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Eggen in maïs

Eggen hoort bij de onkruidbestrijding
voorjaar 2007
Een aantal jaren is er flink geëgd in de maïsteelt. Het was een verplichte maatregel om Mac Sharry-toeslag te kunnen ontvangen voor maïs. Sinds het verdwijnen van deze cross compliance in 2005, blijft de eg weer massaal in de schuur
staan. Een aantal loonwerkers blijft echter fanatiek eggen. Zij zien de voordelen
van het eggen als onderdeel van een goede onkruidbestrijding in de maïs.

Voordelen van eggen
kruiden niet te groot en is de variatie
Eggen heeft een aantal voorde- in onkruidgrootte veel minder. Er is
len. Het maakt het land vlakker. De ook minder schaduwwerking van
grofste kluiten worden verkleind, de onkruiden waardoor een betere
waardoor een veel mooier spuitbed bedekking wordt gerealiseerd. Dit
ontstaat. Ook bij toepassen van bo- alles geeft een beter spuitresultaat
demherbiciden voor opkomst is dit en maakt het mogelijk om met een
een voordeel. Bij het toepassen van lagere dosering middel te spuiten. U
bijvoorbeeld Merlin voor opkomst zou hierdoor op z’n minst de extra
van maïs ligt na het eggen het middel bewerkingskosten voor eggen terug
als een film over de geëgde grond. Er kunnen verdienen. Naast een kosmoet dan wel ongeveer twee dagen tenbesparing op middel levert deze
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Leudal in Heythuysen.
“Voor ons hoort eggen bij een goede onkruidbestrijding. De afgelopen jaren heeft iedereen het nut van
eggen wel gezien. Dan moet je dat ook aan de klant kunnen verkopen.” Maar hoe doe je dat bij een
bewerking die men alleen als een verplichting zag en soms weinig serieus werd uitgevoerd. Bij Leudal
is het antwoord helder. “Wij hebben de klanten gezegd als wij de maïs spuiten, dat we dan ook eggen.
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Ervaringen uit de praktijk
Gerard Venner,
werktuigencoöperatie
Leudal in Heythuysen.
“Voor ons hoort eggen bij een
goede onkruidbestrijding. De afgelopen jaren heeft iedereen het
nut van eggen wel gezien. Dan
moet je dat ook aan de klant kunnen verkopen.” Maar hoe doe je
dat bij een bewerking die men
alleen als een verplichting zag en
soms weinig serieus werd uitgevoerd. Bij Leudal is het antwoord
helder. “Wij hebben de klanten
gezegd als wij de maïs spuiten,
dat we dan ook eggen. We proberen door een besparing op middeleninzet de kosten voor eggen
terug te verdienen. De twijfelaars
hebben we overtuigd door ze uit
te nodigen bij een simpele demo-

proef. Met de helft wel en de andere helft niet geëgd. Een bezoekje
daaraan was voldoende.”

Interview en foto door Toon van der
Stok in Loonbedrijf (ledenblad CUMELA)

diepte moet ongeveer 2 cm minder
zijn dan de zaaidiepte.

eg onvoldoende geraakt. De niet geraakte onkruiden bij eggen maken
het bepalen van de dosering bij het
spuiten moeilijker.

Tips
Start bij witte draadjesstadium
Het ideale moment van eggen is het
witte draadjes stadium van de onkruiden. Nagenoeg honderd procent
van de onkruiden worden dan aangepakt.
Diep zaaien
Zaai de maïs voldoende diep, ca 5 cm.
Zo kan ook diep en agressief genoeg
worden gewerkt met de eg. De egMeer informatie:
• Kijk op
www.telenmettoekomst.nl
Hier vindt u verschillende
folders over onkruidbestrijding
in maïs
• Of neem voor meer informatie
contact op met uw adviseur.

Stel de eg goed af
De meeste eggen hebben meerdere instelmogelijkheden. Maak hier
ook gebruik van om het maximale
resultaat te bereiken van de egbewerking. Een stekende stand van
de egtand werkt agressiever. Voor
opkomst luidt het advies vaak een
iets stekende instelling. Grasachtige
onkruiden worden beter bestreden
met een stekende stand dan een
slepende stand. Let wel op dat de eg
dan niet te diep gaat werken. Controleer dit en stel dit zonodig bij.
Vlak zaaibed
Zorg voor een vlak zaaibed. In te diepe sporen worden onkruiden met de

Enkele loonwerkers blijven
fanatiek eggen
Uit een landelijke steekproef onder een 50-tal grote loonwerkers,
die gezamenlijk circa 10% van het
maïs areaal bespuiten, blijkt dat
ongeveer 65 procent helemaal
gestopt is met eggen. Ongeveer
vijftien procent van de loonwerkers blijft fanatiek aan het eggen.
Net als veel adviseurs, middelenfabrikanten en onderzoek vinden
zij dat eggen hoort bij een goede
onkruidbestrijding in maïs.

Praktijknetwerk Telen met toekomst werkt aan een breed gedragen duurzame teelt in de plantaardige sectoren. Ruim 400 ondernemers testen en beoordelen duurzame teeltmaatregelen, ‘Best
Practices,’ op de praktische toepasbaarheid en haalbaarheid. Dit gebeurt zoveel mogelijk in samenwerking met diverse partijen die het boerenerf cq. de tuin betreden.
Deze folder is met grote zorg samengesteld. De samenstellers zijn echter niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen ontstaan bij gebruik van gegevens.
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