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Hogere opbrengst met spoorelementen in 
graszaad
Praktijkproef in Dinteloord uitgevoerd door Vlamings i.s.m. Barenbrug 2021

Resultaten :

Doel :

Datum

30-3-2021

1-6-2021

9-6-2021

23-6-2021

31-5-2021

Product

Aminosol
Bortrac 150
Mantrac Pro*
Zintrac 700

Prosaro*

Amistar Top*

Vitalosol Gold
Aminosol

Vitalosol Gold
Aminosol
Bortrac 150

Dosering

2,0 L
0,5 L
1,0 L
0,5 L

1 L

1 L

1 L
5 L

5 L
1 L
1 L

Doel

Stimuleren
bloemzetting

vitaliteit

vitaliteit

Gewas voeden / 
vitaliteit

Gewas voeden /
vitaliteit
Betere
bloembenutting

Objecten :

Basis bemesting:

Behandelingen in object 2:

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

Onbehandeld  (3,55 ha)
Behandeld  (3,55 ha)

167 kg stikstof en 194 kg sulfaat uit ASS + Sulfan

*Mantrac Pro, Prosaro en Amistar Top zijn ook in onbehandeld toegepast.

Aan de basis van een vitaal 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. Aminozuren, 
borium, koper, mangaan, zink en zwavel zijn belangrijk voor een goede groei van het gewas. In deze 
praktijkproef is een teeltsysteem beproefd. In onderstaande resultaten laten we de toegevoegde waarde zien 
van o.a. Bortrac, Mantrac en Vitalosol Gold in de graszaadteelt van 2e jaars rietzwenkgras.

Zie je op volgende pagina
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Conclusie :

Advies :

Door Vitalosol Gold en andere meststoffen op het juiste moment in te zetten 
is het mogelijk om graszaad optimaal te voeden en daarmee de opbrengst 
van het gewas te verhogen. Met name het gewasstadium is bepalend voor het 
moment van inzetten van de spoorelementen. Het is moeilijker om in een 2e jaars 
graszaadteelt de hogere kilo opbrengst om te zetten in een financieel rendement. 
In eerdere proeven in 1e jaars graszaad is dat wel het geval.

Spuit regelmatig 3 l/ha Vitalosol Gold en andere meststoffen in graszaad voor een 
optimale plantvoeding.

Resultaten :


