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-1INLEIDING
Deverbouw van snijmais isde laatste jaren in
Nederland toegenomen;het areaal bedraagt thans 4200 ha
(Becker, 1968). Aangezien het gewas pas inhet deegrijpe
stadiumwordt geoogst engeënsileerd, bepalen de kolven
voor een belangrijk deel devoederwaarde van hetgewas,
met name ten aanzien van de zetmeelwaarde.
Inde Mededelingen Directie Akker- enWeidebouw 1964
wordt gewezen op devaak onbevredigende korrelzetting van de
kolven van snijmais.Kenmerkend zijn de volgend symptomen:
een korte kolf,die aan de top "kaal" is,terwijl op vele
andere plaatsen dekorrels ontbreken;dekorrels zijnongelijk van grootte envorm,'terwijlde korrelrijen een
draaiing vertonen (zie foto 1)Dit hebben wij in 1964waargenomen oppercelen in de IJsselstreek (Voorst,Wilp), in
O.Overijssel,0.Noord-Brabant (Maarheze) en Limburg.Genoemde symptomen worden inde literatuur (Berger etal.
1957; Koronowski,1961;Bussier,1962;Sprague,1964)aan
boriumgebrek toegeschreven. Onze waarneming dat op naburigepercelen met bieten dikwijls boriumgebrek (hartrot)
voorkwam, deed vermoeden dat de slechte korrelzetting van de
Snijmais ook door boriumgebrek werd veroorzaakt. Dit
vermoeden werd nog versterkt door de lage boriumgehalten
van het blad (het eerste volwassen blad van ±1m hoge
planten bevatte 5,5 - 11,0 dpm B ) ,die beneden de door
Berger et al. (1957)vermelde grenswaarde lagen.
De kwaliteit van snijmais wordt uiteraard ongunstig
beïnvloed door een slechte kolfontwikkeling enkorrelzetting.Erwerden daarom inde jaren 1965 en 1966,insamenwerking met de heer Westera van het Rijkslandbouwconsulentschap teHengelo (0.),enige proefvelden aangelegd om na
te gaan of deze schade door bemesting met borium iste
voorkomen.Nadere informatie over de symptomen van spoorelementgebrekenwerd verkregen door deze verschijnselen
bijmais inwatercultuur op tewekken. Voorts werd in 1966
en 1967 het effect van borium opde;groei,kolfontwikkeling
enkorrelzetting van mais bestudeerd ineen potproef met
boriumarme gronden. Deresultaten van deproeven worden
hieronder besproken.
MATERIAAL EN METHODEN
1.Potproef -watercultuur(1965)
Mais,variëteit C.I.V. 7werd opgekweekt in 4-1 potten op voedingsoplossingen waarin een van de essentiële
spoorelementenborium,koper,mangaan,ijzer en zink bf
ontbrak,of in zeer lage concentratie aanwezig was.Bovendien werdenplanten gekweekt op een volledigevoedingsoplossing die behalve demacro-voedingsstoffen en molybdeen,borium (0,36 dpm),koper (0,04 dpm),mangaan (0,37
dpm), ijzer (5-10 dpm als EDTA enEDDHA)en zink (0,13
dpm)bevatte. Devoedingsoplossingen werden eerst één,
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enlatertweetotdriemaalperweekververst.Voorhet
opwekkenvandegebreksverschijnselenwerdgebruikgemaaktvantweemaalinglazenkolvengedestilleerdwater.
Voortswerdenpro-analysichemicaliëngebruikt.Deproef
werduitgevoerd ineenkas.
2.Proefvelden(1965,1966)
In1965werdenvijfproefveldenaangelegdopzandgrond inO.Overijssel.Deboriumgehalten (extractiein
heetwater)varieerdenopdezepercelenvan0,18tot
0,27 dpm,deorganische-stofgehaltenvan2,5 tot5,7%en
depHwaardenvan4,0tot5,3.Opallepercelenwerd
eenbasisbemesting vanstikstof,fosfaatenkaligegeven,
enbovendien20-30tonstalmest/ha(overeenkomendmet
0,8-1,2kgborax).Degevarieerdebemestingwas0,5,10
en20kgborax/ha;allebehandelingenkwameninviervoud
voor (Latijnsvierkant).Degebruiktemaisvariëteiten
warenC.I.V.7enCaldeira561.
In1966werdenopnieuwvijfproefvelden (IB1120
t/m 1124)aangelegd inO.Overijssel.Deboriumgehalten
vandeproefpercelenwarenresp.0,24 0,25,0,24,0,20,
0,20 dpmB,deorganische-stofgehalten4,6,5,5,6,2,
5,0,-%,depH-waarden4,4,4,1,4,5,4,6,-.Deproefopzetwasgeheelgelijkaandievandevorigeserie,met
dienverstandedatdeproefpercelen,dankzijeenbetere
samenwerkingmetdeproefveldhouders,geenstalmestontvingen.Voordathetgewasdoordeloonwerkerwerdgehakseld,werdenvan40plantenperveldjedebovenstekolven
vandehoofdstengelsgeoogst,gewogenenopkorrelzetting
beoordeeld.Inrepresentatievemonstersvankolvenen
stengels+bladerenwerdhetdroge-stof-,ruw-eiwit-en
ruwe-celstofgehalte-, alsmededezetmeelwaardebepaald.
3.Potproef -grond (1966,1967)
In1966werd ineenvastekaseenpotproefmetvijf
zandgronden (A,B,C,D,E)aangezet.Deboriumgehalten
warenresp.0,12,0,15,0,14,0,12,0,18 dpm,deorganischestofgehalten 1,7,2,4,4,8,6,1,5,7%,depH-waarden
5,5,6,3,5,2,4.4,5,4.Allepotten (inhoud 101)ontvingenenbasisbemesting van2gN(alsNHN0-), 2gK„0
(alsK„HP0^)en1gMgO (alsMgS04.7H20). Dedhelftvan
depotten (vijfpergrondsoort)ontvingeenbemestingmet
borax,overeenkomendmet20kg/ha,terwijldeanderehelft
(eveneenspergrondsoortvijfpotten)nietmetboraxwerd
bemest.Nauitdunningwerdopelkepotéénplantaangehouden (variëteitC.I.V.7).Indeperiodevandesterkste
groei,totaanderijpingvandekolvenwerdwekelijks
eenoverbemesting metNHuN0„,enmaandelijksmetK„HP0^,
invloeibarevormtoegediend.Depottenwerdenopschema
(geward)opgesteld.Bijdeoogstwerdendekolvenop
korrelzetting beoordeeld,gemetenengewogen.
-4-

-4-

De proef werd in 1967,nahet verwijderen van de
wortelresten van het vorige gewas,opnieuw met snijmais
(variëteit C.I.V. 7)ingezaaid. De basisbemesting werd
opnieuw toegediend,maar de boraxbemesting niet.Verder
werd de proef opgeheel overeenkomstige wijze als in
1966 uitgevoerd. Omdekruisbestuiving tussen wel enniet
met borium bemeste planten zoveel mogelijk te voorkomen,
werden zij door een plastic gordijn gescheiden. Bij de
oogst werden de bovenste kolven van de stengels gewogen,
gemeten,opkorrelzetting beoordeeld engeanalyseerd op
ruw-eiwit- enruwe-celstofgehalte,terwijl dezetmeelwaarde werd berekend.
RESULTATEN
I.Potproef - watercultuur
De symptomen van borium-,koper-,mangaan-,ijzeren zinkgebrek bij mais,opgewekt inwatercultuur,worden
hieronder kort beschreven.
Borium
0
dpm:Achterblijven ingroei;afsterven van hetgroeipunt,gevolgd door dood van de gehele plant.
0,01 dpm: Achterblijven in groei,sterke uitstoeling.
Opde bladeren 2-10 cm langewitte,bijna
transparante streepjes,evenwijdig aan de
hoofdnerf,overhet gehele bladoppervlak,maar
vooral inhet midden. Demeeldraden produceren
geen stuifmeel ende kolven groeien nietuit.
0,05 dpm: Geen uitstoeling. Verspreid voorkomende witte
streepjes,vooral inhet jonge blad. Kolven
blijven klein;korrelzetting onregelmatig en
korrelrijen gedraaid; delen van de kolf "kaal",
vooral aan de top.
Koper
0
dpm: Geen specifieke symptomen in de bladeren;
groei normaal. Korrelzetting onregelmatig en
grote delen van dekolf "kaal".
0,001 dpm: Geen specifieke symptomen; korrelzetting
normaal.
Mangaan
0
dpm: Lange,evenwijdige,chlorotische strepen,
evenwijdig aan dehoofdnerf op de oudste bladeren;bladbasis gezond;bladtop vanuit het
midden afstervend. Groei sterk geremd,geen
vorming van kolven,plant vroegtijdig afstervend.
0,001 dpm: Als bij 0dpm Mn,maar symptomen minder ernstig.
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0,01

dpm: Geen symptomen;groei normaal,kolvennormaal.

IJzer
Alle planten opvoedingsoplossingen zonder ijzer,of
met 0,01 en 0,05 dpm Fe,vertonen sterke chlorose en
sterven in een zeer jong stadium af.
Zink
0

dpm: Sterke groeiremming;planten zijn gedrongen
van uiterlijk. Witte bladoksels en twee witte
evenwijdige banen op de bladeren,uitgaande
van de bladoksels. Pluimen enkolven worden
niet gevormd. De plant sterft vroegtijdig af.
0,001 dpm: Groeiremming. Bladeren met twee lange,witte,
evenwijdige banen,uitgaande van de bladoksel
tot op een derde van de afstand tot de bladtop. Meeldraden produceren geen stuifmeel;
kolven groeien nietuit.
0,01 dpm: Symptomen minder geprononceerd als bij 0,001
dpm Zn. Meeldraden produceren wel (kiemkrachtig?) stuifmeel,maar kolven groeien
nietuit.

De planten op de "volledige" voedingsoplossingen
vertoonden geen symptomen envormden normale,over vrijwel degehele lengte met korrels bezette kolven.
2.Proefvelden
In 1965was de zomer zeer nat en koel,waardoor de
korrelzetting van demaiskolven sterk werd vertraagd.
Erwerd daarom bij de oogst (begin oktober)afgezien van
een kritische beoordeling. Overigens was niet te verwachten
dat de bemesting met borium effect zou hebben.Het vrijwel ontbreken van droge perioden inde zomer heeft de
boriumvoorziening van gewassen gunstig beïnvloed, zoals
bleek op proefvelden met bieten. Terwijl indit voor
boriumgebrek gevoelige gewas in 1964hartrot reeds
omstreeks half julivoorkwam,werd dit in 1965 pas
begin september waargenomen.
In 1966 werden opdeproefvelden geen verschillen
tussen de behandelingen waargenomen. Bij de oogst werden
van 40planten per veldje de bovenste kolven van de
hoofdstengels gemeten,gewogen en beoordeeld; monsters
van kolven en stengels+bladeren werden geanalyseerd
(zie tabel 1).
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-6Tabel 1. Lengte, gewicht en beoordeling van raaiskolven (gemiddelden van 160); analyse van kolven en sbngèl
blad op voederwaarde; vijf proefvelden (1966).

Kolven
lengte
(cm)
IB 1120
0 kg borax/ha
5n n
10 » •
20n »
Iß 1121
0 kg borax/ha
5 n n
10" «
20 » »
IB 1122
0 kg borax/ha
5n n
10» »
20» »
IB 1123
0 kg borax/ha
5 ii «
10n »
20" »
IB 1124
0 kg borax/ha
5n n
10" »
20» »

gewicht korrelzettinq
(q)

Stengel+blad

% droge
stof

%ruw_
eiwit

% ruwe
celstof
10,1

19,4'
19,5
19,5
19,5

191,2
192,3
191,6
184,3

8,4
8,5
8,6
8,7

40,4
40,6
40,8
39,1

10,3
10,1
10,4
10,8

18,0
18,3
18,0
18,5

146,7
155,5
149,5
152,7

7,3
7,8
7,7
7,5

40,4
40,4
38,8
38,6

9,0
8,7
8,4
8,8

17,1
17,4
16,8
17,2

154,8
158,5
151,2
153,4

7,8
8,2
8,0
8,0

29,7
30,5
31,1
31,5

9,3
9,2
9,0
8,5

18,3
17,2
18,1
17,8

185,2
170,5
187,8
183,5

8,1
8,0
8,2
8,1

36,3
35,4
37,4
36,6

9,0
7,8
9,6
9,4

18,6
18,4
18,8
18,3

158,6
155,8
167,8
155,9

8,6
8,4
8,7
8.3

29,1
28,4
28,9
28.9

10,3
10,7
11,1
10.2

zetmeelwaarde

% ruw
eiwit'

% ruwe
celstof

zetmee^waarde

78,0
78,0
78,0
78,0

6,5
6,7
6,1
7,0

30,5
30,4 •
32,0
31,3

56,0
56,0
56,0
55,0

78,0
78,0
79,0
79,0

W
. *,5
• 4,5

33,7
33,1
33,6
34,2

57,0
56,0
56,0
56,0

10,6
11,9
12,4
11jS

78,0
77,0
77,0
78,0

4,8
6,2
5,3
5,0

26,5
26,9
26,4
27,5

61,0
60,0
61,0
60,0

10,9
12,2

77,0
77,0
79,0
78,0

6,5
6,4
5,8
5,9

27,2
27,2
27,8
27,9

58,0
58,0
58,0
58,0•

77,0
77,0
77,0
77.0

8,2

28,7
30,2
29,5
27.8

57,0
54,0
57,0
58,0

9,5
8,8
8,8
8,9.

8,9
9,8
9,7

8,5

M
10,8'
12,4
10,9
12.3

5,1

' 7,4

8,5
8.6

Beoordeeld volgens schaal1-10; 10-volledig bezet met ko rrels
Betrokken op de droge stof

f.%

Blijkens de resultaten van tabel 1heeft de bemesting
met borium lengte,gewicht en korrelzetting van de kolven
niet duidelijk beïnvloed. Hetzelfde geldt voorruw-eiwitgehalte,ruwe-celstofgehalte en zetmeelwaarde van kolven
en stengels +bladeren.
3.Potproef -grond
In het eerste proefjaar werden geen verschillen
tussen dewel en niet met borium bemeste plantenwaargenomen. Afmetingen engewicht van dekolven,en de korrelzetting werden evenmin door toediening van borium beïnvloed. Tijdens het tweede proefjaar vertoonden de niet
met borium bemeste planten duidelijk symptomen van boriumgebrek in de bladeren (zie beschrijving sub 1 ) .Deze
planten stierven ook sneller af dan demet borium bemeste.
Verschillen in lengtegroei traden niet op,maarwel in
kolfontwikkeling enkorrelzetting (zie foto2 ) .
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Tabel 2. Afmetingen, gewicht en beoordeling van maiskolven(gemiddelden van v i j f ; de bovenste kolf van elke stengel),
analyse van kolven op voederwaarde; potproef (1967) met v i j f boriumarme gronden.
Gewicht
(g)
Grond A zonder borax
69
met
» . 388
Grond B zonder »
121
; met;
•
190
G';ond Czonder •
113
met
•
273
Grond D zonder »
40
met
•
259
Grond E zonder •
143
mot

Diameter Lengte Korrelzetting
(mm) (mm)
32
1-90
1,354
233
9,?
38
206
3,7
48
217
9,3
36
221
2,1
zender B
48
216
9,5met
B
27
146
0
47
221
9,3
39
240
3,1

" •./¥__ u®... j?....

%ruw eiwit

8,0
8,4

%ruwe celstof ' zetmeelwaarde

21,3
10,5

74,0
78,0.

A

Volgens schaal f f- '- 1u;
1U; 10
10=- volledig
volledig bezet
bezet met
met korrels
korrel
Uitgedrukt op de droge stof (mengmonsters A t / u E)

K o r r e l z e t t i n g en gewicht van de kolven r e a g e e r d e n
s t e r k op t o e d i e n i n g van borium, ook namen de afmetingen
i n h e t algemeen t o e ( t a b e l 2 ) . De voederwaarde werd eveneens g u n s t i g b e ï n v l o e d . Het hoge p e r c e n t a g e ruwe c e l s t o f
i n de kolven van n i e t met borium bemeste p l a n t e n wordt
v e r o o r z a a k t door h e t g r o t e a a n d e e l van de c e l s t o f r i j k e
s p i l en de s l e c h t e k o r r e l z e t t i n g . De l i c h t s t e , en s l e c h t s t
o n t w i k k e l d e , kolven verden geproduceerd door p l a n t e n op
de gronden A en D, met de l a a g s t e boriumgehalten (0,12 dpm) ,
i n d i e n geen borium werd t o e g e d i e n d .
DISCUSSIE
Dehierbovenbeschreven symptomenvanboriumgebrek
inmaisplantenopwatercultuur komenovereenmetdeinde
literatuurvermelde (SchroppenArenz (1938),Bergeretal.
(1957),Koronowski (1961),Sprague (1964). Bergeretal.
(1957)vondengebrekssymptomenindebladerenalleenbij
concentratiestot0,01 dpmBindevoedingsoplossing,bij
hogereconcentratiesniet.Vooreengoedekolfontwikkeling
enkorrelzettingwasvolgensdezeauteurseenconcentratie
van0,25 dpmBoptimaal.Koronowski (1951)geeftvooreen
goedevegetatieveontwikkeling eenminimale concentratie
indevoedingsoplossing opvan0,066dpmBenvoorde
generatieveontwikkeling 0,33dpmB.Deanderegranenstellenveellagereeisenaandevoorzieningmetboriumdan
mais.Volgens Löhnis (1937)zijnmais,sorghumensuikerriet-dusgrote,snelgroeiendegewassen-deenigevertegenwoordigersvandefamiliederGraminaeaediesymptomen
vanboriumgebrek inhetbladvertonen.
Bijmaisplantenmeternstigboriumgebrek ishetstuifmeelnietkieinkrachtigofhetwordtinhetgeheelnietgeproduceerd.Destampersfunctionerennietendezaadbeginselenstervenafzodatgeenbevruchtingplaatsvindt.Voor
anatomischeenmorfologischebeschrijvingenwordtverwezen

naardepublikatiesvanStruckmeyeretal. (1961/1962)
enKoronowski (1961).Andereonderzoekers (O'Kelley,1957;
StanleyenLichtenberg,1963;Dean,1964;Layneen
Hagedorn,1964)vermeldendathetstempelvochtborium
moetbevattenvoordekiemingvanstuifmeelkorrelsen
hetuitgroeienvandepollenbuis.Otting (1951)wijst
inditverbandopderelatiefhogeboriumgehaltenin
stempelsenmeeldradeninvergelijking totdevegetatieve
delenvanmais.
Indepotproefmetgrondenvertoondemais,ondanks
delageboriumgehaltenvanhetsubstraat (0,12-0,18
dpm),pasbijdetweedeteelt symptomenvanboriumgebrek.
Misschien zijninheteerstegewaskolfontwikkeling en
korrelzetting vandenietmetboriumbemesteplanten
begunstigd doorbestuivingmetstuifmeelvandewelmet
boriumbemesteplanten.Bijhettweedegewaswerdende
pottendaarom zoopgesteld datkruisbestuivingtussen
dezegroepenplantenvrijwelwasuitgesloten.Wellicht
wasdezevoorzorgsmaatregelnietnodiggeweest.Volgens
Koronowski (1961)wordenkolvenvanboriumdeficiënte
plantendoorgoed stuifmeelniettotkorrelzettinggebracht.
VolgensAmerikaanse auteurs (PurvisandHanna,1940;
Muhr,1942;Dunkley enMidgley,1944;Bergeretal.,1957)
wordtopboriumarmegrondendekorrelzetting vanmais
sterkverbeterd,endekorrelopbrengst verhoogddoor
toedieningvan10-20kgborax/ha.VolgensBergeretal.
(1957)kanboriumgebrekverwachtwordenoplichtegronden,
injarenwaarinperiodenmetovervloedig regenvalgevolgd
wordendoorgrotedroogte.Eensamenhangmetdehoeveelheidinwateroplosbaarboriumvandegrondwerdniet
gevonden:inhettrajectvan0,3 -1,2 dpmBindegrond
werd somswel,somsgeenreactieopbemestingmetborium
verkregen.EendoorPetersonenMacGregor (1966)toegediendeboriumbemestingaanmais,opgrondenmeteen
boriumgehaltevan0,33 -1,58 dpm,hadgeeneffect.
Symptomenvanboriumgebrekwerdennietwaargenomen,en
deboriumgehaltenvanhetbladlagenbovendedoorBerger
etal.(1957)aangegevenkritischewaarde (11-13dpmB).
PowersandJordan (1950)vermeldendatmais,vooralop
lichtegronden,schadekanondervindenvanhoeveelheden
boraxgroterdan1 5 - 3 0 kg/ha.
InDuitsland (Bussier,1962)werd indrogezomers
boriumgebrek (slechtontwikkeldekolven)waargenomenop
zandgronden (B-gehaltelagerdan1dpm),vooralnade
teeltvangewassendieveelboriumonttrekken.Demaisplantengroeiden verdernormaalenerkwamengeen
symptomenindebladerenvoor.Deauteuradviseertvoor
maiseengiftvan10kgborax/ha,behalvewanneerde
voorvrucht (biet,luzerne,kool)eenbemestingmetborium
heeftontvangen.
Opéeproefveldenwasdekorrelzetting,ookopde
nietmetboraxbemesteveldjes,tamelijkgoed (tabel1).
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Denatte weersomstandigheden hebben ongetwijfeld'bijgedragen tot een goede boriumvoorziening van het gewas (zie
ook Berger et al»,1957, en Bussier, 1962). In vergelijking
tot de inde potproef gebruikte grondenwaren deboriumgehalten opde proefpercelen (0,20 - 0,25 dpm)echter
niet laag. Veldwaarnemingen in de droge zomer van 1964
enderesultaten van de potproef geven wel een indicatie
datde schade door boriumgebrek bij snijmais aanzienlijk
kan zijn.Bovendien vermindert devoederwaarde (tabel2 ) .
Uit de beschrijving van de gebrekssymptomen van
mais (blz.4,5)iswel gebleken dat ook tekorten aan koper
en zink kolfontwikkeling enkorrelzetting nadelig beïnvloeden. Dit geldt overigens ook voor voedingsstoffen
als stikstof en fosfor (Sprague,1964). Het is zeeronwaarschijnlijk dat op zandgronden (lagepH) zinkgebrek
optreedt;de typische bladsymptomen zijn ook nergens
waargenomen. Ook ishet niet waarschijnlijk datkopergebrek op zandgronden waar snijmais wordt verbouwd,de
oorzaak isvan een slechte korrelzetting. Er kan in dit
verband worden gewezen ophet normale kopergehalte (8-11
dpm)inde bladeren vanmaisplanten waarvan de kolven
een slechte korrelzetting vertoonden (veldwaarnemingen
in 1964). Voorts reageert mais, evenals andere gewassen
met grote zaden (erwt,boon), weinig opkoper aangezien
het zaad eenrelatief grote reserve bevat (Brown en
Harmer, 1950). Ookuit dewatercultuurproef blijkt de
geringe behoefte aan koper (0,001 dpm Cureeds voldoende
voor normale kaJfontwikkeling).
Conclusies
1.Wanneer mais op zandgronden,bij een overigens
goede voedingstoestand van de hoofdelementen,in droge
zomers een slechte kolfontwikkeling en korrelzetting
vertoont,is boriumgebrek hiervan devoornaamste oorzaak.
2. Opmaispercelen met een lage boriumtoestand
(B-gehalte lager dan 0,30dpm) istoediening van 10kg
borax/ha,als "verzekeringspremie", aan te bevelen.
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