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Maïsproefveld uitzetten met GPS
André Steenhuis zet eind maart een maïsproefveld uit in Marwijksoord (Dr.). ,,Het
is de eerste keer dat we dat met behulp
van GPS doen, dus dat is best wel even
stoeien'', erkent de Technisch Specialist van
Bayer. Niettemin ziet hij legio voordelen in
het werken met GPS. ,,Met deze techniek
kunnen we de veldjes met bijbehorende
tussenruimtes en bufferstroken niet alleen
zeer nauwkeurig intekenen, maar kunnen we
deze gegevens ook gemakkelijk overzetten
op bijvoorbeeld de proefveldspuit. Daardoor
kunnen we nog preciezer werken.'' Een
ander voordeel is dat kaartjes van meerdere
jaren over elkaar gelegd kunnen worden,
waardoor jaareffecten - zoals bijvoorbeeld
de onkruidbezetting op een bepaalde plek heel exact kunnen worden getraceerd. ,,Op
termijn zal het verzamelen van dit soort data
zeker zijn vruchten afwerpen'', zo verwacht
Steenhuis. Voor dit seizoen is het vooral zaak
om de techniek goed onder de knie krijgen...
Lees ook het interview met André Steenhuis
op pagina 6.

'Zorgen om Vlaamse maïsteelt'
,,De toekomst van de maïsteelt in Vlaanderen
kun je gerust zorgelijk noemen. Met name op
het gebied van bemesting en onkruidbestrijding zijn de uitdagingen voor de telers behoorlijk
groot.'' Dat zegt Gert Van de Ven, onderzoeker
voedergewassen bij het Landbouwcentrum voor
Voedergewassen in Geel (B.).
Lees het interview dat Maïs Koerier met hem had
op pagina 7.

Specialist in suikermaïs
Snijmaïs en suikermaïs; zo groot kan het verschil in teelt toch niet
zijn...? ,,Ja, dat soort geluiden hoor ik wel vaker. Maar de werkelijkheid is dat suikermaïs een compleet andere teelt is dan snijmaïs'',
zegt Giel Hermans uit Kessel (Lb.). In 25 jaar is de Limburger uitgegroeid tot dé suikermaïsspecialist van Nederland en bedient hij
zo'n 80 procent van de hele Nederlandse markt. Mais Koerier ging
een middag bij hem op bezoek.
Het is een beetje een vreemde gewaarwording: kisten vol met verse maïskolven… in maart. ,,Deze komen uit Senegal'', zegt Giel Hermans, terwijl
hij een paar kolven van de verwerkingslijn pakt. ,,Ze zijn daar acht dagen
geleden geplukt, met een zeecontainer naar de haven van Antwerpen

Echte pionier

verscheept, daarna hierheen gereden voor verwerking en morgen liggen

Hermans is een echte pionier als het om de teelt van suikermaïs gaat. In

ze in de winkel. Zo doen we dat, elke dag weer.'' Hij pelt ondertussen

1993 - nu exact 25 jaar geleden - begon hij met zijn eerste halve hectare.

de schutbladeren van een kolf en peutert er een paar korrels uit. Wie

,,Ik deed toen de studie Internationale Agrarische Handel in Deventer en

niet beter weet zou zeggen dat het om een ‘wat afwijkende’ snijmaïskolf

kwam tijdens een project in aanraking met suikermaïs. Ik heb dit toen

gaat. ,,Maar suikermaïs is toch echt iets heel anders dan snijmaïs'', zo

vrij breed opgepakt, waarna ik na het afronden van de opleiding meteen

benadrukt de Limburger. Behalve de fijnere, wat onregelmatig geplaatste

verder kon met mijn eigen bedrijf'', zo blikt hij terug.

korrels rondom de spil, vallen ook de pluimharen op. Die zijn wit, terwijl
deze bij snijmaïs meer roodachtig zijn. ,,En dan hebben we het alleen nog

'Suikermaïs telen is niet makkelijk', lees verder op pagina 3.

maar over een paar uiterlijkheden. Voor wat betreft de rassen, de teelttechniek en de oogst zijn de verschillen nog groter. Bijna alles gaat anders
dan bij snijmaïs.''
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Volg ons op Twitter, Facebook of Instagram: BayercropNL

MAXIMALE DOSERING LAUDIS OF LAUDIS WG NOODZAKELIJK TEGEN GLADVINGERGRAS!
'GLADVINGERGRAS EN HAAGWINDE GRONDIG AANPAKKEN LÓÓNT'

Blijf op de hoogte van de actuele zaken.
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'ONKRUIDBESTRIJDING STERK GERICHT OP HAAGWINDE'

NIEUW: WEEDSCOUT
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'VEEL UITDAGENDE PROEVEN IN DE MAÏSTEELT'

MAXIMALE DOSERING
LAUDIS OF LAUDIS WG NOODZAKELIJK TEGEN GLADVINGERGRAS!
Capreno
DE AFGELOPEN JAREN ZIJN MEERDERE (PRAKTIJK)PROEVEN UITGEVOERD MET EEN HOGE

Ook het middel Capreno - dat net als Laudis de werkzame stof tembotrione bevat - heeft een prima werking
tegen gladvingergras, zo blijkt uit onderzoek in 2016.

DOSERING LAUDIS (2,25 l/HA) OF LAUDIS WG (0,5 KG/HA) TEGEN GLADVINGERGRAS. HIERUIT

Toepassing van Capreno 0,2 l/ha + Robbester/Actirob B 1 l/ha aangevuld met Laudis 0,7 l/ha heeft vrijwel
hetzelfde effect op gladvingergras als de combinaties Laudis 2,25 l/ha + Akris 2 l/ha en Laudis 1,5 l/ha + Clio

KOMT NAAR VOREN DAT LAUDIS (2,25 l/HA) OF LAUDIS WG (0,5 KG/HA) EEN PRIMA WERKING

0,1 l/ha + Akris 2 l/ha.

HEEFT TEGEN DEZE SNEL OPRUKKENDE GRASSOORT, MITS ER OP TIJD WORDT GESPOTEN.

De proef bevestigt dat voor een

Vóór uitstoeling gladvingergras

Op tijd spuiten!

betrouwbare gladvingergras bestrijding 100 gram tembotrione
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Op etiketten wordt steeds vaker gebruik gemaakt van de BBCH-schaal om het moment van spuiten aan te
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stadium, BBCH 12 het 2-bladstadium van een plant of onkruid.
Voor een goed resultaat tegen gladvingergras is het belangrijk om Laudis 2,25 l/ha of Laudis WG 0,5 kg +

voor een goed resultaat is een
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1 liter Robbester vóór de uitstoeling van gladvingergras (op BBCH 10 en BBCH 12) te spuiten. Vanaf BBCH 14

gras. Dat is meestal in het 2- à
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(4-bladstadium van gladvingergras) ben je te laat.
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% GLADVINGERGRAS BESTRIJDING 2017
Gl. Vingergras BBCH 12

3-bladstadium van de maïs. De
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Normaal gesproken is een bespuiting in het 3-bladstadium van de maïs een tijdige bespuiting voor gladvingergras.

Gl. Vingergras BBCH 10

per hectare nodig is. Belangrijk
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geven. De BBCH geeft het ontwikkelingsstadium van een plant aan. BBCH 10 is bijvoorbeeld het kiemblad-

1,5 Laudis +
0,1 Clio +
2 Akris

2,25 Laudis +
2 Akris

grootte van het gladvingergras

0,2 Capreno +
1 Olie+
0,7 Laudia +
2 Akris

is belangrijker dan de grootte
van de maïs.

TOELATING
LAUDIS EN LAUDIS WG UITGEBREID

Akris® en Frontier® Optima zijn geregistreerde handelsmerken van BASF.

Gl. Vingergras BBCH 14

De toelatingen van Laudis en Laudis WG zijn uitgebreid. Beide producten mochten tot
nu toe één keer per teeltseizoen worden toegepast in maïs met een maximale dosering
van 2,25 l/ha voor Laudis en 0,5 kg/ha voor Laudis WG. Met de herregistratie en uitbreiding mogen beide middelen nu twee keer per teeltseizoen worden toegepast in de halve
dosering. De maximale dosering per hectare per teeltseizoen blijft gelijk. Door deze uitbreiding is het mogelijk om een herbehandeling tegen nakiemende onkruiden uit te voeren.

Ook in suikermaïs en vlas
Laudis mag nu ook worden toegepast in suikermaïs, Laudis WG was daarin al toegelaten.
1,5 Laudis +
2 Akris

0,33 Laudis wg+
2,0 Laudis +

1,0 Robbester

2,25 Laudis +

2,25 Laudis +

2,0 Akris

1,0 Frontier Optima

0,5 Laudis wg +

Ook mogen beide middelen nu worden toegepast in vlas (vezelvlas en lijnzaad voor zaadproductie).

2,0 Akris

1,0 Robbester

Dosering in mais en suikermaïs:
•	Laudis: 1 toepassing van 2,25 l/ha of 2 toepassingen van 1,125 l/ha.
•	Laudis WG: 1 toepassing van 0,5 kg/ha of 2 toepassingen van 0,25 kg/ha.

ADVIES ONKRUIDBESTRIJDING MÉT GLADVINGERGRAS

Dosering in vlas:

•	Laudis 2,25 l/ha + Akris 2 l/ha (evt. nicosulfuron en/of een geëigend middel tegen haagwinde

•	1 toepassing van 1,125 l/ha Laudis of 0,25 kg/ha Laudis WG.

toevoegen).
•	Laudis WG 0,5 kg/ha + Robbester 0,5 l/ha + Akris 2 l/ha + Monsoon Active 0,75 l/ha.

Laudis WG mag nu net als Laudis ook worden toegepast in grondwaterbeschermingsgebieden.

•	Capreno 0,2 l/ha + Robbester/Actirob B 0,5 l/ha + Laudis 0,7 l/ha + Akris 2 l/ha (evt. nicosulfuron

Verpakkingen met het oude etiket mogen onbeperkt worden afgeleverd en opgebruikt.

toevoegen).

Glad- of harig vingergras, groene naaldaar of hanenpoot...?
Gladvingergras, harig vingergras, groene naaldaar en hanenpoot zijn in een vroeg groeistadium lastig van elkaar te onderscheiden.
Met onderstaand determinatieschema kunnen deze vier onkruiden echter snel en doeltreffend uit elkaar worden houden.
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Boven: Kiembladstadium van gladvingergras
(BBCH 10). Onder: 2-bladstadium van gladvingergras (BBCH 12). Dit zijn de momenten
om gladvingergras te bestrijden!

Hanenpoot

Gladvingergras
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MAÏS KOERIER

Harig vingergras

Groene naaldaar

VERVOLG VAN VOORPAGINA

'SUIKERMAÏS TELEN IS NIET MAKKELIJK,
HET VEREIST VEEL EXPERTISE'
Hermans' eerste jaren waren bikkelen en vooral heel veel zelf
uitzoeken en zelf uitvinden. ,,De grootste uitdaging was - en is
nu nog steeds - het produceren van kwaliteitskolven. Dat lijkt als je de teelt van snijmaïs voor ogen hebt - misschien niet zo
moeilijk, maar de werkelijkheid is anders. Suikermaïs is geen
koeienvoer, maar een redelijk exclusieve groente waar niets aan
mag mankeren. Dat vraagt een compleet andere aanpak. Nog
ieder jaar hebben we te maken met tegenslagen of tegenvallers
die we nog niet eerder hebben meegemaakt. We leren dus nog
elk jaar iets bij'', zegt hij gedreven. Een 'voordeel' hiervan is dat
er tot dusver geen grote concurrenten bij gekomen zijn. ,,Soms
zijn er bedrijven die eens een paar hectare proberen, maar dat
gaat vaak fout door gebrek aan kennis. Suikermaïs telen is een
specialisme; dat doe je er niet even bij.''

hectare weer onder moeten ploegen omdat de maïs door het natte
en donkere najaar niet genoeg af wilde rijpen. Dat soort schades moet
je van tevoren incalculeren'', aldus Hermans. Om de risico's zoveel
mogelijk te spreiden, houdt hij in alle vier landen waar hij suikermaïs
verbouwt minimaal drie teeltgebieden aan. In Nederland zijn dat drie
locaties in Limburg van elk 30 hectare.

Aangepaste zaaimachine
Voor wat betreft het zaaien en de verzorging van suikermaïs zijn er
ook duidelijke verschillen met snijmaïs. Zo gebeurt het zaaien met een
aangepaste maïszaaimachine. ,,Daarin zitten aangepaste zaaischijven
die het enigszins frommelige en minder uniforme zaaizaad wat beter
aankunnen. Per ras hebben we verschillende zaaischijven; we hebben er jaren aan zitten sleutelen om dit goed voor elkaar te krijgen.''
Om onkruiden onder de duim te houden wordt er per seizoen meestal

Zaaizaad uit Amerika

één keer gespoten en één keer geschoffeld. Ziekten en plagen zijn

Dit specialisme komt direct al naar voren bij de rassenkeuze. Hermans

(nog) geen groot item in de teelt, al komen bladvlekkenziekte en

reist daarvoor elk jaar naar de Verenigde Staten, het land waar de

Rhizoctonia in sommige jaren wel voor. Middelen om onkruiden

meeste veredelingsbedrijven actief zijn en waar hij doorgaans ook

en ziekten in suikermaïs te bestrijden zijn volgens Hermans op dit

Giel Hermans is eigenaar van Hermans Suikermais BV in Kessel

zijn zaaizaad vandaan haalt. ,,Er zijn wereldwijd genoeg goede sui-

moment redelijk voorhanden. ,,Echte knelpunten hebben we gelukkig

(Lb.). Jaarlijks teelt het bedrijf 500 tot 600 hectare suikermaïs. De

kermaïsrassen, maar je moet wel zelf uitzoeken hoe die het in de ver-

niet op dit vlak.'' Wél kijkt hij bij de rassenkeuze steeds nadrukkelijk

teelt vindt plaats in vier landen: Nederland, Spanje, Marokko en

schillende productiegebieden doen. Wij telen suikermaïs in Nederland,

naar resistenties tegen ziekte en plagen, ,,want nu hebben we nog

Senegal. Hierdoor kan Hermans jaarrond suikermaïs produceren

Spanje, Marokko en Senegal. Daar zijn de groeiomstandigheden alle-

een redelijk breed pakket aan middelen, maar dat kan over een paar

en leveren. Het overgrote deel - ca. 80 tot 85 procent - gaat naar

maal anders en heb je dus verschillende rassen nodig. Met de nodige

jaar wel eens heel anders zijn'', zo beseft hij.

de Nederlandse supermarkten.

desk-research, eigen proefveldjes en vooral via praktijkervaring zijn we
daar langzaam maar zeker achter gekomen.'' Hermans legt uit suiker-

Terug naar handmatig oogsten

maïs in drie smaaktypes kan worden ingedeeld: Normal Sweet, Super

Dan de oogst; hoe gaat die in zijn werk? Hermans vertelt in Nederland

Sweet en Multi Sweet. ,,De Normal Sweets smaken een beetje zoals

jarenlang machinaal - met een kolvenplukker - te hebben geoogst.

snijmaïs. Buiten Europa is dit type populair, maar wij vinden het niet

Maar drie jaar geleden is hij vanwege kwaliteitsverlies toch weer terug-

zoet en smaakvol genoeg. Het andere uiterste is de Multi Sweet. Die
is juist mierzoet en wil er ook niet echt in bij de consument. Wij hebben daarom alleen de tussenvorm Supersweets in ons rassenpakket.
Dat is de smaak die Nederlanders aan suikermaïs koppelen.'' Ook zijn
er wereldwijd vele kleuren suikermaïs, variërend van witgeel tot rood
en zelfs paars. Hermans houdt het voorlopig echter bij geel. ,,Voor de
Nederlandse consument hoort een maïskolf gewoon geel te zijn. En
dat zal voorlopig ook wel zo blijven.''

Suikermaïskolven moeten minimaal 18 centimeter lang zijn. Verder

Voor de dagelijkse verwerking van de suikermaïs heeft Hermans

geldt: hoe meer korrels er rondom de spil zitten, hoe beter. Fijnere

gemiddeld 35 tot 40 medewerkers in dienst. Ongeveer twee derde

korrels hebben namelijk een zachter huidje en zijn daardoor

is van Poolse afkomst en wordt ingehuurd via een uitzendbureau.

prettiger om te eten.

Van eind november tot begin mei komen de maïskolven vooral uit
Senegal. Samen met lokale partners teelt Hermans hier jaarlijks
ongeveer 100 hectare suikermaïs. Door het gunstige klimaat kunnen er jaarlijks twee oogsten worden gerealiseerd.

gegaan naar handmatig plukken. ,,Dat was best een moeilijke beslis-

markt te bedienen. Belangrijkste klanten zijn de supermarktketens,

sing, want de teeltkosten zijn daardoor weer flink hoger geworden'',

waar zo'n 80 tot 85 procent van de productie naar toe gaat. De rela-

zo blikt hij terug. Nu gebruikt hij oogstwagens, waarbij de geplukte

tie met deze partijen koestert hij daarom zeer. ,,Supermarkten willen

kolven via een oogstband naar kisten in de wagen worden getrans-

graag suikermaïs in hun schappen leggen, maar wel op voorwaarde

porteerd. ,,En dat gaat prima. We hebben nu veel minder schade,

dat deze van topkwaliteit zijn en dat je ze jaarrond kunt leveren in de

waardoor we ook minder arbeid nodig hebben bij de verwerking.''

hoeveelheden die zij willen. Deze eisen zijn dan ook leidend voor mijn

Voor wat betreft de afzet heeft Hermans op dit moment redelijk 'het

bedrijf; jaarrond topkwaliteit leveren blijft de grootste uitdaging voor de

rijk alleen'. Hij schat ongeveer 80 procent van de totale Nederlandse

komende jaren'', zo besluit de Limburger

Percentage uitval is groot
Op dit moment werkt het bedrijf met vijf verschillende rassen die met
name in vroegheid van elkaar verschillen. Daarbinnen wordt er ook
gekeken naar de kiemkracht van het zaad, de opbrengstpotentie en
de smaak. ,,Vooral de kiemkracht is best een item. In tegenstelling tot
snijmaïs bevat suikermaïs vrij weinig zetmeel en juist dat zetmeel is
belangrijk voor een goede kieming. De opkomst van suikermaïs kan
daardoor flink tegenvallen'', zo weet Hermans. Hij vertelt dat hooguit 85 procent van het zaad opkomt. Dat levert gemiddeld 60.000
planten per hectare op met gemiddeld één kolf per plant. Van deze
60.000 kolven blijven uiteindelijk maar zo'n 35.000 verkoopbare kolven over. ,,De uitval bij suikermaïs is dus erg groot, iets waar je enorm
rekening mee moet houden'', zo benadrukt hij nog maar eens. De
oorzaken van de uitval zijn erg divers, variërend van nachtvorst- en
wildschade tot allerlei vormen van kwaliteitsschade. Vooral de afrijping

Supermarkten hebben zo hun eigen eisen als het om de presentatie van de maiskolven gaat. Albert Heijn wil geheel uitgeklede kolven

is een zeer risicovolle periode. ,,Afgelopen jaar heb ik in Nederland 20

(foto links), andere supermarkten willen juist dat er nog één schutblad - een 'window' - omheen zit (foto rechts).
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'ONKRUIDBESTRIJDING STERK GERICHT OP HAAGWINDE'
,,Hét probleem in maïs? Dat is zonder enige twijfel haagwinde.
We doen er alles aan om dit onkruid onder controle te houden, al
kost dat wel steeds meer tijd en moeite.'' Aan het woord zijn René
Rougoor en André Tannemaat, respectievelijk mede-eigenaar en
een van de vaste mensen op de veldspuit bij loonbedrijf Lettink in
Westendorp (Gld.). Behalve met gerichte vooropkomst-bespuitingen op probleempercelen, pakken ze haagwinde ook stevig aan
met Capreno. ,,Wij zien dat dit middel uiteindelijk de beste nevenwerking heeft op haagwinde. En ook belangrijk: het werkt prima
tegen zwaluwtong, een onkruid dat hier ook steeds meer oprukt.''

Vooropkomst-bespuiting
Van de 800 tot 900 hectare maïs wordt doorgaans zo'n 150 hectare
vooropkomst gespoten. ,,Dat zijn vaak de wat moeilijkere percelen met
relatief veel haagwinde of aardappelopslag. In de regel voeren we
hierop geen hoofdbespuiting meer uit, maar alleen nog een late correctiebespuiting, waarbij we vooral haagwinde nog even een stevige tik geven'',
legt Tannemaat uit. Belangrijk bij deze strategie is - naast voldoende
vocht om de bodemherbiciden goed te laten werken - een voldoende fijn
zaaibed voor een zo volledig mogelijke bedekking van middelen over de
grond. Juist op dit punt is er volgens Tannemaat nog wel wat te verbeteren. ,,Veel boeren laten de grond net iets te grof liggen, waardoor de

Het is eind februari en een bitter koude dag in de Achterhoek. De ther-

bedekking met herbiciden onvolledig is. Daardoor valt de werking van

mometer geeft minus 6,5 graden aan, maar met de wind erbij voelt het

de bodemherbiciden soms wat tegen. Dat is jammer en eigenlijk ook

nog veel kouder. Bij loonbedrijf Lettink zijn de werknemers vooral druk in

gewoon niet nodig.'' Rougoor vult aan dit elk jaar weer te communiceren

de loodsen en in de werkplaats, want de buitenwerkzaamheden liggen

naar de telers, maar hij merkt dat de boodschap maar heel geleidelijk

zo goed als stil. ,,Her en der doen we nog wat grond- en transportwerk.

wordt opgepakt. ,,Daarin merk je dat maïstelers toch vooral veehouders

En we maken nog wat greppels schoon. Maar het grootste deel van het

zijn. Die zijn vooral bezig met hun koeien en veel minder met hun land.''
René Rougoor (rechts) is bedrijfsleider bij loon- en grondverzetbedrijf
Lettink B.V. in Westendorp (Gld.). André Tannemaat (links) is een van
de vaste mensen op de veldspuit.

'CAPRENO MATCHT GOED
MET DE ONKRUIDBEZETTING
IN ONS GEBIED'

een mooie verbetering is ten opzicht van voorgaande middelen. ,,De
dosering van Capreno is maar 0,25 liter per hectare; daarvan kun je dus
een flinke hoeveelheid meenemen op de spuit. Zeker tijdens hectische
periodes - zoals het afgelopen jaar - helpt dat toch weer om lekker door
te kunnen werken.''

Onkruidverspreiding voorkomen
Een punt dat volgens Rougoor en Tannemaat steeds belangrijker wordt
om onkruiden - en dan met name haagwinde - onder controle te houden, is het tegengaan van verspreiding. Tannemaat: ,,Haagwinde groeit
vrijwel altijd vanuit de randen het perceel in. Sommige boeren hebben de
neiging om die randen wat intensiever te bewerken, bijvoorbeeld met een
frees. Het gevolg is dat wortelstokken zich nog veel breder over het per-

personeel moet zich nu binnen vermaken. Gelukkig doen we veel onder-

Capreno in de basis

ceel verspreiden. Ook zien we nog te vaak dat de grond van uitgekorfde

houd zelf, dus er is altijd wel wat te doen'', vertelt bedrijfsleider René

Op percelen met een normale onkruiddruk gebruikt het loonbedrijf sinds

sloten en greppels op het land wordt verspreid. Niet handig, want juist

Rougoor. Samen met medewerker André Tannemaat heeft hij deze och-

vorig jaar hoofdzakelijk Capreno. ,,Naast de brede werking op grassen en

daarin zitten al die lastige wortelonkruiden. Op dit soort zaken zullen we

tend gereserveerd voor een gesprek over de onkruidbestrijding in maïs.

breedbladige onkruiden, is voor ons vooral de goede nevenwerking op

onze klanten nog meer moeten wijzen.''

En dat is voor het loonbedrijf al jaren een 'stevige poot' onder het bedrijf.

haagwinde van belang. De afgelopen twee jaar hebben we gemerkt dat

Een maatregel die zou helpen om met name de haagwindedruk te ver-

,,Jaarlijks spuiten we tussen de 800 en 900 hectare maïs. Dat doen

het even duurt voordat je het effect op haagwinde ziet, maar dat het eind-

minderen is meer vruchtwisseling. Toch verwacht Rougoor dat dit in zijn

we hoofdzakelijk met een 33 meter brede Agrifac-zelfrijder. Als reserve

resultaat gewoon beter is dan dat van andere middelen'', stelt Rougoor.

gebied geen grote vlucht zal nemen. ,,Boeren willen op hun huiskavel gras

hebben we ook nog een getrokken Sieger-spuit, die in noodgevallen ook

Ook belangrijk vindt hij de goede werking van Capreno op zwaluwtong;

hebben staan; maïs blijven ze daardoor vaak op dezelfde, verderaf gelegen

nog een paar honderd hectare over kan nemen. In droge jaren - zoals

een sterk opkomend onkruid op sommige percelen. ,,Al met al matcht

percelen verbouwen. Die manier van werken zie ik niet snel veranderen.

afgelopen seizoen - hebben we deze capaciteit ook echt nodig. Toen

Capreno dus gewoon heel goed met de onkruidbezetting in ons gebied.''

Verder is er wel wat grondruil met aardappel- en bollentelers, maar dat is

hebben we de werkbare uren soms echt moeten stelen'', vertelt Rougoor.

Tannemaat voegt graag nog toe dat Capreno 'logistiek gezien' ook

te weinig om de problemen met haagwinde structureel mee op te lossen.''

ADVERTORIAL

MONSOON ACTIVE:

NIEUWKOMER MET UNIEK WERKINGSSPECTRUM
Monsoon Active is een nieuw herbicide in maïs. Het bestrijdt een
zeer breed spectrum aan grasachtige, breedbladige en overblijvende onkruiden. Ook kan het zeer effectief ingezet worden als
onderbladbespuiting tegen overgebleven of nieuw opgekomen
haagwinde.

het een breed spectrum aan éénjarige breedbladige onkruiden zoals kamillesoorten, veelknopigen, uitstaande melde en melganzenvoet. Verder heeft
het ook een goede werking op diverse overblijvende onkruiden zoals akkerwinde, akkerdistel, haagwinde, akkermelkdistel, ridderzuring, paardenbloem
en veenwortel.

Monsoon Active bevat foramsulfuron (FSN) en thiencarbazone-methyl

Dosering

(TCM). Deze combinatie van actieve stoffen uit verschillende chemische

Het advies is om Monsoon Active toe te passen in een dosering van 0,75

groepen zorgt voor een effectief ingebouwd resistentiemanagement.

l/ha + een bodemherbicide (eventueel op basis van terbuthylazine) + een

De safener in het middel - cyprosulfamide - zorgt ervoor dat de actieve

triketone herbicide. Tegen overgebleven of nieuw opgekomen haagwinde

stof in de maïsplanten sneller wordt afgebroken, waardoor een goede

kan zo nodig ook nog een onderbladbespuiting worden toegepast met

gewasveiligheid gewaarborgd is. Monsoon Active is geformuleerd als

nogmaals 0,75 l/ha.

een OD (olie dispersie).

Werkingsspectrum
Monsoon Active is zeer effectief tegen één- en meerjarige grassen zoals

Monsoon Active kan niet gemengd worden met Laudis of met vloeibare

hanenpoot, naaldaar, raaigras, straatgras en kweek. Daarnaast bestrijdt

bladmeststoffen.
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'GLADVINGERGRAS EN HAAGWINDE

GRONDIG AANPAKKEN LÓÓNT'
,,Wie gladvingergras en haagwinde structureel wil bestrijden,
zal meer moeten doen dan één keer per seizoen in de maïs
spuiten'', zegt Peter van Beers uit Vessem. De akkerbouwer
annex loonwerker ziet beide onkruiden steeds meer terrein
winnen in zijn werkgebied. Hij drukt maïstelers daarom op het
hart om 'niet de goedkoopste, maar de beste maatregelen' te
nemen om situatie niet uit de hand te laten lopen.

gladvingergras, pleit Van Beers ook nadrukkelijk voor meer teeltwisseling. ,,Bekijk of het mogelijk is om een keer aardappelen, bieten of
conserven te telen. Daarin hebben we meer mogelijkheden om gladvingergras goed te bestrijden.'' In de praktijk ziet hij dat maïstelers die een
paar jaar achtereen structureel werk hebben gemaakt van een goede
bestrijding, nu minder problemen hebben met gladvingergras. ,,Dat is op
de korte termijn niet de goedkoopste weg, maar op de langere termijn
zéker wel'', zo stelt hij.

Het mest rijden is in volle gang, aan de trekkers wordt nog een kleinigheid gesleuteld en de veldspuit staat buiten voor een laatste check. Het

Onderbladbespuiting tegen haagwinde

bedrijf Van Beers Agro staat in de laatste week van maart duidelijk in

De problemen die voor gladvingergras gelden, gelden volgens Van

de startblokken voor het nieuwe seizoen. Ook Peter van Beers heeft

Beers in grote lijnen ook voor haagwinde. Ook met dit onkruid is

al heel wat meters gemaakt deze morgen, maar hij maakt toch graag

zeker 30 procent van de percelen flink vervuild en moet er steeds

even tijd vrij om de onkruidbestrijding in maïs te bespreken. ,,De laatste

meer gedaan worden om het onder de duim te houden. ,,Verschil met
gladvingergras is echter dat we voor haagwinde wél de middelen en

'KIES NIET VOOR
DE GOEDKOOPSTE,
MAAR VOOR DE

BESTE MAATREGELEN'

technieken hebben om de problemen aan te pakken.'' De loonwerker

Peter van Beers heeft een akkerbouw- en loonbedrijf in Vessem

legt uit dat hij - naast de standaard onkruidbestrijding in het voorjaar

(N-Br.). Beide bedrijfstakken zijn ongeveer even groot. Met het loon-

- al twaalf jaar onderbladbespuitingen tegen haagwinde uitvoert. Dat

werk richt Van Beers zich met name op grondbewerking en gewas-

gebeurt met zogenaamde zakpijpen of droplegs; dat zijn slangetjes

verzorging. Jaarlijks spuit het bedrijf ongeveer 450 hectare maïs.

aan de spuitboom waarmee in de rijen, onder het gewas gespoten kan
worden. Belangrijk bij een onderbladbespuiting tegen haagwinde is dat

breedte, staan volgens de loonwerker de voordelen van geen drift (want

deze zo laat mogelijk wordt uitgevoerd, zo stelt Van Beers. ,,Het beste

er wordt onderin het gewas gespoten), veel werkbare uren (want langere

moment is een bespuiting net voor de bloei van de maïs. Dat is meestal

dagen) en nauwelijks hinder van regen (door de parapluwerking van de

zo tussen begin en half juli. De haagwinde is dan volledig hersteld van

maïs). ,,Al met al wegen deze voordelen wel op tegen een iets lagere

de klap die het bij de voorjaarsbespuiting heeft gekregen, waardoor het

capaciteit. Vooral de grote zekerheid van een goed resultaat weegt erg

weer optimaal middelen op kan nemen. Bovendien is de sapstroom van

zwaar voor ons.''

jaren zie ik steeds meer percelen die vervuild raken met gladvingergras

het onkruid op dat moment alweer wat aan het omdraaien, waardoor

en haagwinde. Dat is zorgelijk, vooral omdat niet elke maïsteler de ernst

er een betere opname is en een beter transport richting de wortels. Wij

'Niet wat kost het, maar wat levert het op?'

daarvan inziet'', zegt hij onomwonden. De loonwerker schat dat zo'n

hebben de indruk dat de bestrijding hierdoor beter is.''

Volgens Van Beers werkt een late onderbladbespuiting zó goed tegen
haagwinde, dat er na één zo'n behandeling bijna geen restplanten over-

30 tot 40 procent van de percelen die hij spuit behoorlijk vervuild is met
gladvingergras, in zijn ogen het lastigste onkruid van dit moment en

Geen schade aan de maïs

blijven. Toch raadt hij aan om het in ieder geval twee jaar achter elkaar

zéker ook van de komende jaren. Vooral percelen waar continu maïs

Volgens de loonwerker geeft een late onderbladbespuiting geen schade

te doen, zodat de overgebleven haagwinde geen kans krijgt om zich

wordt geteeld zijn er soms slecht aan toe. ,,Daar moeten echt rigoureuze

aan de maïs, omdat de toppen voor de bloei nog flexibel zijn en dus

het jaar erop weer te vermeerderen. Over de (meer)kosten van deze

maatregelen worden genomen om het niet helemaal uit de hand te laten

gewillig meebuigen zonder te breken. ,,Zelfs wanneer de maïs drie meter

manier van werk zegt hij: ,,mijn boodschap aan mijn klanten is altijd: kijk

lopen.'' Daarnaast merkt hij dat de kortere pachttermijnen een grotere

hoog is, kunnen we er nog prima met onze zelfrijder doorheen, mits

nou eerst eens naar wat het oplevert en niet meteen naar wat het kost.

vervuiling in de hand werken. ,,Welke pachter is nog bereid om in de

deze nog niet in de bloei is'', zo weet hij inmiddels uit vele jaren erva-

Wie met haagwinde maar een beetje halfslachtig te werk gaat, krijgt

grond te investeren als je het maar één of enkele jaren hebt?'', vraagt

ring. Ook de zakpijpen zelf veroorzaken geen schade aan het gewas, al

een steeds groter probleem dat op den duur oncontroleerbaar wordt.

hij zich af. Dit 'laat-maar-even-zitten'-effect heeft volgens Van Beers ook

moet de spuitboom van de zelfrijder daarvoor wel ingevouwen worden

Zoiets wil je toch niet?'' In de praktijk merkt hij dat deze boodschap

gespeeld bij de langslepende ruilverkaveling in zijn gebied. ,,Sommige

tot een halve werkbreedte van 15 meter. ,,Bij een grotere werkbreedte

overkomt, want de animo voor onderbladbespuitingen neemt gestaag

boeren dachten lange tijd dat een deel van hun percelen terug werd

kunnen de zakpijpen soms in de maïsplanten gaan hangen, vooral wan-

toe. ,,Sommigen willen eerst alleen de buitenranden van het perceel

gegeven aan de natuur. Aan het onderhoud van die percelen hebben

neer er wat onnauwkeurig is gezaaid. Ook is er een grotere kans dat er

gedaan hebben, maar dat eindigt toch vaak in het complete perceel.

zij - begrijpelijkerwijs - niet zoveel meer gedaan en dat wreekt zich nu.''

een pijpje afbreekt. Om dat te voorkomen gaan we liever 'op zeker' met

Zodra telers ook gaan kijken in het midden van hun perceel, zijn ze vaak

Behalve voor het gebruik van de meest krachtige middelen(mix) tegen

een halve werkbreedte.'' Tegenover het nadeel van deze kleinere werk-

snel overtuigd dat 't echt nodig is'', zo besluit Van Beers.

WEEDSCOUT
!
W
U
E
NI

Bayer lanceert een nieuwe onkruidherkennings-app: WEEDSCOUT. De app is ontwikkeld
om telers te helpen bij het identificeren van onkruiden. Een foto maken van het onkruid is
daarvoor voldoende.
WEEDSCOUT werkt op basis van zelflerende algoritmen. Dit betekent dat de onkruidherkenning
verbetert bij elke foto die wordt ontvangen. Of anders gezegd: hoe meer foto's er in de databank
komen, hoe zekerder de uitkomst wordt.
WEEDSCOUT richt zich op vroege groeistadia van alle relevante onkruiden. Op dit moment kunnen
61 verschillende onkruiden (met in totaal 30.000 beelden) goed worden herkend. Doel is om dit aantal
- en ook de groeistadia - de komende jaren verder uit te breiden. Dat kan met uw hulp... doet u mee?

ZO WERKT HET:
•

fotografeer alleenstaande, jonge onkruiden (2-4 bladstadium)

•

fotografeer breedbladigen van bovenaf en grassen van opzij

•

verstuur de foto

•

binnen enkele seconden volgt het resultaat.

WEEDSCOUT toont meerdere resultaatopties, waarbij het meest waarschijnlijke resultaat bovenaan
staat. De mate van zekerheid wordt weergegeven met één, twee of drie sterren. Drie sterren staat voor
een zeer hoge waarschijnlijkheid.
Van elke onkruid is een databank aangelegd een met uitgebreide achtergrondinformatie. Ook kan de
locatie van elk onkruid via GPS-data worden vastgelegd, waardoor deze gemakkelijk terug is te vinden.

WEEDSCOUT is gratis verkrijgbaar via de App Store en Google play. Ga naar agro.bayer.nl/apps
om de app te downloaden!
WEEDSCOUT is onderdeel van Xarvio® , de nieuwe merknaam van Bayer voor activiteiten op het gebied van digitale landbouw.
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ANDRÉ STEENHUIS, TECHNISCH SPECIALIST MAÏS & SUIKERBIETEN:

'Veel uitdagende proeven in de maïsteelt'
Onderzaai van gras onder maïs, split-up toepassingen met herbiciden, proeven om aardappelopslag te bestrijden en tests met
droplegs om een late onkruidbestrijding uit te kunnen voeren.
Het zijn allemaal zaken waar André Steenhuis komend seizoen
intensief mee aan de slag gaat. De nieuwe Technisch Specialist
Maïs & Suikerbieten van Bayer ruimt op 'zijn' proefvelden veel
plaats in voor de praktische kant van de maïsteelt. ,,De maïsteelt krijgt de komende jaren met veel nieuwe uitdagingen te
maken. Met onze proeven proberen wij daar op tijd de oplossingen voor te vinden'', zegt hij.

zoen. Er is nu dus een mogelijkheid om twee keer per teeltseizoen een
halve dosering te gebruiken. In proeven en demo's willen we laten zien
wat de resultaten daarvan zijn.
Een andere belangrijk thema is onderzaai van gras onder maïs. Dit
wordt voor veel maïstelers op zandgrond een serieuze optie om in
2019 aan de nieuwe nitraatrichtlijn (Zesde Actieprogramma Nitraat,

red.) te kunnen voldoen. Ons plan is om op een aantal proefvelden
een paar stroken rietzwenkgras onder maïs zaaien. Deze grassoort
is namelijk een relatief langzame groeier en zal daardoor in de eerste
maanden nauwelijks concurreren met maïs. Pas als de maïs op z'n
retour is en er meer licht in het gewas valt, krijgt rietzwenk de kans om

Wat houdt uw werk als Technisch Specialist precies in?

zich goed te ontwikkelen, iets dat dan ook juist de bedoeling is. Voor de

,,Kort gezegd ben ik verantwoordelijk voor alle proeven en demovelden

proeven gebruiken we een rietzwenk-ras dat een hoge tolerantie bezit

in maïs en bieten. Ik regel onder meer de aanleg, de verzorging en de

voor gewasbeschermingsmiddelen. Deze gaat na een bespuiting dus

oogst en ik voer de beoordelingen uit. Verder zorg ik ervoor dat de

niet dood, maar wordt alleen wat teruggezet. Ook dat is weer gunstig

proefresultaten worden uitgewerkt en samengevat. Uiteraard gaat er

om concurrentie met maïs te vermijden.

veel in overleg met collega's, te meer omdat dit mijn eerste volledige

Om een zo breed mogelijk beeld te krijgen van de mogelijkheden van

seizoen wordt in deze functie.

onkruidbestrijding in gras onder maïs, zaaien we een deel van het riet-

Omdat de proef- en demovelden behoorlijk verspreid over Nederland

zwenk vrij snel na de bespuiting en een deel pas na enkele weken, zo

liggen, worden voor het praktische werk ook een aantal externe mensen

rond het 8- tot 10-bladstadium van de maïs. Op die manier hopen we

ingehuurd. De meeste doen dat werk al heel wat jaren en weten dus heel

meer te weten te komen over de gevolgen voor de maïs, het gras en

goed hoe ze de zaken aan moeten pakken. Ik leer dus ook van hen.''

de onkruiden. Welke effecten hebben bijvoorbeeld bodemherbiciden
op het later het ingezaaide gras: wil dit wel kiemen? En hoe zit het met

Hoeveel maïsproef- en demovelden heeft Bayer jaarlijks?

nakiemers wanneer de strook tussen de maïs nog een keer losgetrok-

,,Voor komend seizoen hebben we zes proeven en zes demo's op

ken wordt om gras te zaaien? Allemaal vragen waar we komend jaar

de planning staan. Die voeren we op zo'n tien verschillende locaties

een antwoord op hopen te krijgen.''

André Steenhuis is Technisch Specialist Maïs & Suikerbieten bij Bayer.

opkomst en groei, variërend van hooguit een 'pierig puntje' tot nor-

en buitendienstmedewerkers van toeleveranciers. Zij weten immers het

Hoe zit het met de eerdergenoemde problemen van
aardappelopslag en haagwinde, zijn daar ook specifieke
proeven voor opgezet?

beste waar zich welke onkruidproblemen voordoen.''

,,Voor de bestrijding van aardappelopslag hebben we afgelopen

kiemen, of ze na planten nog wel boven komen en of ze eventueel

seizoen al een speciale proef aangelegd, waarbij we een aantal rijen

nog weer nieuwe knollen gaan vormen. Ook kunnen we dan hopelijk

Wat zijn dit seizoen de belangrijkste thema's binnen jullie
proeven?

aardappelen hebben geplant - Hansa en Fontane - met daarnaast een

wat meer zeggen over verschillen in opslagbestrijding tussen de toe-

aantal rijen onkruiden die veel in maïs voorkomen. Vervolgens hebben

gepaste herbiciden. Wordt vervolgd dus.

,,Een belangrijk thema is het in tweeën opsplitsen van een onkruidbe-

we dit veldje gespoten met verschillende maïsherbiciden. Hoewel de

Voor wat betreft haagwinde; daarvoor gaan we onder andere aan de

spuiting. Deze zogenaamde split-up's komen steeds meer in beeld om

aardappelen een flinke tik kregen, hebben ze toch flink knollen gepro-

slag met onderbladbespuitingen via droplegs (slangetjes aan de spuit-

nakiemend onkruid afdoende te kunnen bestrijden. Zelf gaan we onder

duceerd. Deze hebben we gerooid en bewaard. De afgelopen winter

boom waarmee onder het gewas gespoten kan worden, red.). Deze

meer aan de slag met Laudis en Laudis WG. Van deze middelen is het

hebben we al een aantal van deze knollen in de kas opgekweekt, voor

worden her en der al met succes in de praktijk toegepast. Wij bekijken

etiket onlangs uitgebreid van één naar twee toepassingen per teeltsei-

een soort 'sneak preview'. Daarbij waren er grote verschillen te zien in

dit jaar hoe we daar met onze middelen meer profijt uit kunnen halen.''

uit. De meeste zijn in het Oosten en Zuiden van Nederland; daar waar
niet alleen de meeste maïs, maar ook de meeste probleemonkruiden
staan. De locaties komen veelal tot stand met regionale loonbedrijven

male planten. De rest van de bewaarde knollen gaan we binnenkort
in het veld uitplanten. Zo kunnen we zien in hoeverre ze deze gaan

ZAADONTSMETTING: KIES VOOR ZEKERHEID EN EEN GOEDE OPKOMST
In amper 5 maanden tijd moet maïs haar opbrengst zien te
realiseren. Daarvoor is het van groot belang dat de plant vanaf
het begin ongestoord kan doorgroeien. Met een goede zaadbehandeling is de plant beschermd tegen insecten en worden
vogels afgeweerd.

Ritnaalden
Van de bodeminsecten is het vooral de ritnaald die schade kan aanrichten in maïs. Op steeds meer percelen komen serieuze problemen met
ritnaalden voor. Kans op schade is vooral groot bij teelt van maïs op
gescheurd grasland. Maar ook door meer inzaai van groenbemesters
en minder onderhoud aan slootkanten neemt de kans op schade toe.

Vogelschade

Ritnaalden vreten de ondergrondse plantendelen aan waardoor de

Vogelvraat in maïs wordt voornamelijk veroorzaakt door kraaiachti-

groei sterk wordt geremd of plantuitval optreedt. Hoe groot de kans op

gen, fazanten en duiven. De schade treedt op vanaf zaaien tot het

ritnaaldenschade is, is moeilijk in te schatten. De voorgeschiedenis van

2-bladstadium van de maïs. De vogels pikken de zaden uit de grond,

het maïsperceel speelt hierbij een grote rol.

trekken de kiemplantjes uit de grond en eten aan het zaad of eten aan
de groene delen van de plant. Landelijk gezien heeft meer dan 60%

Fritvlieg

van het maïsareaal te maken met vogelschade. Een opbrengstderving

Vooral de larve van de eerste generatie fritvliegen kan veel schade ver-

van 10% is daarbij geen uitzondering. Incidenteel kan de schade een

oorzaken aan de jonge maïsplanten (1- tot 4-bladstadium). De larven

veelvoud hiervan zijn. Het gebruik van onbehandeld zaad kan leiden

dringen de plant binnen en tasten het groeipunt aan. Hierdoor ontstaan

tot overzaaien.

misvormingen of vindt plantuitval plaats. In een later stadium geeft

Schade door ritnaalden

schade door fritvliegen vaak aanleiding tot builenbrand. Dit veroorzaakt
niet alleen opbrengstderving, maar heeft zeer negatieve gevolgen voor

Langere toelating Mesurol onzeker

de smakelijkheid van het gewas.

De toelating van Mesurol FS is geldig tot oktober 2021. Toch is
het niet 100 procent zeker dat Mesurol na 2018 nog toegepast
kan worden. Dit komt omdat methiocarb, de werkzame stof

Tegen vogels - o.a. duiven en kraaien - is Mesurol al vele jaren

van Mesurol FS, momenteel de herregistratieprocedure in de

een betrouwbaar afweermiddel. Om onbedoelde (fauna)schade

EU doorloopt. Bayer investeert hier fors in en is optimistisch

te voorkomen, is het belangrijk om bij dit middel de aangegeven

over de uitkomst, maar een garantie op de beschikbaarheid na

toepassings- en veiligheidsregels goed op te volgen. Tegen

2018 is helaas niet te geven. Bestel daarom tijdig met Mesurol

ritnaalden kan het middel Sonido worden ingezet. Als de ritnaal-

behandelde zaden en houd geen eindvoorraden over. Dit voor-

dendruk niet al te zwaar is, kan hiermee een goed effect verkre-

komt (mogelijke) teleurstellingen.

gen worden. Zowel Mesurol als Sonido werken tegen fritvlieg.
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Schade door fritvlieg

'Steeds meer zorgen om maïsteelt'
meepakt, schiet eigenlijk alleen het middel Laudis over. En dat is op z'n

,,DE TOEKOMST VAN DE MAÏSTEELT IN VLAANDEREN
KUN JE GERUST ZORGELIJK NOEMEN. MET NAME
OP HET GEBIED VAN BEMESTING EN ONKRUIDBESTRIJDING ZIJN DE UITDAGINGEN VOOR DE
TELERS BEHOORLIJK GROOT.'' DAT ZEGT GERT VAN
DE VEN, ONDERZOEKER VOEDERGEWASSEN BIJ HET
LANDBOUWCENTRUM VOOR VOEDERGEWASSEN IN
GEEL (B.). MAÏS KOERIER SPRAK MET HEM OVER DE
BELANGRIJKSTE DISCUSSIE- EN KNELPUNTEN DIE
MOMENTEEL BIJ DE ZUIDERBUREN SPELEN.

zachtst gezegd een behoorlijk riskante situatie.''

Hoe pakken Vlaamse maïstelers de onkruidbestrijding nu aan?
,,Her en der wordt nu wat met vooropkomstmiddelen gewerkt. Maar de
resultaten daarmee zijn erg wisselend. Deze bodemherbiciden hebben
vocht nodig voor een goede werking, maar dat is alles behalve een
zekerheid hier op de droge zandgronden.''

En mechanische onkruidbestrijding; is dat een optie?
,,We onderzoeken als proefbedrijf nu een aantal combi's van mechanische en chemische onkruidbestrijding. Maar eerlijk gezegd verwacht ik
niet dat telers daar op korte termijn iets mee gaan doen. De bedrijven
in onze regio zijn daar veelal te groot voor; die hebben andere zaken
aan hun hoofd dan in het groeiseizoen maïs te schoffelen of te wieden.

De meest ongrijpbare plaag is de maïswortelboorder (diabrotica,

Ook valt de ideale periode voor de mechanische onkruidbestrijding vaak

red.). Tot nu toe hebben we deze kever in twee regio's gevon-

Om te beginnen: wat is het Landbouwcentrum voor
Voedergewassen (LCV)?

samen met de grasoogst.

den: rond de luchthaven van Zaventem en tussen Antwerpen en

Veel meer perspectief zie ik in het stimuleren van vruchtwisseling. Zoals

Mechelen. Alles duidt erop dat de kever via luchttransport binnen

,,Het Landbouwcentrum voor Voedergewassen coördineert in

gezegd wordt nu vaak vele jaren achtereen maïs op hetzelfde perceel

is gekomen. Daar waar de kever gevonden is geldt een veiligheids-

Vlaanderen het praktijkonderzoek rond voedergewassen. Verspreid

verbouwd. Dat móet en dat kán anders. Proeven hebben laten zien dat

zone (cirkel, red.) van een kilometer. In deze zone zijn maïstelers

over Vlaanderen voeren diverse partners onderzoek uit en organi-

vruchtwisseling - bijvoorbeeld met gras/klaver, graan of voederbieten -

verplicht om te ploegen - zodat de kever niet kan overleven op

seren ze voorlichtingsacties. Het proefcentrum voor de melkvee-

niet alleen een hele mooie mogelijkheid biedt om lastige onkruiden op

gewasresten, en moeten er (bodem)insecticiden worden toegepast.

sector 'Hooibeekhoeve' is een van de partners van het LCV in

z'n minst te halveren; het geeft ook een 10 procent hogere opbrengst bij

Verder zijn telers verplicht om vallen te zetten, zodat eventuele uit-

de provincie Antwerpen (grenzend aan Noord-Brabant, red.). Hier

de volgende maïsteelt. Die voordelen willen we de komende jaren beter

breidingen zo snel mogelijk gesignaleerd worden. Deze vallen zijn dit

voeren we onder andere praktijkproeven uit in gras en maïs en

onder de aandacht brengen bij telers.''

jaar overigens ook geïnstalleerd op alle belangrijke toegangswegen/

voorzien melkveehouders van allerlei praktische informatie voor hun

snelwegen vanuit het buitenland naar België. Wat deze intensieve
monitoring precies op zal leveren durf ik niet te zeggen. Blijft het

de maatschappij te betrekken bij de sector. Onderwerpen als agro-

Hoe zit het in Vlaanderen met ziekten in maïs? Zijn er
knelpunten op dit vlak?

biodiversiteit en landbouweducatie zijn daarom belangrijke pijlers

,,Eerlijk gezegd is dit niet echt een groot item in ons werkgebied. In 2008

gewoon niet. Zelf verwacht ik dat het probleem niet snel zal groeien.

geworden binnen het proefcentrum.''

hadden we een jaar met veel Helminthosporium (bladvlekkenziekte, red.),

De kever heeft namelijk maïswortels nodig om te kunnen overleven.

bedrijfsvoering. Daarnaast proberen we ook steeds nadrukkelijker

bij enkele exemplaren of neemt de populatie toe...? We weten het

Als we die - binnen de huidige cirkels - goed onderwerken zouden
we het probleem binnen de perken moeten kunnen houden.''

'WE ZIEN STEEDS MEER NIEUWE
GIERSTGRASSEN OPDUIKEN'

Tot slot: naast de onkruidbestrijding noemt u de stikstofbemesting in maïs ook 'zorgelijk'. Wat is daar aan
de hand?
,,Op dit moment mogen maïstelers nog maar 135 kilo stikstof
geven, waarvan 100 kilo uit dierlijke mest en 35 kilo uit kunstmest.
Op basis van grondmonsters is echter aangetoond dat op onze
gronden minimaal 165 kilo nodig is voor een goede en zekere
opbrengst van de maïs.''

Telers missen dus 30 kilo stikstof...?
,,Ja, en dat zien we vooral tijdens stressvolle periodes, zoals

Welke rol speelt de maïsteelt in jullie gebied?

maar dat probleem is ondertussen redelijk onder controle, onder andere

na droogte of overvloedige regen. De maïs kan zich dan onvol-

,,Een erg grote rol. In de Provincie Antwerpen vind je veruit de

door gebruik van tolerante rassen. Afgelopen jaar kwam hier wat meer

doende herstellen, waardoor het gewas tot aan de oogst duidelijk

meeste gespecialiseerde melkveehouderijbedrijven van Vlaanderen.

builenbrand voor dan anders, maar ook dat is niet iets waar we ons echt

achterblijft.''

Daarom wordt maar liefst 87 procent van de beschikbare land-

zorgen over maken.''

cent van die percelen staat maïs, waarvan het overgrote deel als

En op het gebied van plagen; wat speelt daar?

Wat kunnen maïstelers doen om eventuele schade te
beperken?

monocultuur. Dat betekent dat er op heel veel percelen vele jaren

,,De belangrijkste belagers van dit moment zijn de maïsstengelboorder,

,,Belangrijk is om de focus op een goede bodemconditie te leggen.

achter elkaar maïs wordt geteeld. En juist dát begint zich steeds

de ritnaald en de maïswortelkever. Van de eerste - de maïsstengelboor-

Daarmee kunnen stressvolle periodes veel beter worden doorstaan.

meer te wreken.''

der - krijgen we eerlijk gezegd maar weinig meldingen binnen. We weten

De afgelopen jaren hebben we daarom veel voorlichting gegeven

dat deze in het zuiden van Limburg, Vlaams-Brabant en Wallonië her en

over groenbemesters, vruchtwisseling en grondbewerking. Daarbij

Welke problemen veroorzaakt deze langdurige maïsteelt?

der schade veroorzaakt, maar over de precieze omvang tasten we eerlijk

hebben we regelmatig de vergelijking gemaakt met melkkoeien:

,,De grootste problemen doen zich voor bij de onkruidbestrijding.

gezegd nog wat in het duister. Omdat de volwassen mot in grasland kan

voor een goede productie moeten die in goede conditie zijn. Voor

We krijgen steeds meer te maken met nieuwe grassoorten die we

overleven, zou het een groot potentieel gevaar kunnen zijn. Maar nog-

de bodem is dat niet anders.''

heel moeilijk kunnen bestrijden. Behalve de bekende vingergrassen

maals; het aantal schademeldingen blijft tot dusver erg klein, waardoor

en naaldaar-soorten, zien we ook steeds meer nieuwe gierstgrassen

we het vooralsnog niet als groot probleem aanmerken.

opduiken, zoals kale gierst en Zuid-Afrikaanse gierst. Deze verte-

Van ritnaalden is bekend dat deze vooral in het tweede jaar na het

genwoordigers uit de Panicum-familie zijn erg moeilijk te bestrijden.

scheuren van grasland problemen op kan leveren. Maar de laatste jaren

In de rubriek Mens & Werk laten we mensen aan het

Tegelijkertijd kampen we met het probleem dat er nog maar erg

zien wij ook ritnaaldenschade in monoculturen maïs. Om erachter te

woord die zich op een bijzondere manier inzetten of ver-

weinig herbiciden beschikbaar zijn voor de maïsteelt. Zo is vorig jaar

komen wat de oorzaken hiervan zijn hebben we drie jaar geleden een

het belangrijke grassenmiddel Clio Elite van de markt verdwenen

monitoringsproject opgezet. Helaas hebben we hieruit nog geen conclu-

dienstelijk maken voor hun vak (en vakgenoten). In deze

en geldt sinds 2016 voor tebutylazine-houdende middelen een ver-

sies kunnen trekken, omdat deze vanwege overvloedige regen (2016) en

plichte bufferzone van 20 meter langs watervoerende waterlopen.

droogte (2017) niet goed uit de verf kwamen. Zolang we niet meer weten,

Dit laatste betekent dat TBA's in de praktijk bijna niet meer kunnen

adviseren we telers met ritnaaldenschade om behandeld zaaizaad

worden ingezet. Als brede onkruidbestrijder die ook goed grassen

(Sonido) te gebruiken of bij het zaaien een bodeminsecticide te gebruiken.

bouwgrond ingevuld met voedergewassen. Op ongeveer 40 pro-
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,,Hét probleem in maïs? Dat is zonder

,,Wie gladvingergras en haagwinde struc-

,,De maïsteelt krijgt de komende jaren

,,Behalve de bekende vingergrassen en

enige twijfel haagwinde. We doen er

tureel wil bestrijden, zal meer moeten

met veel nieuwe uitdagingen te maken.

naaldaar-soorten, zien we ook steeds

alles aan om dit onkruid onder controle

doen dan één keer per seizoen in de

Met onze proeven proberen wij daar op

meer nieuwe gierstgrassen opduiken in

te houden, al kost dat wel steeds meer

maïs spuiten.''

tijd oplossingen voor te vinden.''

maïs, zoals kale gierst en Zuid-Afrikaanse

tijd en moeite.''

gierst.''
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