 dagen 2°maal 

BEPERKING VAN ZAADVERLIEZEN DOOR KLEEFSTOF  
 

Theoretisch potentiële zaadopbrengst = 10.000 kg/ha 

  → praktijk = 2.000 kg/ha (slechts 20%) 

Zaadverliezen zijn niet te vermijden, maar wel te reduceren (vooral maaiverliezen!) 
 

Enkele resultaten omtrent Spodnam  
 

• LCG:     - 2010:  + 2% meer zaad dan de controle = 34 kg/ha 

  - 2011:  + 2,8% meer zaad dan verkort object = 52 kg/ha 

• ILVO:  - 2009: geen effect 

  - 2010: toep. eind bloei: - vroege oogst: + 2,1% meer zaad dan controle = 55 kg/ha 

    - late oogst:      + 1,3% meer zaad dan controle = 33  kg/ha 

  - 2011: toep. eind bloei+7 d:  - vroege oogst: geen verschil 

             - late oogst: + 2,3% meer zaad dan controle = 69 kg/ha 

  - 2010: 2 praktijkbasiszaadteelten: wel groot effect (+ 12-15%) = 180  kg/ha 
 

Aanbevelingen 
 

 rendabel  ?  (kostprijs+spuiten = 50 €/ha) 

 verder onderzoek is noodzakelijk 

ZIEKTENBESTRIJDING   
 

DOEL:  gezond houden van fotosynthese-apparaat 

    dwz: zo lang mogelijk groen houden van vlagblad, stengel en aar 

   → uniformere zaadvulling (dkg↑) en meer zaden per m2 

 

LCG-resultaten 2010 en 2011 
 

• geen significant effect op zaadopbrengst in beide jaren – maar wel duidelijke tendens 

• tvk: weinig ziektes:  - zwartschimmels in 2010 (afstervend blad door droogte) 

     - vroege meeldauw in 2011, maar geen roest 

     - wel langer groen blijvend vlagblad 

• Fungiciden     2010   2011   X    

  - Allegro   + 15,3%  + 7%   + 11,5% (192 kg/ha) 

  - Fandango   + 11,2%  + 10,5%  + 10,5% (189kg/ha) 
 

ILVO-resultaten 2006-07-08     zaadopbrengstverhoging 
 

• gemiddeld over 3 jaren: (1,5 - 23,3%)    + 9,3%  (+ 187 kg/ha) 

• kosten + spuiten:  77 € 

• rendement: + 190 kg/ha     meeropbrengst 

 - graszaadprijs: 0,50 €/kg     + 18 €/ha 

 - graszaadprijs: 0,75 €/kg     + 66 €/ha 
 

Aanbevelingen 
 

 best is een combinatie van strobilurine+triazole → preventief 

 - bij vroege ziektes: → vroeger toepassen (kroonroest en zwarte roest zijn meest schadelijk) 

 - anders spuiten vóór bloei (aar 3/4 tot 4/4 uit) 

 Erkend in graszaad: - Allegro – Amistar (2002) 

    - Fandango – Amistar Xtr – Opera – Input (2011)   


