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1. Resultaten zaaidichthedenproef  

De zaaidichtheid van koolzaad in zware grond is bij voorkeur 60 zaden per vierkante meter. Op lichtere 

grond volstaan 40 zaden per vierkante meter. Door de afhankelijkheid van zowel de populatiedruk 

van plaaginsecten in het najaar als van de weersomstandigheden, merken we in de praktijk 

echter een tendens om hogere zaaidichtheden te hanteren. Zo wordt in praktijk soms zelfs 

gezaaid aan 90 zaden/m² in de zware gronden. Anderzijds blijkt uit onderzoek dat lage 

zaaidichtheden ook goede opbrengsten kunnen noteren, door het grote compensatievermogen 

van het gewas. Hierdoor zouden de hogere zaaikosten kunnen vermeden worden alsook het 

behandelen tegen legeren. 

Hieromtrent werd in Wilskerke een zaaidichthedenproef aangelegd met 2 gangbare rassen 

waarbij 4 zaaidichtheden beproefd werden, nl. 30, 50, 70 en 90 zaden/m².  

Tabel 1: Proef zaaidichtheden winterkoolzaad Inagro, Wilskerke (kustpolder) 2017. 

 

 

Zowel het  ras DK Expertise als het ras Hertz behaalden de hoogste zaadopbrengsten bij een 

zaaidichtheid van 30 zaden/m². Naarmate de zaaidichtheid toenam, daalde de zaadopbrengst 

stelselmatig; enkel bij het ras DK Expertise was er geen significant verschil in zaadopbrengst tussen 30 

en 50 zaden/m² . Tevens nam de legering toe naarmate de zaaidichtheid verhoogde.  

Het gaat hier om proefresultaten van slechts één proefjaar onder de heersende groeiomstandigheden 

van het teeltseizoen 2016-2017. Het proefveld kende  in het najaar van 2016 namelijk een zeer beperkte 

druk van slakken en aardvlooien, de winter was zacht en droog. Daardoor was er zo goed als geen 

plantuitval na de winter, waardoor een zaaidichtheid van 30 zaden/m² de beste opbrengstresultaten 

gaf. We kunnen wel stellen dat een zaaidichtheid van 90 zaden/m² veelal niet noodzakelijk is.  

 

Zaaidichtheid (zaden/m²)

kg/ha relatief t.o.v. 30 zaden/m² (in %) kg/ha relatief t.o.v. 30 zaden/m² (in %)

30 5.388 100 5.791 100

50 5.394 100,1 5.331 92,1

70 4.905 91,0 5.201 89,8

90 4.554 84,5 4.654 80,4

Zaadopbrengst

 (bij 9% vocht en 2,5% aftrek onzuiverheden)

DK Expertise Hertz


