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Hogere opbrengst met spoorelementen in 
graszaad
Praktijkproef in Heijningen uitgevoerd door Vlamings i.s.m. Barenbrug 2020

Resultaten :
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Doel :

Objecten :

Verbeteren van de plantgezondheid en opbrengst van graszaad door de inzet van 
spoorelementen op het juiste moment.

Onbehandeld  (2,85 ha)
Behandeld  (2,85 ha)

Aan de basis van een gezond gewas ligt een evenwichtige bemesting aan het begin van de teelt. Maar ook 
tijdens het groeiseizoen is het belangrijk om het gewas te voeden met o.a. spoorelementen. Het wordt steeds 
lastiger om gewassen optimaal te voeden en gezond te houden. Aminozuren, borium, koper, mangaan, zink en 
zwavel. Al deze elementen zijn belangrijk voor een goede groei en gezondheid van het gewas. In deze
praktijkproef is een teeltsysteem beproefd. In onderstaande resultaten laten we de toegevoegde waarde van 
o.a. Vitalosol Gold in de graszaadteelt van 1e jaars Engels raaigras zien.
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Conclusie : Door Vitalosol Gold toe te voegen of af te wisselen met fungiciden blijven de 
suikerbieten langer gezond en geven daardoor een hogere opbrengst. Omdat ook 
het suikergehalte positief beïnvloed wordt, is mede daardoor ook de suikerop-
brengst hoger. 

*Op 2 juni is begin bloei 
in beide behandelingen 
1L Prosaro + 0,5L
Velocity toegepast.

Resultaten :


