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Landbouwcentrum Granen Vlaanderen – Granen Oogst 2016 

VOORWOORD 

 

In onderhavige publicatie worden alle proefveldresultaten bekomen op granen in Vlaanderen in 

2016 bijeen gebracht. Doelstelling is, om per onderzoeksthema, alle resultaten op een 

overzichtelijke manier samen voor te stellen en te commentariëren, en richtlijnen te formuleren 

voor de praktijk. 

Deze publicatie omvat alle onderzoeksresultaten bekomen op wintergerst, wintertarwe en triticale. 

De coördinatie betreffende de onderzoeksresultaten op wintergerst en wintertarwe werd waar-

genomen door Inagro vzw, afdeling Akkerbouw te Rumbeke-Beitem. Voor de triticale werd de 

coördinatie waargenomen door de Universiteit Gent, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, vak-

groep toegepaste biowetenschappen, te Gent. 

Vóór het teeltseizoen werden tussen alle deelnemende centra gemeenschappelijke afspraken 

gemaakt omtrent de proefprogramma’s en de proefaanleg. Dit maakt deze publicatie dan ook 

waardevol. 

Bij de interpretatie van de proefresultaten moet de nodige omzichtigheid in acht genomen worden. 

Inzake teelt- en groeiomstandigheden kunnen er immers belangrijke verschillen optreden tussen 

de proefplaatsen. 

Wij willen hier ook speciaal wijzen op de verschillen in groeiomstandigheden die er normaal 

bestaan tussen de kustzone en het binnenland. Verschillen in temperatuur, windsnelheid en 

luchtvochtigheid creëren andere groeiomstandigheden, die niet noodzakelijk tot dezelfde besluiten 

moeten leiden en dit zowel wat betreft rassenkeuze als gewasbescherming. Het microklimaat in het 

gewas is duidelijk verschillend. 

Alle opbrengstresultaten zijn omgerekend naar een uniform vochtgehalte van 15%. Voor een 

aantal proeven werd een statistische verwerking uitgevoerd. De statistische verwerking heeft 

betrekking op de variantie-analyse, de variatie-coëfficiënt, de kleinst wezenlijke verschillen en de 

Duncan-toets. Binnen de Duncan-toets krijgen de objecten die niet wezenlijk verschillen voor 

niveau P0,05 eenzelfde letter. 

Vestigen we er tenslotte de aandacht op dat proefveldopbrengsten meestal deze van de 

praktijkpercelen duidelijk overtreffen. De opbrengsten bekomen in de praktijk liggen vaak 10 à 

20% lager dan de hier bekomen cijfers. Een verklaring hiervoor is te zoeken in het feit dat 

proefvelden gunstiger teeltomstandigheden genieten en de verliezen beperkt zijn, ondermeer door 

het ontbreken van spuitsporen. 
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