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1. KIEMING

De vlasteelt vindt plaats in koele en gematigde streken. Vlas is een typische lange-dagplant (14-

16 uur daglicht) en behoort tot de tweezaadlobbigen. De minimum-kiemtemperatuur ligt bij 3 à 

4°C. Voor de kieming is, naast de temperatuur, ook een goede vochtvoorziening nodig. 

De kiemplant bestaat uit twee dikke bladachtige delen (de zaadlobben), een worteltje en een 

pluimpje. Het pluimpje is een klein bladknopje dat tussen de twee zaadlobben in staat. Bij vlas 

verloopt de kieming vaak goed en is weinig afhankelijk van de bodemtemperatuur. De cellen van 

het pluimpje en het worteltje gaan zich strekken. Het worteltje boort zich in de grond en vormt 

een lange penwortel met fijne vertakkingen. Als de wortel voldoende houvast heeft gekregen, 

ontvouwen de twee zaadlobben zich boven de grond en wijken uiteen. Uit het pluimpje 

ontvouwen zich de eerste bladeren. 

Terug

2. VLASSTENGEL EN BLAD

Een gunstige stengellengte is 80-100 cm, gemeten vanaf de wortelhals tot aan het begin van de 

eerste vertakking. Vlas korter dan 60 cm geeft moeilijkheden bij machinale verwerking. Een 

gelijkmatige lengte is belangrijk voor een goede vezelkwaliteit. Stikstof bevordert de lengtegroei: 

elke 10 kg/ha extra stikstof geeft ± 2 cm extra lengtegroei. Maar te veel stikstof is nadelig in 

verband met een grotere kans op legering.

De technische vezellengte is de lengte vanaf de wortelhals tot aan het begin van de eerste 

vertakking. Deze lengte neemt af bij een lagere standdichtheid, omdat er dan meer vertakkingen 



ontstaan. Verschillen van 10 cm zijn mogelijk. Bij hoge standdichtheid is de lengtegroei ook 

onregelmatiger. De hoeveelheid korte vezels (lokken of klodden) neemt dan toe. Deze vezels zijn 

financieel minder aantrekkelijk. De gemiddelde stengeldikte is ongeveer 1,5 mm. De dikte van de 

stengel (harrel) staat in nauw verband met de lintkwaliteit; dikke stengels geven een grove 

lintkwaliteit. Bij vlas is de gewenste vezeldiameter 17 - 20 micron; minimaal 5 en maximaal 40 

micron (bron: vezelinstituut TNO Delft). De opbouw van de stengel (dwarsdoorsnede) is 

weergegeven in de figuur. 

Figuur. Doorsnede vlasstengel.

a = cuticula (waslaagje), b = opperhuid of epidermis, c = primaire schors, d = vezelbundels, e = 

secundaire schors, f = cambium, g = houtpijp, h = merg, i = mergholte of luchtkanaal. 

De bladeren hebben geen bladsteel, zijn 2 à 3 cm lang en ongeveer 3 mm breed. Bij een lage 

standdichtheid worden de stengel en het blad grover. 

Terug

3. VERTAKKING

De vlasstengel heeft meestal 2 tot 5 vertakkingen. Een optimale stengel heeft enkele korte 

vertakkingen aan de top. Bij het zwingelen van het vlas zal de vezel afbreken op de plaats waar 

de vertakking begint. Vertakkingen (zaaddragers) geven korte vezelresten die bij het bolkaf en bij 

de lokken terug te vinden zijn. Bij geringe standdichtheid geven de planten veel vertakkingen die 

laag ontstaan. Voor de vezelkwaliteit is dit ongunstig, de zaadopbrengst wordt echter positief 

beïnvloed. 



Terug

4. DE BLOEM

Vlas is een éénassige plant met 2 tot 5 bloemen per plant. Aan de bloem onderscheiden we de 

bloembodem en de bloembladen, terwijl vijf meeldraden de mannelijke organen vormen. De 

stamper, het vrouwelijke orgaan van de bloem, heeft als vruchtbeginsel vijf vrije stijlen.

De bloembladen onderscheiden zich in vijf kroon- en vijf kelkbladen. De kroonbladen zijn meestal 

prachtig blauw of wit gekleurd. Ze vallen op de dag dat ze opengaan meestal ook weer af. Vlas is 

dus een ééndagsbloem; de bloemen staan 's morgens slechts enkele uren open. Vochtig weer 

tijdens de bloei is funest omdat stuifmeelkorrels in water geen stuifmeelbuis vormen. Vlas is een 

overwegend zelfbestuivende plant; sporadisch komt door insecten kruisbestuiving voor. De 

kelkbladen sluiten zich nadat de kroonbladen zijn afgevallen. De kelkbladen omvatten het 

onderste deel van de zaaddoos (zaadbol).

Het vruchtbeginsel heeft vijf vruchtbladen, elk met vijf hokjes die in tweeën worden verdeeld met 

tussenschotjes, zodat tien hokjes ontstaan met elk één zaadje. De zaadjes komen niet altijd 

allemaal tot hun recht. 

Terug

5. ZAADBOLLEN

Gemiddeld worden 2 à 5 bollen per stengel aangetroffen met 8 à 10 zaden per bol. Bij een 

toename van de plantdichtheid daalt het aantal zaadbollen per plant, maar het aantal zaden per 

bol verandert nauwelijks. Bij een hoger stikstofaanbod neemt het aantal bollen per plant toe, 

terwijl het aantal zaden en het duizendkorrelgewicht vrijwel niet toenemen.

Een zaadbol bestaat voor ongeveer 60 % uit zaad en 40 % uit bolkaf. Het bolkaf wordt voor 

veevoer gebruikt. 

Terug

6. ZAAD

Vlaszaad is plat, eivormig, glanzend en aan de spitse kant ingesnoerd. Veertien dagen na de 

bloei is het zaad al op ware grootte. Het bezit een hoog gehalte aan oliën; ongeveer 35 procent in 

de droge stof (tabel). 

Tabel. Vetzuursamenstelling (*: eerste cijfer = aantal koolstofatomen; tweede cijfer = aantal 

dubbele koolstofbindingen (is een maat is voor de onverzadigdheid van het vetzuur; bron: 

Thies, 1968)) en gehalte in lijnzaadolie (vlas-linum-type).

Benaming Structuur* Gehalte
Stearinezuur 18:0 < 10%



Palmitinezuur 16:0 ± 5%
Oliezuur 18:1 10-20%
Eicoseenzuur 20:1 < 1%
Erucazuur 22:1 < 1%
Linolzuur 18:2 10-20%
Linoleenzuur 18:3 >50%

Tijdens de rijping droogt het zaad uit. Het gewenste vochtgehalte voor bewaring is 10 procent. De 

rijpe zaden zijn bruin. Droogte en vroege legering tijdens de vorming van het zaad veroorzaken 

noodrijpheid. Vochtig weer tijdens de oogsttijd vergroot de kans op schot. De 

vermeerderingsfactor van vlaszaad is vanwege de hoge standdichtheid ongeveer 1 : 8. In 

vergelijk met andere gewassen is dit gering. 

Terug

7. AFRIJPING

De vlasstengel rijpt vroeger af dan de zaadbollen. De lintopbrengst is hierdoor al vrij vroeg op 

een optimaal niveau. Vlas oogsten op het moment dat de stengel rijp is, kan opbrengstderving 

van zaad geven.

In het optimale rijpingsstadium van het zaad daarentegen is de verhouting (toename van lignine) 

van de stengel reeds vergevorderd en neemt nog snel toe. Dit is nadelig voor een vlot verloop 

van het dauwrootproces. 

Terug

8. VEZEL- EN ZAADVORMING

Teeltmaatregelen beïnvloeden in hoge mate de resultaten van vezelvlas. Deze maatregelen zijn 

gericht op een homogeen gewas met een hoge kwaliteit. De gemiddelde totale veldopbrengst 

van vezelvlas is 8.000 kg per ha. Na het roten komt hiervan ongeveer 1.100 kg lange vezel, 800 

kg korte vezel, 1.100 kg bolkaf, 3.000 kg scheven (houtdeeltjes) en 1.100 kg zaad. 

De zaadopbrengst wordt bepaald door: 

• aantal planten per m2;

• aantal zaadbollen per plant;

• aantal zaden per zaadbol;

• duizendkorrelgewicht. 

8.1. VEZELOPBRENGST EN LINTGEHALTE

De bruto-gewasproductie worden onderscheiden in een stro- en zaadopbrengst. Bij de huidige 

oogstmethoden wordt het zaad geoogst bij het trekken en wordt het strovlas in zwaden op het 

veld gelegd om te dauwroten. Dauwroten veroorzaakt een gewichtsverlies van 20 à 30 procent, 



onder andere door het roten van de schors en de houtpijp.

Nadat het gedauwrote strovlas is verzameld, wordt het op een vlaszwingelturbine verwerkt. De 

lintopbrengst wordt bepaald door het lintgehalte. Het lintgehalte wordt beïnvloed door het ras, de 

standdichtheid, het trektijdstip, de dauwrootomstandigheden en de rotingsgraad. Het lint wordt 

verdeeld in lange en korte vezels. De lange vezels zijn maximaal zo lang als de technische lengte 

van de plant (van wortelhals tot eerste vertakking). De lange vezels zijn 75 tot 100 cm lang, de 

korte vezels 6 tot 15 cm. 

Het roten van vlas heeft tot doel de pectinestoffen, die de vezelbundels onderling verbinden, te 

vernietigen. Dit gebeurt door organische ontbinding (inwerking van bacteriën of van schimmels) 

of langs chemische weg. Voor het roten zijn er verschillende methodes geschikt: 

• dauwroten (blootstellen aan vocht op het veld); 

• roten in stromend water van beken of rivieren of in stilstaand water van sloten of 

rootputten; 

• behandeling met warm water, in grote bakken of in warmwaterkanalen; 

• behandeling met stoom, chemicaliën of speciale bacteriën. 

In de praktijk wordt er meestal gekozen voor het dauwroten op het veld. Het gerote vlas wordt in 

de open lucht of machinaal gedroogd. Door de vernietiging van de pectine liggen de 

vezelbundels nu voldoende los van elkaar en van het houtachtige binnendeel van de plant om 

door breken en zwingelen te kunnen worden afgescheiden. 

Vlas zwingelen gebeurt door het “slaan” van de gebroken stengels, waardoor de houtachtige 

delen (scheven of lemen) worden weggeslagen. De vlasvezels (het vlaslint) blijven over. Bij deze 

bewerking ontstaan ook lokken (ook klodden genoemd) en afval.

Het hekelen van vlas heeft tot doel de vezels te splitsen en parallel te leggen, terwijl tegelijkertijd 

de nog aanwezige vreemde bestanddelen en korte of gescheurde vezels (werk of hede) worden 

uitgekamd. 

• 1. Perceelskeuze  

• 2. Vruchtwisseling  

• 3. Dekvrucht   

• 3.1. De ondervrucht bij de oogst  

1. PERCEELSKEUZE
Voor de vlasteelt is een goede vochthoudende grond nodig met een ongestoorde profielopbouw. 

Vlas wordt veel op zware kleigrond geteeld, maar alle grondsoorten zijn geschikt voor de 

vlasteelt. Op percelen met een hoge bodemvoorraad stikstof en op gronden met een sterke 

stikstofmineralisatie is het gevaar voor legering echter te groot. Deze percelen zijn derhalve 

minder geschikt. Zand- en dalgronden zijn wel geschikt, mits de pH 4,5 of hoger is. Percelen met 



structuurproblemen en percelen die besmet zijn met het noordelijk wortelknobbelaaltje vormen 

voor de vlasteelt een probleem.

Terug

2. VRUCHTWISSELING

Met het oog op de gezondheidsaspecten en de opbrengst is het verantwoord om eenmaal in de 

zes tot zeven jaar vlas te telen op een zelfde perceel. In de tabel is de voorvruchtgeschiktheid 

van de meeste akkerbouwgewassen weergegeven.

Tabel. Vruchtopvolgingsschema van akkerbouwgewassen ten opzichte van vlas.

Gewas Voorvrucht voor 

vlas

Navrucht na vlas

waardering probleem waardering probleem
Consumptieaardappel m A N O g  
pootaardappel m N O g  
blauwmaanzaad g A3 m A3
erwten sm A1 A2 A3 N m A1 A3
grasland/kunstweide s A3 N g  
graszaad m N O g  
haver g A2 mg A3
karwij mg    
knolselderij b S g  
luzerne sm A1 A2 A3 N g  
koolzaad m K O g  
snijmaïs m A2 N O¹ g  
spruitkool b N S g  
stamboom mg A2 N g  
suikerbiet m A2 S mg A3
ui m A2 A3 mg A3
vlas s A² s A3
wintertarwe / wintergerst g  g  
winterpeen mg  g  
witlof / cichorei m A3 O S mg A3
zomergerst mg A3 mg A3
zomertarwe mg A3 g  

 

Waardering Ziekten en plagen Overige problemen
s = slecht

m = matig

g = goed

A = diverse

A1 = aardvlooien

A2 = stengelaaltje

A3 = vroege akkertips

O = opslag en onkruid

N = nalevering stikstof

S = structuurbederf

¹Stoppelresten; ² Vlasbrand

Het aantal geschikte voorvruchten voor vlas is niet groot. Goede en bekende voorvruchten zijn 

haver, wintertarwe, wintergerst en zomergerst. Deze geven in het algemeen een goede 

vlaskwaliteit en een gering teeltrisico. 



Uit het vruchtwisselingsonderzoek van “De Schreef” is gebleken dat vlas gevoelig is voor de 

verwelkingsziekte Verticillium dahliae. Vooral na afgerijpte aardappelen kan een besmetting 

optreden. De besmetting van de grond met Verticillium dahliae zal door vlas slechts in beperkte 

mate toenemen.

Bij de keuze van de voorvrucht is het belangrijk de nalevering van stikstof in te schatten. 

Voorvruchten met een groenbemestingsgewas en graszaad zijn bijvoorbeeld niet geschikt. 

Omdat aardappelen vaak meer stikstof in de bodem achterlaten, blijft vlas na aardappelen vaak 

langer groen en is er meer kans op legering. Ook de bestrijding van aardappelopslag is vaak een 

probleem. Bij suikerbieten als voorvrucht gaat de voorkeur uit naar een perceel dat droog en 

vroeg is gerooid. De lengtegroei van vlas blijft vaak wat achter bij deze voorvrucht.

In de tabel is ook de geschiktheid van vlas als voorvrucht aangegeven. Vlas is voor veel 

gewassen een goede dekvrucht; er kan echter wel een aantasting door vroege akkertrips worden 

verwacht.

Vlas opnemen in het bouwplan heeft vaak aantrekkelijke nevenaspecten. De gewasspreiding 

komt de bodemvruchtbaarheid en de bodemgezondheid ten goede.

Terug

3. DEKVRUCHT

Vlas is een uitstekende dekvrucht voor graszaad, grasgroenbemester en karwij. De hoge en 

langdurige lichttoelating onder in het gewas is daar debet aan. De lichtonderschepping is 

maximaal 80 à 95 procent. Daarnaast is de vroege oogst erg gunstig voor de ontwikkeling van 

het onder gezaaide gewas. Vanwege het dauwroten is vlas minder geschikt als dekvrucht voor 

luzerne.

Voor de vlasoogst is het belangrijk dat de ondervrucht laag in het gewas blijft. Dit is te regelen 

met de zaaitijd van de ondervrucht. Raaigrassen en luzerne kunnen goed ingezaaid worden bij 

een vlaslengte van 5 à 10 cm, drie tot vijf weken na het zaaien van het vlas. Dit geeft geen 

schade aan het vlas. Langzaam groeiende grassen voor zaadwinning (roodzwenk- en 

veldbeemdgras) en karwij kunnen gelijktijdig met het vlas worden gezaaid. 

Als in vlas een bodemherbicide wordt ingezet, kan het in verband met de nawerking nodig zijn 

om vier tot zes weken te wachten met het zaaien van een ondervrucht. Op het etiket van het 

betreffende middel en in de jaarlijkse DLV-gewasbeschermingshandleiding is informatie gegeven 

over de mogelijk- en onmogelijkheden.

Veel ondervruchten kunnen gemengd met het vlas worden gezaaid. Soms wordt apart gezaaid 

vanwege een bredere rijenafstand van de ondervrucht of vanwege een verschil in zaaidiepte 

zoals bij veldbeemdgras.

3.1. DE ONDERVRUCHT BIJ DE OOGST



De oude oogstmethode trekken/binden - hokken - schelven was beter voor een ondervrucht dan 

het moderne trekken - dauwroten. Met dauwroten is een langdurige bedekking van de 

ondervrucht onvermijdelijk. Met name luzerne en klaver verdragen de bedekking slecht. Grassen 

verdragen de bedekking beter. Daarnaast is echter het berijden met steeds grotere en zwaardere 

machines nadelig voor de ondervruchten.

Het moet worden voorkomen dat ondervruchten het zwad ingroeien. Als vanwege natte 

omstandigheden het zwad niet tijdig gekeerd kan worden, krijgen ondervruchten hiertoe de kans. 

Het drogen van het zwad wordt zodoende verder bemoeilijkt, waardoor het stro overroot kan 

worden. De lintopbrengst en -kwaliteit worden hierdoor nadelig beïnvloed.

Grassen hebben na het vlasplukken stikstof nodig. De stikstof wordt bij traag groeiende grassen 

vóór het keren van het vlas gestrooid. De vlaskwaliteit wordt hierdoor niet beïnvloed. Op de 

vlasstengels komen geen vlekjes van de kunstmestkorrels voor. Bij snelgroeiende grassen zoals 

raaigrassen kan de stikstof beter gegeven worden na het ruimen van het vlas, om ingroeien van 

het zwad te voorkomen.

• 1. Grondbewerking  

• 2. Rassenkeuze  

• 3. Zaaitijd  

• 4. Rijenafstand  

• 5. Zaaizaadhoeveelheid  

1. GRONDBEWERKING

Vlas reageert sterk op de structuur van de grond. Vlak ploegen is daarom erg belangrijk, zodat bij 

de zaaibedbereiding een ondiepe bewerking voldoende is. Op zwaardere grond kan direct na het 

ploegen, of tijdens een nachtvorst, een egaliserende grondbewerking worden uitgevoerd. 

De zaaibedbereiding dient ondiep te worden uitgevoerd, zodat het zaad op de vaste ondergrond 

wordt gezaaid. Het perceel dient dan wel redelijk vlak te liggen. 

Bij zaaien op een vaste ondergrond is de opkomst gelijkmatiger en wordt tweewassigheid 

(afbeelding 1) beter voorkomen. Versmering van de grond en kluiten worden voorkomen als de 

zaaibedbereiding onder droge omstandigheden wordt uitgevoerd. Versmering leidt tot een minder 

goede beworteling en daardoor tot een onregelmatiger groei. De vezelkwaliteit wordt dan ook 

minder. Een minder goede bodemstructuur doet meer schade aan de opbrengst en kwaliteit dan 

een paar dagen later zaaien. 

Afbeelding. Tweewassigheid veroorzaakt door slecht ploegwerk.



Terug

2. RASSENKEUZE
De rassenkeuze kan bepaald worden door de vlasverwerker of door de teler. De 

exportmogelijkheid van het zaaizaad en de potentiële vezelopbrengst spelen bij die keuze een 

belangrijke rol. In het cultuur- en gebruikswaardeonderzoek, uitgevoerd door PPO, worden 

bestaande en nieuwe rassen onderzocht op de voor vlas belangrijkste eigenschappen. De 

resultaten worden jaarlijks gepubliceerd in een rassenbulletin, in vakbladen en in de Rassenlijst 

Landbouwgewassen. 

Naast de lint- en zaadopbrengst is bij de rassenkeuze de legeringsgevoeligheid en de resistentie 

tegen vlasbrand en Fusarium van belang. Wat de legeringsgevoeligheid betreft zijn de verschillen 

tussen de rassen vrij klein. Als op een perceel besmetting met vlasbrand voorkomt, is de keuze 

van een meer resistent ras essentieel. 

Terug

3. ZAAITIJD

Vlas kiemt al bij 3 à 4° C, zodat al vroeg gezaaid kan worden. Vlas is echter wel vorstgevoelig. 

Nachtvorst kan leiden tot een lager plantaantal, waardoor er meer en lagere vertakkingen 

ontstaan. Dit gaat ten koste van de opbrengst aan lange vezels. 

De beste zaaitijd valt in de periode maart - begin april. In sommige jaren wordt in Zeeuws-

Vlaanderen op zware grond eind februari al gezaaid. Bepalend is het tijdstip waarop een goed 

zaaibed wordt verkregen. Vroeg zaaien verlengt de vegetatieve periode. Dit is gunstig voor de 



totale gewasopbrengst (vezel en zaad). Bij late zaai groeit vlas sneller dan bij vroege zaai. 

Hierdoor is het gevoeliger voor legering. 

Terug

4. RIJENAFSTAND

Vlas moet op een zeer nauwe rijenafstand worden gezaaid. Een rijenafstand van 4 tot 8 cm heeft 

weinig invloed op de stevigheid, de kwaliteit en de opbrengst van strovlas of vezel. Een toename 

van de rijenafstand tot 12½ cm veroorzaakt evenmin een lagere opbrengst aan strovlas; wel is de 

kans op legering groter. De nauwere rijenafstanden geven in het algemeen gunstiger resultaten 

te zien.

Speciaal ontwikkelde zaaimachines zijn beschikbaar om vlas te zaaien, maar ook andere 

zaaimachines zijn geschikt als het aantal zaaipijpen kan worden uitgebreid. 

Ook zijn er machines met breedband- of breedwerpkouters, die het zaad over een breedte van 8 

cm verspreiden. De afstand tussen de rijen bedraagt dan 4 cm. Dit systeem werkt alleen goed bij 

een fijne structuur van de grond. Bij kluiten gaat het kouter springen. Met een meskouter kan het 

zaad ook in een brede rij gelegd worden, zonder voornoemd nadeel van een breed kouter. Ook is 

er een systeem met dubbele zaaikouters. Vaak zijn hierbij de zaadverdeling en de zaaidiepte niet 

gelijkmatig, zodat de ene rij meer grondbedekking krijgt dan de andere rij. Machines met speciale 

kouters komen in de praktijk weinig voor. 

Terug

5. ZAAIZAADHOEVEELHEID

Bij een normale zaaitijd (maart tot begin april) worden 2.000 kiemkrachtige zaden per m2 

gezaaid. Bij een duizendkorrelgewicht van 5,5 gram en een kiemkracht van 92% is dit 120 kg per 

ha. Bij vroeg zaaien (februari tot begin maart) is het beter om ongeveer 10 kg/ha meer zaaizaad 

te gebruiken en bij zaaien na half april ongeveer 10 kg/ha minder. 

Als een weelderig gewas verwacht wordt, is het gewenst iets minder zaaizaad te gebruiken. Op 

zware kleigrond of bij een zaaibed met een minder goede structuur wordt wat meer zaaizaad 

gebruikt. Bij zaaizaad met waardering II kan de opkomst tegenvallen. De kiemkracht van 

beschadigde zaden kan teruglopen door zaaizaadontsmettingsmiddelen. 

Eind jaren zestig is gekeken naar de relatie tussen het aantal gezaaide kiemkrachtige zaden en 

de verschillende opbrengstcomponenten. De ongerepelde stro-opbrengst bleef toenemen tot het 

hoogste aantal zaden/m2 (figuur 1). 



Figuur 1. Invloed van het aantal kiemkrachtige zaden per m2 op de ongerepelde stro-

opbrengst, de lintopbrengst, de zaadopbrengst en de legeringsgevoeligheid (10 = geen 

legering, 1 = plat).

De vezelopbrengst en het vezelpercentage was het hoogst bij 2.000 zaden per m2. De 

zaadopbrengst daarentegen was het hoogst bij de laagste zaaizaadhoeveelheid. Naarmate de 

stand dichter was, nam de lengte van de stengel iets af. Het verschil tussen 1400 en 2900 

kiemkrachtige zaden per m2 was 5 cm.

Uit de figuur blijkt ook dat de legering toeneemt boven 2.000 zaden per m2. Legering heeft een 

negatief effect op de vezelkwaliteit en de opbrengst.

In figuur 2 is het effect van de zaaizaadhoeveelheid op de dikte van de vlasstengel weergegeven. 

Naarmate de zaaidichtheid hoger is, zijn de stengels dunner en de vezels fijner. Vooral bij 1.400 

zaden per m2 was het percentage dikke stengels hoog. Bij de verwerking is dit ongunstig en de 

vezelkwaliteit is minder goed. 

Figuur 2. Invloed van de zaaidichtheid op de dikte van de vlasstengel in mm.



Zowel voor de teler als voor de vlasser blijkt dat 2.000 kiemkrachtige zaden per m2 een goede 

uitgangsituatie is voor een oogstzeker gewas met een goede kwantitatieve en kwalitatieve 

lintproductie. Bij een gemiddelde veldopkomst van 80 procent betekent dit 1.600 planten per m2. 

Op basis van de kiemkracht en het duizendkorrelgewicht kan de gewenste zaaizaadhoeveelheid 

berekend worden. 

• 1. Stikstof   

• 1.1. Organische mest  

• 2. Groeiregulatie  

• 3. Fosfaat  

• 4. Kali  

• 5. Afvoer van stikstof, fosfaat en kali  

1. STIKSTOF

Legering van vlas geeft problemen bij de oogst en heeft een negatieve invloed op de 

vezelkwaliteit. Om legering te voorkomen is o.a. de hoogte van de stikstofgift belangrijk. Het 

stikstofadvies voor vezelvlas is: 

gewenste stikstofgift/ha = 70 kg - bodemvoorraad N-mineraal (0-60 cm) 

Dit stikstofadvies moet aangepast worden aan de grondsoort (N-nalevering), de 

stikstofnalevering (voorvrucht, groenbemester, bietenblad) en het zaaitijdstip. Als op een perceel 

veel stikstofmineralisatie wordt verwacht, zal de geadviseerde gift verlaagd moeten worden. Is de 



stikstofvoorraad hoger dan 100 kg N per ha, dan moet de teelt van vlas worden afgeraden.

Bij laat zaaien verdraagt vlas minder stikstof dan bij vroeg zaaien (10 á 20 kg/ha). De voorkeur 

gaat uit naar een éénmalige gift bij de zaaibedbereiding. Als het gewas te schraal blijft, kan een 

bijbemesting met ureum, mits vroeg toegepast, worden overwogen. Het optimale tijdstip voor een 

ureumbespuiting is bij een vlaslengte van 12 tot 25 cm. De bespuiting wordt uitgevoerd met een 

maximaal achtprocentige ureumoplossing in een hoeveelheid van 500 liter water per ha. Hiermee 

wordt ongeveer 20 kg N per ha toegediend. De bespuiting geeft weinig tot geen bladverbranding, 

mits niet bij volle zon wordt gespoten. Kort voor of na deze toepassing mag geen middel 

(insecticide, groeiregulator) gespoten worden met een uitvloeier. 

Figuur. Invloed van de stikstofgift + bodemvoorraad op de ongerepelde opbrengst, de 

lintopbrengst, de zaadopbrengst en de legeringsscore (10 = geen legering, 1 = plat op de 

grond), gemiddeld over drie proeven (1978 - 1980) op proefboerderij Rusthoeve te 

Colijnsplaat met een gemiddelde bodemvoorraad van 41 kg N per ha (0 - 60 cm).

1.1. ORGANISCHE MEST

Bij regelmatig gebruik van dierlijke mest op het perceel zal er in de loop der jaren meer stikstof 

vrij komen uit de aangevoerde organische stof. Dit speelt vooral bij mestsoorten met veel 

organisch gebonden stikstof. Deze stikstof staat niet vermeld op het verslag van het N-

mineraalonderzoek. Bij vlas zal deze extra stikstof leiden tot een te zwaar gewas, met grote kans 

op legering. Het is beter geen vlas te telen op percelen waar regelmatig dierlijke mest op is 

uitgereden. 

Terug



2. GROEIREGULATIE

De kans op legering is voor een deel te voorkomen door te kiezen voor een geschikt perceel, een 

stevig ras en een voorzichtige stikstofgift. Wanneer het gewas door welige groei dreigt te legeren 

(afbeelding 2), is een bespuiting met een groeiregulator te overwegen. Groeiregulatie geeft een 

tijdelijke remming van de lengtegroei. Legering kan naderhand toch nog optreden, maar naar 

verhouding in mindere mate. De toepassing van een groeiregulator moet gezien worden als een 

noodmaatregel, omdat de kwaliteit van de vezel negatief beïnvloed wordt. 

Afbeelding. Legering van vlas.

Bij een vlaslengte van 30 cm is de werking van een groeiregulator optimaal. In de praktijk is het 

echter moeilijk om bij deze vlaslengte vast te stellen of het gewas te zwaar wordt. Als er geen 

legering optreedt, heeft toepassing van een groeiregulator als nadeel dat de stro- en 

zaadopbrengst wat negatief wordt beïnvloed. Een latere bespuiting op een langer gewas geeft 

een tragere en verlate bloei, met als gevolg een verlate en onregelmatige afrijping. 

Cerone (ethefon) wordt toegepast bij een gewaslengte van 30 cm en in een gezond gewas. De 

dosering is 1 à 1,5 liter in 200 liter water per ha. Het advies is Cerone niet toe te passen in een 

licht gewas en op droogtegevoelige grond. 

Bij warm weer kan een bespuiting het beste in de namiddag of ‘s avonds uitgevoerd worden om 

schade aan het vlas door ethefon te voorkomen. 

Terug

3. FOSFAAT



Fosfaat werkt het meest optimaal als deze in het vroege voorjaar (februari) gestrooid kan worden. 

Dan is de beschikbaarheid van fosfaat voor het gewas het beste, zodat het de wortelontwikkeling 

dan goed stimuleert. Het fosfaatadvies is afhankelijk van het Pw-getal (tabel 1). 

Tabel 1. Fosfaatadviezen vlas.

Pw-getal Fosfaatgift (kg P2O5/ha) 

zeeklei dekzand
20 115 125
30 75 90
40 40 55
50 0 20

Terug

4. KALI

Vlas neemt kali gemakkelijk op. Als bouwplanbemesting wordt toegepast, hoeft vlas niet extra 

met kali te worden bemest. Als geen bouwplanbemesting wordt toegepast, dient te worden 

bemest volgens tabel 2. Bij kalibemesting in het voorjaar heeft patentkali enige voorkeur ten 

opzichte van de chloorhoudende kalimeststoffen vanwege een geringe opbrengstverhoging. 

Veiligheidshalve kunnen chloorhoudende kalimeststoffen beter in de herfst worden gegeven om 

eventuele chloor- en zoutschade te voorkomen. 

Tabel 2. Kaliadviezen vlas.

K-getal Kaligift (kg K2O/ha) 

zeeklei dekzand
6 200 280
10 160 220
14 120 160
18 80 120
22 50 100
26 0 70
30 0 50

Terug

5. AFVOER VAN STIKSTOF, FOSFAAT EN KALI

In tabel 3 zijn de gehalten aan stikstof, fosfaat en kali in het zaad en in het gedauwrote stro 

weergegeven. De totale afvoer is berekend bij een gemiddelde praktijkopbrengst aan zaad en 

stro. Als het gewas niet gedauwroot wordt, ligt de afvoer op een hoger niveau. Tijdens de groei is 

de opname aan P2O5 en K2O maximaal 40, respectievelijk 140 kg per ha. 

Door het afgevallen blad blijft hiervan een gedeelte op het land. Bovendien wordt tijdens het 

dauwroten een groot gedeelte van de kali uitgeloogd. 

Tabel 3. Gehalten aan N, P2O5 en K2O en de berekende afvoer aan N, P2O5 en K2O ha bij 

een zaadopbrengst van 1.100 kg per ha en een stro-opbrengst van 5.500 kg per ha (na 

dauwroten).



 Gehalten in 

kg per ton

 Afvoer in kg per ha

N P2O5 K2O N P2O5 K2O

zaad 34 15 8 37 17 9
stro 4 1 2 22 6 11
totaal    59 23 20
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• 2. Mechanische onkruidbestrijding  

• 3. Chemische onkruidbestrijding   

• 3.1. Middelen vóór het zaaien  

• 3.2. Middelen kort ná het zaaien   

• 3.3. Middelen na opkomst  

• 4. Waarschuwing chloorprofam en glyfosaat  

1. ALGEMEEN

Onkruidbestrijding is een belangrijk onderdeel van de vlasteelt. Onkruid veroorzaakt schade door 

concurrentie en bij de oogst kunnen hoog opgroeiende soorten (melganzevoet, melkdistel, 

akkerdistel, kamille) meegetrokken worden. Bij het zwingelen kunnen deze onkruidplanten of 

delen ervan in het lint terechtkomen. Dit leidt tot kwaliteitsverlies, omdat de vezels van onkruid 

veel zwakker zijn dan die van vlas en er bij het verven kleurverschillen ontstaan.

Ongeveer 80% van het vlas in Nederland wordt behalve voor de vezels ook voor het zaaizaad 

geteeld. Bij de huidige oogsttechniek kunnen onkruidzaden gemakkelijk uitgeschoond worden. 

Kleine onkruidzaden kunnen verwijderd worden uit de grotere vlasbolletjes; na het dorsen kunnen 

grove zaden verwijderd worden uit het fijne vlaszaad. Voor de zaaizaadwinning moet het perceel 

vrij zijn van wilde haver.

Terug

2. MECHANISCHE ONKRUIDBESTRIJDING

De mogelijkheden voor mechanische onkruidbestrijding in vlas zijn beperkt. Voor schoffelen is de 

rijenafstand te nauw. Wel kan geëgd worden bij een gewaslengte van 5 à 15 cm, als het gewas 

schraal staat en de groei stilstaat. Plantuitval en plantbeschadiging vallen dan mee. Ter 

compensatie kan 10% extra zaaizaad gebruikt worden. Op percelen met een lage onkruiddruk en 

met onkruidplanten in het kiemplantstadium kan met eggen soms een goed resultaat bereikt 

worden. Bij een te natte of een te droge (harde) grond kan er niet geëgd worden. De resultaten 

vallen dan tegen. 

Terug



3. CHEMISCHE ONKRUIDBESTRIJDING

Vlas is gevoelig voor herbiciden. Bij een onjuist gebruik kunnen herbiciden de kwaliteit van de 

vezel schaden. Meestal wordt kort na opkomst begonnen met een lage dosering Basagran. 

MCPA en ioxynil worden vanwege kans op groeiremming liever niet toegepast. Afhankelijk van de 

aanwezige onkruidsoorten en de onkruiddruk kan inzet van deze middelen toch nodig zijn. 

Bodemherbiciden kunnen ook worden ingezet, maar hebben voor een goede werking een 

vochtige bodem nodig. 

De middelen die na opkomst kunnen worden toegepast, hebben geen lange werkingsduur. De 

spuitomstandigheden zijn belangrijk, zowel voor de onkruiddoding als voor de kans op schade 

aan het gewas. Bij een bespuiting moet vlas een regelmatige lengte hebben, enigszins afgehard 

en droog zijn. Toepassing na nachtvorst of bij voorspelde nachtvorst moet worden ontraden.

De bestrijding is het meest effectief op klein onkruid. Het gewas is dan ook kleiner, waardoor 

deze gevoeliger is voor schade. 

Met de huidige in vlas toegelaten middelen zijn enkele belangrijke onkruidsoorten niet of slecht te 

bestrijden. De belangrijkste hiervan zijn varkensgras en in wat mindere mate straatgras. 

Voor actuele informatie over de toegelaten middelen in vlas en de toe te passen dosering wordt 

verwezen naar de DLV-handleiding 'Gewasbescherming in de Akkerbouw en de Veehouderij'. 

3.1. MIDDELEN VÓÓR HET ZAAIEN

glyfosaat (onder andere Roundup)

Als er vóór het zaaien al redelijk wat onkruid staat, is een toepassing met glyfosaat aan te 

bevelen. De dosering is afhankelijk de onkruidsoort en de grootte ervan. Vaak gaat het onkruid 

met een grondbewerking onvoldoende dood. In het vlas is het dan veel moeilijker te bestrijden, 

met alle risico op schade aan het gewas. 

tri-allaat (onder andere Avadex BW)

Dit middel wordt gebruikt voor de bestrijding van wilde haver, windhalm en duist. Het middel moet 

kort vóór het zaaien worden toegepast, op vochtige, bezakte en fijnkruimelige grond. Na de 

toepassing moet het binnen 1-1,5 uur worden ingewerkt (3 tot 4 cm diep). De dosering is 3½ liter 

per ha. 

3.2. MIDDELEN KORT NÁ HET ZAAIEN 

linuron (onder andere Afalon)

Linuron kan tot drie dagen na het zaaien worden toegepast. Latere toepassing geeft kans op 

schade aan het kiemende vlas. Voor een goede werking moet de grond voldoende fijn en vooral 

vochtig zijn. 

Linuron heeft een lange werkingsduur. Ondervruchten als klaver, luzerne of graszaad kunnen 

daardoor schade oplopen. In de tabel is aangegeven in hoeverre ondervruchten kunnen worden 

ingezaaid. 



Tabel. Toepassingsmogelijkheden van herbiciden bij inzaai van een ondervrucht.

Ondervrucht Herbicide 
Avadex linuron bentazon MCPA ioxynil

grassen niet wel* wel wel wel
karwij wel wel* niet niet niet
luzerne en klaver wel wel* wel remming remming

Onkruidsoorten als kamille, muur, klein kruiskruid, herderstasje en zwarte nachtschade worden 

goed bestreden. Zwaluwtong, varkensgras, duist, hanepoot en straatgras worden meestal 

onvoldoende tot slecht bestreden. De dosering per ha bedraagt voor de lichte humusarme 

zavelgronden 0,6 liter en voor de overige zavel- en kleigronden 0,75 liter per ha. 

3.3. MIDDELEN NA OPKOMST

bentazon (onder andere Basagran)

De werking van Basagran hangt sterk af van de grootte van het onkruid, de mate van afharding, 

de hoeveelheid zonnestraling en de temperatuur. Het middel werkt beter bij groeizaam en zonnig 

weer. De dosering waarmee voldoende effectiviteit bereikt wordt, hangt zodoende sterk af van de 

omstandigheden. In diverse andere gewassen zijn er goede ervaringen met lage doseringen, 

waarbij het middel herhaaldelijk wordt gespoten (bijvoorbeeld 2 tot 3 keer). De dosering bedraagt 

bijvoorbeeld 0,25-0,5 liter per ha per keer spuiten. Omdat in vlas al vrij vroeg in het groeiseizoen 

gespoten moet worden (eind april / begin mei), kan de effectiviteit van dergelijke lage doseringen 

te gering zijn bij geringe instraling en lage temperatuur. 

In een vroeg stadium (vanaf 2 cm gewaslengte) kan bentazon in een dosering van 1-1,5 liter per 

ha worden ingezet als het onkruid tot maximaal 2 echte blaadjes heeft. Bij een ‘afgehard’ gewas 

kan dit gecombineerd worden met minerale olie. Hierdoor wordt de werking op bijvoorbeeld 

melganzevoet en uitstaande melde sterk verbeterd. Bij een gewaslengte van 6 tot 10 cm kan 

deze bespuiting eventueel herhaald worden. Voor een goed effect moet ook bij deze dosering de 

temperatuur niet te laag zijn en moet het zonnig weer zijn. 

Bentazon kan ook in een éénmalige dosering van 3 liter per ha gespoten worden bij een 

gewaslengte van 6 à 10 cm. 

Onkruidsoorten als kamille, muur, kleefkruid, witte krodde, zwarte nachtschade en perzikkruid 

kunnen met bentazon goed bestreden worden. Een soort als melganzevoet is matig gevoelig. De 

werking tegen probleemonkruid varkensgras is onvoldoende en grassen worden niet bestreden.

In de vlasteelt wordt bentazon algemeen gebruikt. 

MCPA (diverse merken)

De hoeveelheid werkzame stof in de verschillende merken varieert van 250 tot 500 gram per liter. 

MCPA kan gevaarlijk zijn voor vlas. Bij een lengte van 5 tot 7 cm is het product echter redelijk 

veilig in een dosering van 0,5-0,75 liter per ha (bij 500 gram actieve stof per liter) of van 1-1,5 liter 

(bij 250 gram actieve stof per liter). Het middel werkt goed tegen akkerdistel, akkermelkdistel, 

akkerpaardestaart, melganzevoet en witte krodde, maar veroorzaakt soms groeiremming van het 



vlas. Alleen toepassen als het vlas niet of slechts langzaam groeit. MCPA wordt meestal in 

combinatie met andere middelen toegepast, maar wordt vooral tegen distels (afbeelding 3) ook 

wel afzonderlijk gespoten. 

Afbeelding. De bestrijding van de akkerdistel met MCPA kan groeiremming veroorzaken

loxynil (onder andere Actril 200)

Evenals MCPA kan ioxynil schade aan het gewas veroorzaken. Dit middel alleen toepassen op 

een droog en afgehard gewas. Onkruidsoorten als bingelkruid, ereprijssoorten, zwaluwtong, 

perzikkruid, kruiskruid en herderstasje worden goed bestreden. Varkensgras wordt alleen in een 

zeer jong stadium (kiemplant tot twee bladstadium) goed bestreden. Eventueel kan ioxynil 

gecombineerd worden met MCPA om het werkingsspectrum te verbreden. 

Terug

4. WAARSCHUWING CHLOORPROFAM EN GLYFOSAAT

Bespuitingen met chloorprofam in gewassen waar deze stof is toegelaten, zijn zeer gevaarlijk 

voor in de buurt gelegen vlas. De schade aan de vezel- en zaadopbrengst kan groot zijn. 

Voorkom drift van chloorprofam naar vlas en voer geen bespuiting met chloorprofam uit op 

percelen die minder dan 200 meter van vlas zijn verwijderd.

Bespuitingen met glyfosaat in de buurt van vlas kunnen ook schade opleveren. 

• 1. Aardvlooien  

• 2. Vroege akkertrips  

• 3. Vlastrips   

• 3.1. Voorkómen en bestrijden aardvlooien en tripsen  

• 4. Stengelaaltje   



• 4.1. Voorkómen/bestrijden aaltjes  

1. AARDVLOOIEN

De kleine vlasaardvlo (Longitarsus parvulus - afbeelding 1) komt algemener voor dan de 

vlasaardvlo (Aphthona euphorbiae). De kevertjes zijn blauwzwart of bronsgroen van kleur. De 

volwassen kevers overwinteren in schuilplaatsen (ruigten) en zoeken in het voorjaar het vlas op. 

Afbeelding 1: Kleine vlasaardvlokever

Er is maar één generatie per jaar. De vrouwtjes leggen de eitjes bij het wortelstelsel van de 

vlasplanten. De larve vreet aan de jonge wortels, maar dit levert geen echte schade op. Het 

verpoppen gebeurt in de grond. De kevers veroorzaken de schade in het voorjaar. Ze zijn vooral 

actief bij zonnig weer en vreten dan aan de zaadlobben, blaadjes en groeitoppen. Met name bij 

schraal zonnig weer kan de aantasting kort na opkomst van betekenis zijn. 

In een zeer jong stadium geeft de aantasting plantuitval. Vreterij aan het groeipunt van planten 

van enkele centimeters hoog geeft ongewenste vertakking en sterke groeiremming (afbeelding 

2). 

Afbeelding 2: Linker vlasstengel is vertakt door vreterij aardvlokever 



Regelmatige controle op aantasting is nodig. Ook na een bespuiting kunnen er nog insecten uit 

de bodem te voorschijn komen, zodat herhaling van een bespuiting nodig kan zijn. In 1998 is 

onderzoek gestart waarin bekeken is of met een zaaizaadbehandeling een afdoende bestrijding 

in jong vlas bereikt kan worden. Op dit moment is er een toelating in aanvraag. 

Terug

2. VROEGE AKKERTRIPS

Schade van de vroege akkertrips (Thrips angusticeps) geeft vertakking van de vlasstengel, 

waardoor zogenaamde drietandvorming optreedt. De vezelkwaliteit en -kwantiteit worden 

negatief beïnvloed. Na de bloei kan geen schade meer ontstaan. De vroege akkertrips heeft 

jaarlijks twee generaties, een kortvleugelige en een langvleugelige. De laatste generatie 

veroorzaakt veel minder schade dan de eerste generatie. Jonge plantjes hebben in het voorjaar 

weinig weerstand. Vooral in de randstrook van een perceel is de schade soms groot. 

De tripsen van de kortvleugelige generatie zuigen in het voorjaar aan de blaadjes en de 

eindknop. Soms sterft de eindknop af en lopen de zijknoppen uit (drietanden). De oranje larven 

uit de afgezette eieren zuigen aan de groeitoppen ("kwade koppen"). Hieruit ontstaat een 

langvleugelige generatie waardoor de tripsen zich over grote afstanden kunnen verplaatsen. 

Deze generatie tripsen veroorzaakt doorgaans geen "kwade koppen" meer. 

Terug

3. VLASTRIPS



De vlastrips (Thrips linarius) verschijnt in mei. Tripsen en de latere larven zuigen aan de blaadjes 

en de stengeltop. Op de blaadjes ontstaan zilverachtige verkleuringen, die later bruin worden; de 

groeitoppen worden dikker ("kwade koppen"). 

Bij een zware aantasting kromt het halsgedeelte van de vlasplant. Er treedt dan zware 

groeiremming op, waarbij de plant een gedrongen uiterlijk krijgt en meer gaat vertakken. De 

stengel rijpt slecht af en de zaadopbrengst wordt sterk gereduceerd.

Vlastrips komt vrijwel alleen voor in het Zuidwesten van het land en komt het eerst voor in de 

randen van een perceel. 

3.1. VOORKÓMEN EN BESTRIJDEN AARDVLOOIEN EN TRIPSEN

• Geen vlas na vlas telen;

• Geen vlas telen op percelen waarnaast het vorig jaar vlas of erwten zijn geteeld;

• Controleren op aanwezigheid tot ongeveer vier weken na opkomst, vooral bij droog, 

zonnig en schraal weer. Ook later in het seizoen blijven controleren op vlastrips;

• Chemische bestrijding toepassen zodra aantasting wordt waargenomen. Een bestrijding 

op de perceelsranden kan afdoende zijn.

Ter bestrijding van trips kan gespoten worden met 0,3 l/ha deltamethrin. Ter bestrijding van 

aardvlooien is momenteel geen werkzame stof toegelaten, maar een zaaizaadbehandeling ter 

bescherming tegen aardvlooien is te verwachten. 

Terug

4. STENGELAALTJE

Het stengelaaltje (Ditylenchus dipsaci) tast jonge kiemplanten aan. De verschijnselen blijven 

gedurende de verdere groei zichtbaar. De stengelbasis is gekromd (soms lusvorming) en 

plaatselijk verdikt. De onderste bladeren zijn misvormd, terwijl de plant vaak vertakt. Het aaltje 

vermeerdert zich niet in vlas. Het aaltje wordt vermeerdert door rogge en haver en houdt zich in 

stand op gras, maïs, aardappelen, uien en peulvruchten.

Het noordelijk wortelknobbelaaltje (Meloi-dogyne hapla ) komt in de echte vlasteeltgebieden niet 

voor. Het aaltje komt voor op zand- en dalgronden. Het gewas blijft 5 à 10 cm in groei achter; 

sommige rijen wel, andere niet. De vlaswortels zijn bezet met veel kleine wortelknobbeltjes. Bij 

ernstige aantasting treedt uitval van kiemplanten op. De vlasopbrengst daalt aanmerkelijk, terwijl 

de zaadopbrengst nog redelijk op peil blijft. Het aaltje wordt vermeerderd door of houdt zich in 

stand op de meeste breedbladigen. Vlinderbloemigen geven een zeer sterke vermeerdering. 

Gras, graan en maïs geven geen vermeerdering.

4.1. VOORKÓMEN/BESTRIJDEN AALTJES

• Voor de teelt de grond laten onderzoeken; geen vlas telen op besmette percelen;



• Vruchtwisseling toepassen;

• Vermeerderende voorvruchten vermijden.

• 1. Zaaizaadontsmetting  

• 2. Grauwe schimmel  

• 3. Dode harrel  

• 4. Roest  

• 5. Kanker  

• 6. Verbruinen  

• 7. Vlasbrand  

• 8. Verwelkingsziekte  

• 9. Sclerotiënrot  

• 10. Meeldauw  

1. ZAAIZAADONTSMETTING

Zaaizaadontsmetting beschermt het zaad tegen schimmels die met het zaaizaad overgaan en 

tegen schimmels die in de bodem voorkomen. De belangrijkste zijn grauwe schimmel (Botrytis) 

en dode harrel (Phoma). Een ontsmetting met Prelude 20 LF is standaard. De toegelaten 

middelen tegen Botrytis en Phoma zijn in de tabel vermeld. Ontsmetten van het zaad met Prelude 

kan de loopsnelheid van het zaad bij het zaaien verminderen. Bij een aangepaste afstelling van 

de zaaimachine hoeft dit geen problemen te geven. 

Tabel. Werkzame stoffen ten behoeve van het ontsmetten van het zaaizaad.

werkzame stof (merknaam) dosering per kg 

zaad

werkt tegen

thiram (Asepta thiram) 1,5 gram Botrytis, Phoma, kanker en verbruinen en in 

enige mate tegen verwelkingsziekte
carbendazim (o.a. Luxan 

carbendazim 500FC)

2 ml Botrytis en in enige mate tegen 

verwelkingsziekte
iprodion (o.a. Rovral aquaflo) 5 ml Botrytis
prochloraz (o.a. Prelude 20 

LF)

2,5 ml Botrytis en Phoma

Terug

2. GRAUWE SCHIMMEL

De infectie van grauwe schimmel (Botrytis cinerea ) vindt vanuit de grond plaats en verspreidt 

zich van plant tot plant. Zaadontsmetting is niet altijd afdoende.

In een jong stadium ziet men plantjes vaak in groepjes wegvallen, waarbij aan de voet van de 

plant een grauw schimmelpluis voorkomt. Ook de zaadlobben worden aangetast. Aanvankelijk 

heeft de stengelvoet oranjebruine vlekken, ontstaan er insnoeringen en wordt de plant geheel 



met grauw schimmelpluis bedekt.

Grauwe schimmel treedt het meest op in kleine plekjes verspreid over het perceel. In sommige 

percelen komt de aantasting 2 à 3 weken voor de oogst voor. Op de stengels, de zaadbollen en 

het blad ontstaan vlekken met schimmelpluis waarin zwarte sclerotiën worden gevormd. De 

planten worden geel en het deel van de stengel boven de vlek sterft eerder af dan het deel 

eronder. Bij vochtig broeierig weer kan de schimmel zich uitbreiden. In een zwaar en dicht gewas 

breidt de ziekte zich gemakkelijker uit. Aangetaste gewassen moeten vroeger geplukt worden. 

Terug

3. DODE HARREL

Dode harrel (Phoma exigua var. linicola) of Phoma gaat met het zaad over. De aangetaste 

kiemplanten zorgen voor de verspreiding in het gewas.

Bij kiemplanten vertonen de stengels even boven de grond een roodbruine insnoering. De 

planten vallen weg. Een vaststelling van de schimmelaantasting in het voorjaar is moeilijk. Na de 

bloei is de aantasting opvallender: tussen de gezonde planten komen gele, later bruine en dode 

stengels voor. Aan de stengel is een bruine verkleuring waar te nemen met kleine zwarte stippen. 

In deze zwarte stippen (pycniden) worden de sporen gevormd, die voor verspreiding van de 

ziekte zorgen. Dode harrel benadeelt de vezelkwaliteit in hoge mate. Naast zaaizaadontsmetting 

is het belangrijk om gezond zaaizaad te gebruiken. 

Terug

4. ROEST

Roest of zwartstip (Melampsora lini var. liniperda) komt niet voor in Nederland omdat de huidige 

rassen resistent zijn. De ziekte komt in het laatste deel van de vegetatieve groei naar voren. Op 

de stengels, de zijtakken, de zaadbollen en sporadisch op de bladeren ontstaan dan gele en 

oranje roestpukkels. In deze hoopjes worden de zogenaamde zomersporen gevormd. Later 

ontstaan er op de stengels zwarte roestpukkels, waarin de wintersporen worden gevormd. De 

zwarte sporenhoopjes tasten de vezel aan, waardoor zwakke plekken ontstaan. Dit heeft een 

negatief effect op de vezelkwaliteit. 

Terug

5. KANKER

Bij een aantasting door kanker (Colletotrichum lini) ontstaan op de zaadlobben eerst lichtgroene, 

later rood- tot lichtbruine, iets ingezonken, scherp begrensde vlekjes. Op het stengeltje zijn eerst 

ter hoogte van het grondoppervlak iets geelachtig gekleurde, later in rotting overgaande plekjes 



te zien. Zieke planten kunnen afsterven. Ook oudere planten kunnen worden aangetast. De 

schimmel gaat met het zaad over en verspreidt zich van plant tot plant. Aangetaste gewassen 

moeten vroeg geplukt worden. 

Terug

6. VERBRUINEN

Bij verbruinen (Guignardia fulvida en Alternaria linicola) ontstaan er op de zaadlobben, stengels 

en zaadbollen bruine, ronde vlekken. De stengels worden bros en knikken om. In juli wordt het 

vlas soms pleksgewijs al bruin. Bij een vroege aantasting van de zaadbol verschrompelen de 

zaden. De schimmel gaat met het zaad over en verspreidt zich van plant tot plant. Aangetaste 

gewassen moeten vroeg geplukt worden. 

Terug

7. VLASBRAND

Vlasbrand wordt veroorzaakt door de bodemschimmel Pythium megalacanthum. Deze schimmel 

komt voor op zogenaamde “koude” grond. Dit is grond met een verstoorde bodemstructuur. Een 

misoogst zoals die bij Fusarium voor kan komen, zie je bij brand niet. Met de huidige 

mechanisatie en een goede planning kan al veel schade worden voorkomen. Daarnaast is de 

rassenkeuze belangrijk, omdat de rassen verschillen in gevoeligheid voor brand. Zieke planten 

geven aan één zijde van de stengel vergeling van de bladeren, terwijl ze aan de andere 

stengelzijde verdorren. Aangetaste planten groeien niet meer. 

Terug

8. VERWELKINGSZIEKTE

Verwelkingsziekte of Fusarium (Fusarium oxysporum f.sp. lini) tast gewoonlijk de planten vanuit 

de grond aan. Op zwaar besmette grond verwelken en verdrogen de kiemplantjes. Bij een latere 

aantasting worden de bladeren geel en hebben dan donkere vlekjes. Vervolgens worden de 

planten roodbruin. Op de stengelvoet komen roze gekleurde sporenhoopjes voor. In tegenstelling 

tot vlasbrand begint de vergeling en verwelking in een later stadium aan de top van de plant en 

breidt zich uit naar de basis. De top van de plant is hierbij meestal gebogen, terwijl de plant in zijn 

geheel vroegtijdig afsterft. 

De schimmel kan met het zaad overgaan. De huidige rassen die in Nederland geteeld worden, 

zijn resistent. Maar er zijn daarnaast ook nog rassen beschikbaar die vrij grote verschillen laten 

zien met betrekking tot de gevoeligheid voor Fusarium. 

Bij het kweken van nieuwe rassen is de resistentie tegen Fusarium momenteel een belangrijk 



onderwerp. Behalve door een juiste rassenkeuze kan aantasting voorkomen worden door te 

zorgen voor een ruime vruchtwisseling en geen vlas te telen op besmette percelen. 

Terug

9. SCLEROTIËNROT

Sclerotiënrot of rattekeutelziekte (Sclerotinia sclerotiorum) komt algemeen voor. Vlasplanten 

worden bij een aantasting geel en sterven af. In en soms ook op de stengels vormen zich 

sclerotiën. Aantasting treedt vooral op bij een dichte, welige stand, regenachtig weer en na een 

stikstofrijke voorvrucht. Directe bestrijding is niet mogelijk en veelal ook niet nodig. 

Terug

10. MEELDAUW

Vlasplanten kunnen aangetast worden door de echte meeldauwschimmel Oidium lini, die na de 

bloei tot aan de oogst voorkomt. Een aantasting treedt het eerst op in zware percelen tijdens een 

vochtige warme periode medio eind juni. Op normaal ontwikkelde percelen kan de aantasting aan 

het begin van de afrijping optreden. De aantasting versnelt de geelverkleuring en het afvallen van 

het blad enigszins. Op de stengel wordt meestal geen schimmelpluis aangetroffen; ook de vezel 

wordt niet aangetast. De schimmelsporen verplaatsen zich met de wind. De schimmel gaat niet 

met het zaad over.

In de jaren 1990 tot 1992 werden proeven aangelegd om het effect van een fungicidebehandeling 

na te gaan. Ondanks een goede werking van enkele fungiciden tegen de ziekte, bleek dat de 

vezel- en zaadopbrengst niet werden beïnvloed. Hierbij is nog geen rekening gehouden met 

sproeispoorschade. Een bestrijding is dus niet zinvol. 
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1. ALGEMEEN

Bij de oogst van vlas kan het gaan om de winning van het zaad en/of om de winning van de 

vezel. 

Tot eind jaren zeventig werd de vlasoogst uitgevoerd met een machine waarmee het vlas 

getrokken werd en op bossen werd gebonden. Per ha ging het om ongeveer 2.000 bossen. Om 

te kunnen drogen, werden de bossen met de hand in zogenaamde hokken geplaatst. Hierbij 

werden vier bossen tegen elkaar gezet. Later werden de bossen dan op schelven (stapels van 

ongeveer 80 bossen) gezet, totdat het vlas werd afgevoerd. In de schuur werd het vlas 

vervolgens gerepeld, geroot en gezwingeld.

Afbeelding 1. Het vlastrekken gebeurde tot begin jaren zestig met de hand.

Om het lint uit het stro te krijgen, moet het stro geroot zijn. Het roten is een rottingsproces waarbij 

de houtige delen van de vlasstengel los komen van de lintvezels. Vroeger werd het strovlas 

eerste gerepeld (ontzaad) en daarna in sloten gelegd om te roten. Het vlas werd hierbij afgedekt 

met modder. Later is deze methode vervangen door het roten onder geconditioneerde 

omstandigheden in bakken met warm water. Het rootproces duurt hierbij ongeveer een week. 

Tegenwoordig is de zeer arbeidsintensieve oude oogst- en rootmethode vrijwel volledig 

vervangen door de zogenaamde dauwrootmethode. Bij het machinaal plukken wordt het vlas in 

zwaden op het land gelegd, waarna het stro op het veld root. De dauwrootmethode kent 

verschillende varianten. Bij het plukken kan het vlas direct ontzaad worden. Bij dit ontzaden van 

stam komt het zaad nooit in contact met de grond, waardoor de overdracht van ziekten minimaal 



is. Het ontzaden kan ook plaatsvinden na het plukken, als het zwad gekeerd wordt.

Bij de oogst van vlas is een aantal fasen te onderscheiden: het trekken, het keren en het 

oprapen. 

Terug

2. VLASTREKKEN

Bij het trekken van het vlas wordt de plant met wortel en al uit de grond getrokken. Maaien van 

vlas lukt niet omdat de vezel te taai is, waardoor de maaimachines vast kunnen lopen. Door te 

trekken is de vezelopbrengst ook nog hoger. Tegenwoordig worden zelfrijdende trekmachines 

gebruikt. De machine, meestal met een werkbreedte van 2,40 meter, heeft torpedo’s waarmee de 

rijtjes gescheiden worden. Vervolgens komen de planten tussen klembanden die schuin omhoog 

lopen. Hiermee wordt het vlas uit de grond getrokken. Vervolgens komen de rijtjes bij elkaar en 

wordt het geheel in één of twee zwaden op de grond gelegd (afbeelding 2). De planten liggen in 

het zwad netjes evenwijdig met de voet van de planten op elkaar en het zwad is regelmatig van 

dikte. Een regelmatige dikte van het zwad is van belang om ook een regelmatige roting te 

verkrijgen. De planten moeten netjes in het zwad liggen, omdat er anders bij het zwingelen 

problemen ontstaan. 

Afbeelding 2. Vlastrekker.

Het trekken moet onder droge omstandigheden uitgevoerd worden. Dit zal het dauwrootproces 

een goede start geven. Wanneer een gewas nat getrokken wordt, geven de plukriemen extra 

beschadiging van de stengels op die gedeelten waar ze door de plukriemen gepakt worden. Ook 

het slippen van de plukriemen (juiste spanning) dient voorkomen te worden. Beschadiging van de 

stengel door de plukriem veroorzaakt een hoger percentage korte vezels.



De rijsnelheid zal in het algemeen met de treksnelheid overeenkomen en is afhankelijk van 

standdichtheid, onkruidbezetting, mate van legering en andere factoren. Er dient niet tegen de 

legeringsrichting in te worden geplukt. Met verhoging van de plukhoogte kan geregeld worden dat 

in groei achtergebleven vlas en onkruid wordt meegetrokken. 

Terug

3. KEREN

Tijdens de rootperiode wordt het vlaszwad één of meerdere malen gekeerd. Door het zwad te 

keren, verloopt de roting regelmatiger. Tegen het einde van de rootperiode wordt vaak nog een 

keer gekeerd om een snellere droging te bewerkstelligen. Dit kan echter ook met een zwadlichter 

uitgevoerd worden. Het keren gebeurt met een speciale machine, waarmee het zwad door een 

getand wiel opgeraapt wordt. Vervolgens wordt het zwad tussen getande riemen geklemd en 

achter de machine omgekeerd weer neergelegd (afbeelding 3). Met een zogenaamde 

voeteffenstuiker worden de voeten van de planten weer netjes bij elkaar gebracht. Een bijkomend 

voordeel van het keren is dat een eventuele ondervrucht niet te ver in het zwad kan groeien. 

Afbeelding 3. Dubbele keerder.

Terug

4. OPRAPEN (ROLLEN)

Zodra het strovlas voldoende geroot en droog is, kan het geperst worden. Het zwad wordt 

eigenlijk niet opgeperst zoals graanstro, maar wordt netjes opgerold met een vlaspersmachine in 

een grote ronde baal. Hierbij worden vanaf het begin touwen meegerold (afbeelding 4). Bij het 



zwingelen wordt de strobaal weer afgerold met behulp van deze touwen. Het touw dat gebruikt 

wordt, mag niet van synthetische oorsprong zijn. Restanten van polypropyleenvezels zijn later 

zichtbaar en zijn zeer schadelijk voor de afzetmogelijkheden van zowel de lange (textiel) als de 

korte vezel (papier). 

Afbeelding 4. Oprolpers.

Terug

5. REPELEN

Bij het repelen of ontzaden worden de zaadbollen van het stro afgerist. Het repelen kan op 

verschillende tijdstippen tijdens de oogstfasen uitgevoerd worden: bij het trekken, bij het keren of 

direct voorafgaand aan het zwingelen. Dit tijdstip bepaalt of de vlasbollen nog zeer vochtig zijn en 

onmiddellijk gedroogd moeten worden of dat ze al in belangrijke mate gedroogd zijn. De 

verschillende tijdstippen kunnen de opbrengst en kwaliteit van het zaaizaad beïnvloeden. De 

weersomstandigheden tijdens het roten hebben hier grote invloed op. 

Terug

6. DAUWROOTVARIANTEN

Er zijn verschillende dauwrootvarianten. In tabel 10 zijn de effecten van de dauwrootvarianten op 

de opbrengst en kwaliteit naast elkaar gezet en vergeleken met de oude methode. Per 

dauwrootvariant is het trektijdstip verschillend. Ook is het oogstrisico weergegeven. 

6.1. TREKKEN EN DAUWROTEN ZONDER ONTZADING



Trekken - dauwroten - keren - dauwroten - oprapen - repelen/zwingelen

Bij deze methode blijven de zaadbollen gedurende de gehele veldperiode aan het stro. Doordat 

het zaad kan narijpen, kan eerder getrokken worden dan bij de andere dauwrootvarianten. Deze 

methode is wat arbeidsbehoefte en investering betreft vrij goedkoop. Bij het keren van het zwad 

kan er zaadverlies optreden. De zaadwinning en de zaaizaadkwaliteit zijn zeer weersafhankelijk. 

Vaak komt zaadverlies voor (40-60 procent), terwijl de kwaliteit als zaaizaad vermindert, met 

name in natte zomers. Globaal de helft van dit zaad kan niet meer als zaaizaad afgezet worden 

maar moet als slagzaad weg. Om oogstrisico en kwaliteitsverlies van het zaad te beperken, wordt 

vaak opgeraapt voordat het stro volledig geroot is. De vezelkwaliteit wordt daarmee negatief 

beïnvloed. 

De zaadbollen worden gerepeld vlak voor het zwingelen. Belangrijk is dat bij het invoeren van het 

zwad de zaadbollen aan die zijde van de ronde balenpers komen die aansluit bij het verdere 

verwerkingsproces van het ontrollen van de balen, het repelen en het zwingelen. 

6.2. KEERREPELEN (DAUWROOT NA ONTZADING)

Trekken - dauwroten - keren/repelen - dauwroten - oprapen - zwingelen

Bij de keerrepelmethode wordt 4 tot 10 dagen na het trekken gerepeld met een 

keerrepelmachine. De vlasbollen hebben dan een vochtgehalte van 10 à 13%, zodat het 

nadrogen van de bollen geen grote problemen meer geeft. 

Vervolgens blijft het vlasstro in het zwad liggen voor het dauwroten. Het vlas blijft hierbij ook voor 

winning van de lange vezel geschikt. De zaadbollen worden later met een maaidorser of 

repeleenheid centraal gedorsen. Deze methode is redelijk veilig voor de zaadwinning mits er na 

het trekken voldoende droge dagen zijn en voldoende machinecapaciteit beschikbaar is voor het 

ontzaden. 

Bij een nieuwe variant op deze oogstmethode wordt door één machine twee zwaden tegelijk 

opgeraapt en gekeerd. De vlasbollen worden hierbij gerepeld, gedorsen en geschoond. Het 

zaaizaad wordt voor 95 tot 98% geschoond. De capaciteit is ongeveer 0,9 hectare per uur. 

6.3. TREKREPELEN (DAUWROOT NA ONTZADING)

Trekken/repelen - dauwroten - keren - dauwroten - oprapen - zwingelen

Gelijktijdig met het trekken worden de zaadbollen van het vlas gehaald. Bij deze oogstvariant 

wordt vrij laat getrokken opdat het zaad iets kan afrijpen voordat het gerepeld wordt. Dit komt de 

kwaliteit van het zaad ten goede, maar het roten verloopt wat moeilijker. Het risico op overroot 

neemt toe, waarmee de vezelkwaliteit afneemt. 

De zaaizaadwinning is bij dit systeem geheel veilig. De zaadbollen worden meteen verzameld in 

kisten of op een kipwagen en bevatten dan nog veel vocht. Snel drogen van de zaadbollen is 

vereist. Bij een nieuwe variant op dit oogstsysteem worden de bollen gelijk op de 

trekrepelmachine gedorsen. 



Tabel. Verschillen tussen de dauwrootvarianten.

factor oude oogstmethode dauwroten zonder 

ontzading

keerrepelen trekrepelen

trektijdstip vroeg vroeg
'normaal' 

laat

oogstrisico zaad vrij gering tot 

afwezig

groot vrij gering vrij gering tot 

afwezig
oogstrisico vezel afwezig vrij gering vrij gering vrij groot
zaadkwaliteit zeer goed laag vrij goed goed
zaadopbrengst zeer goed vrij goed vrij goed tot goedgoed
vezelkwaliteit zeer goed vrij laag goed minder goed
vezelopbrengst zeer goed goed goed vrij goed

Terug

7. TREKTIJDSTIP

Het verschil in afrijping tussen stro/vezel en zaad is lastig bij het vaststellen van het trektijdstip. 

Het stro is eerder oogstbaar dan het zaad. Naarmate het vlas later getrokken wordt en het stro 

dus rijper is, verloopt het roten trager. 

Het trektijdstip hangt samen met de oogstmethode. Bij dauwroten zonder ontzading gebeurt het 

trekken vanaf een vochtgehalte van de vlasbollen van 50 à 60 procent. Het gewas is dan nog niet 

bruin (volrijp) maar geel. Het volrijpheidsstadium wordt 8 à 12 dagen later bereikt als de stengel 

tweederde deel of meer van het blad heeft verloren. Vroeg plukken is vooral noodzakelijk bij 

aantastingen door ziekten zoals Botrytis, verbruining en kanker. 

Terug

8. DAUWROTEN

Tijdens het roten wordt door schimmels pectine afgebroken. Daarmee komen de lintvezels los 

van de houtige delen. Als de roting te ver door gaat, worden de lintvezels ook aangetast, 

waardoor de kwaliteit achteruit loopt. Bij een goed verlopen dauwrootproces wordt eenzelfde 

vezelkwaliteit verkregen als bij de oude oogstmethode. 

De vochtvoorziening en de temperatuur zijn van grote betekenis om een evenwichtige 

rotingsgraad te verkrijgen. Om het uitgangspunt zo goed mogelijk te maken, is een droog zwad in 

de beginfase van de roting aan te bevelen. Droog trekken is belangrijk. Vaak wordt het zwad al 

één week tot tien dagen na het trekken gekeerd om de regelmatigheid van het roten te 

bevorderen.

In het onderzoek is de mogelijkheid nagegaan om de schimmels te activeren en het 

dauwrootproces te versnellen. Dit is gebeurd door beregening en bespuiting van het zwad met 

ureum of suiker. Voor de praktijk zijn hieruit echter geen verbeteringen naar voren gekomen. 

Sommige vlasplukmachines zijn uitgerust met een voetkneuzer, waarbij het onderste gedeelte 



van de stengel, onder de trekriem, bij het trekken gekneusd/geplet wordt. Het rootproces van dit 

stengeldeel wordt hiermee versneld, maar de uiteindelijke invloed is beperkt. 

Het dauwrootproces is vooral afhankelijk van de neerslag en de temperatuur en duurt drie tot vijf 

weken. De roting van het vlas gaat door zolang het vlas vochtig blijft. Voor de vezelkwaliteit en 

-opbrengst is het van groot belang om het vlas op het goede moment van roting droog te hebben 

en af te voeren. De vezelkwaliteit is dan goed (sterk) en er wordt een hoog rendement aan lange 

vezel verkregen. 

Onvolledige dauwroot geeft vaak een hoge opbrengst aan vezel. De vezel is evenwel van 

onvoldoen¬de kwaliteit, onder andere door verontreiniging met houtdeeltjes. 

8.1. OVERROTING

Als het vlas vanwege vochtig weer niet tijdig opgeraapt kan worden, kan overroting optreden. Het 

verlies aan opbrengst van lange vezel kan dan groot zijn en oplopen tot 2 à 3 procent 

vezelverlies per week of tot het totaal verloren gaan van het gewas. Overroot geeft een stijging 

van de opbrengst aan korte vezel. Het verlies aan lange vezel wordt economisch niet 

goedgemaakt door de hogere opbrengst aan korte vezel. Aan het einde van de dauwroting zijn er 

dus in een vochtige periode risico's omdat het proces niet afgeremd of gestopt kan worden. In 

onderzoek zijn diverse fungiciden uitgeprobeerd, maar deze hadden geen remmend effect. 

8.2. ROTINGSGRAAD

De beoordeling van de rotingsgraad gebeurt voornamelijk op grond van ervaring. Een 

gebruikelijke methode is het wrijven van droog dauwrootvlas met de vingers. De vezel komt bij 

een goede roting vrij en de houtpijp breekt in kleine stukjes. Daarbij is het belangrijk dat ook de 

voet, het midden en de top van de vlasstengel goed geroot zijn. In het algemeen root de voet, het 

deel onder de plukriem, moeilijker dan de rest van de stengel. Een goede methode voor 

beoordeling is het zwingelen van een proefmonster van enkel kilogrammen. Uit onderzoek is 

gebleken dat het pectinegehalte van het stro een goede maat is voor de rotingsgraad. De 

bepaling van het pectinegehalte is echter nogal bewerkelijk en zodoende niet praktisch bruikbaar. 

Terug

9. ZWINGELEN

De meeste Nederlandse bedrijven met een zwingelmachine zijn te vinden in Zeeuws-Vlaanderen. 

Bij het zwingelen van het vlasstro wordt het lint vrijgemaakt uit de houtige delen. Het optimale 

vochtgehalte van het vlasstro bij het verwerken op de zwingelturbine is 15 à 17%. Bij dit 

vochtgehalte kan het stro goed bewaard worden. De zwingelcapaciteit is erop gericht dat de 

oogst in een jaar tijd verwerkt kan worden. 

Als het stro onvoldoende geroot is, kunnen niet alle houtige delen losgeslagen worden van het 

lint. Als het stro overroot is, worden er lintvezels kapotgeslagen en zal het lint door zwakte en 



ongewenste kleur een lagere kwaliteit hebben. 

Bij het zwingelen komt er naast het lint ook een aantal bijproducten beschikbaar zoals de lokken 

(fijne korte lintvezels) en de lemen (de houtige deeltjes). 

Terug

10. OPRAAPDORSEN

Zwadmaaien en opraapdorsen is een oogstmethode die nauwelijks of niet door de praktijk is 

opgepakt. De mechanisatiekosten zijn laag, maar de financiële opbrengst is ook laag. Deze 

methode is gebruikelijk in Canada en Noord-Amerika bij olievlas en wordt ook in Spanje en 

Engeland toegepast.

Percelen waarvan alleen het zaad gewonnen wordt of die om één of andere reden een 

onvoldoende stand hebben - zogenaamde noodgevallen - komen voor deze methode in 

aanmerking. Het kunnen ook percelen zijn waarvan de zaadzetting goed is en het vlasstro niet 

meer aan de gestelde eisen voldoet. Voorbeelden zijn een perceel met hagelschade, een perceel 

met onvoldoende lengte of holle stand of een perceel met zware legering. Ook percelen waarvoor 

de oogstkosten van keerrepelen of trekrepelen te hoog zijn, komen in aanmerking voor 

zwadmaaien en opraapdorsen. Men dient zich echter te realiseren dat de afzet van de vezel, de 

zogenaamde warvezel, moeilijk is vanwege de geringe verwerkingsmogelijkheden. 

Het vlas wordt getrokken of gemaaid met een trommel-cyclomaaier. Tussen de zwaden dienen 

ruime paden aanwezig te zijn, zodat bij het opraapdorsen geen storing ontstaat. Van de 

maaiapparatuur lijkt de cyclomaaier nog het beste te voldoen, mits de mesjes scherp zijn. Enig 

verlies van zaadbollen is mogelijk. Het voordeel is dat de zaadbollen dakpansgewijs worden 

neergelegd.

De oriënterende ervaringen hebben geleerd dat de droogperiode in het zwad kort moet zijn. Bij 

een periode langer dan tien dagen is het rootproces ingezet en kan de vlasvezel aanleiding 

geven tot wikkelen bij de dorstrommel en stro-afnemer van de maaidorser.

Na een droogperiode van 3 à 4 dagen wordt gedorsen. De maaidorser kan uitgerust zijn met een 

doeken- of pennenopraper. Beide voldoen goed. Vaak worden twee zwaden tegelijk opgenomen 

(werkbreedte 300 à 360 cm). Storingen kunnen zich voordoen bij de pennenvijzel die meestal is 

uitgerust met intrekbare vingers. Vaak is aanpassing nodig van de rijsnelheid of de opstelling en 

snelheid van het opvoerdoek. De dorscapaciteit bedraagt ± 0,5 ha per uur en is vooral afhankelijk 

van de gewas- en weersomstandigheden. Het vlas kan het beste gedorsen worden onder zeer 

droge omstandigheden (tussen 13.00 en 18.00 uur). 

Na het dorsen zal het stro (warstro) gedauwroot worden. Hierbij is het noodzakelijk dat het zwad 

tijdens dit proces één of tweemaal gekeerd wordt. Meestal is na 20 à 30 rootdagen de 

rotingsgraad van het vlas voldoende en wordt het droog in hogedrukbalen of in ronde balen 

geperst zoals graanstro en afgevoerd. De afzetmogelijkheden voor warvezel (lange en korte 



vezel bijeen) zijn zeer beperkt; de warvezel is meestal bestemd voor de papierindustrie. Het 

warstro wordt verwerkt op een breekvlasmachine of op een aangepaste lokkenmachine. De 

warvezel blijft aanzienlijk in prijs achter bij die van de lange vezel. 

Terug

11. DROGEN VAN VLASBOLLEN

Bij keerrepelen kan het nodig zijn dat de vlasbollen gedroogd moeten worden. Na het trekrepelen 

moeten de vlasbollen zeker gedroogd worden. Het vochtgehalte kan aanvankelijk zeer hoog zijn, 

tot 40 à 50 procent. Bij een hoog vochtgehalte dienen de zaadbollen snel gedroogd te worden. 

Gebeurt dit niet dan kan reeds na korte tijd broei ontstaan. Zodoende kan kiembeschadiging en 

schimmelvorming optreden, wat leidt tot kwaliteitsverlies. 

Het drogen gebeurt meestal in kisten, maar de bollen kunnen ook los op een ventilatiekoker 

gedroogd worden. Een laagdikte van maximaal 60 cm is aan te bevelen. De hoeveelheid 

vlasbollen varieert van 8 tot 10 m3 per ha. Het ventileren begint met buitenlucht om de 

temperatuur laag te houden. Normaal wordt hiervoor 24 uur aangehouden. Daarna kan het 

drogen met opgewarmde lucht beginnen. De drooglucht mag niet warmer zijn dan 30°C omdat bij 

te warme lucht de kiemkracht kan verminderen. De temperatuur kan met een aantal voelers, 

geplaatst in de partij vlasbollen, regelmatig gecontroleerd worden. Bij het drogen is het belangrijk 

dat de luchtstroom voldoende snelheid heeft. De luchtstroom dient tenminste 500 m3 per m2 

vloeroppervlakte per uur te bedragen. Bij onregelmatige droging moet de partij omgezet worden. 

Bij een vochtpercentage van 10 procent zijn de bollen goed dorsbaar zonder dat het zaad te veel 

beschadigd hoeft te raken. Een vochtgehalte van 10 procent is voldoende laag om het zaad na 

het dorsen goed te bewaren. 

Terug

12. AFSTELLEN DORSMACHINE

Het dorsen van de vlasbollen kan bij keerrepelen direct op het veld gebeuren. Meestal wordt bij 

keer- en trekrepelen gedorsen na het drogen van de zaadbollen. Als vochtige bollen gedorsen 

worden (bij opraapdorsen of bij ongedroogde bollen) moet extra gelet worden op het voorkomen 

van beschadigingen. Veel beschadigd zaad kan leiden tot een lagere waardering als zaaizaad of 

tot afkeuring. Als een begin wordt gemaakt met het dorsen kan men bij twijfelgevallen omtrent 

dorsbescha¬diging een monster bij de NAK laten beoordelen. Bij enige ervaring kan met behulp 

van een loep de mate van beschadiging ook worden vastgesteld. 

Bij het dorsen van de gerepelde bollen kan gebruik gemaakt worden van een stationaire 

dorsmachine, maar meestal wordt een maaidorser ingezet. De invoer bij stationair dorsen heeft 

plaats via een kipwagen of een kistenkantelaar. Ook kunnen los aan te voeren bollen worden 



gestort op een aanvoertransportband, zodat de invoer regelmatig is.

De afstelling van de maaidorser is vrijwel gelijk aan de afstelling voor granen. Er wordt gewerkt 

met een zeef voorzien van ronde gaten met een diameter van 6 mm. De afstand tussen de 

dorstrommel en de dorsmantel bedraagt bij de invoer 10 à 12 mm en bij de uitvoer 15 mm. De 

afstand moet wat vernauwd worden als de bollen onvoldoende uitgedorsen worden. De 

beschadiging neemt dan echter toe. 

Om beschadiging van het zaad te voorkomen, moet het toerental van de dorstrommel laag zijn. 

De bollen moeten natuurlijk wel voldoende gedorsen worden. Uit onderzoek is gebleken dat de 

dorsbeschadiging toeneemt met het toerental. Afhankelijk van de diameter van de trommel wordt 

geadviseerd om het toerental op 500 (diameter 60 cm) tot 700 (diameter 42 cm) toeren per 

minuut te houden. Naast het toerental en de afstand tussen de mantel en de trommel hangt de 

dorsbeschadiging ook af van de gebruikte machine. 

Om het dorsen van de bollen te verbeteren, kan de dorsmantel afhankelijk van de maaidorser 

worden afgedicht met beukerplaten. De zaadbeschadiging neemt dan meestal toe. Bij sommige 

maaidorsers kan de dorsmantel gedeeltelijk worden dichtgemaakt, wat vaak gunstiger is dan 

geheel afsluiten. 

Het openlaten van de dorstrommel en de dorsmantel heeft het voordeel dat losse zaden die 

reeds bij de invoer aangevoerd zijn, de dorstrommel niet hoeven te passeren en ook niet worden 

beschadigd. 

Het terugvoeren van niet gedorste bollen heeft vaak weinig nut. Meestal zijn de niet gedorsen 

bollen afkomstig van nabloei, klein van stuk met weinig goed gevulde zaden. Bij het dorsen dient 

er ook op gelet te worden dat de retouraanvoer niet overmatig wordt belast. Dit leidt tot het rond 

jagen van het zaad en dient vermeden te worden. 

Bij de stationaire opstelling van een maaidorser kan het transport van het gedorsen zaad met de 

zaadelevator naar de graantank uitgeschakeld worden. Het zaad wordt dan onder de 

dorsmachine opgevangen en rechtstreeks met een transportband afgevoerd. Het zaad ondergaat 

zo minder behandelingen waardoor ook minder beschadiging ontstaat.  


