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Akkerbouwmatiger onkruid in mais bestrĳden zorgt voor beter resultaat

Weer bepaalt succes
bĳ onkruidbestrĳding
Inspelen op de weersomstandigheden en niet schromen om al
vóór opkomst een behandeling toe te passen. Dat bepaalt of
onkruidbestrĳding in mais succesvol is. Dit seizoen liggen vooral
nakiemers van onkruiden op klei- en leemgronden op de loer,
omdat veel mais gezaaid is in een droge bodem met veel kluiten.
tekst Sjoerd Hofstee

E

en goede onkruidbestrĳding is de basis van een goede snĳmaisopbrengst.
Een publicatie uit 2013 van het Vlaamse
Landbouwcentrum voor Voedergewassen (LCV) spreekt over 10 tot 20 procent
opbrengstverlies bĳ een snĳmaisperceel
dat twee tot drie weken kampt met stevige onkruidconcurrentie.
Van het nut van onkruidbestrĳding zĳn
boeren en zeker adviseurs dan ook wel
overtuigd. Volgens de laatsten handelen
melkveehouders daar echter vaak niet
naar. ‘Op negentig procent van de snĳmaispercelen komt de loonwerker maximaal één maal om te spuiten tegen
onkruid’, zegt productmanager Henco
Bouma van BASF. ‘Dat komt doordat
de melkveehouder kostprĳsgedreven re-

kent. Een akkerbouwer kĳkt veel meer
naar het eindresultaat. Dat maakt dat
akkerbouwers ook eerder en vaker een
extra behandeling inzetten.’

Onkruiddruk hoog dit jaar
Volgens Henco Bouma leert onderzoek
en ervaring vanuit de akkerbouw dat
onkruidbestrĳding voor opkomst van
het maisgewas resulteert in een betere
opbrengst. ‘Die boodschap slaat echter
bĳ veel melkveehouders niet aan. Ze
houden de kosten op korte termĳn liever laag.’
De productmanager ziet dat als een gegeven en richt zich daarom op optimalisatie van de bespuitingen die wel gedaan
worden. ‘Als de maisplanten straks rond

het vierbladstadium zĳn, moet het gewas gespoten worden. Als er gekozen
wordt voor een mix van middelen, verwacht ik dat bodemherbiciden dit jaar
extra belangrĳk zĳn. Doordat we gemiddeld eerder zaaien, is het seizoen ook
langer. De groei van het maisgewas reageert vooral ook op de lengte van de dag.
Een dag halverwege april is nu eenmaal
korter dan een dag begin mei en daardoor is de onkruiddruk vanuit de bodem
dit jaar hoger.’

Zaaibed met veel kluiten
Dick Middag, technisch specialist plant
van ForFarmers, deelt de mening van
Bouma dat de onkruiddruk wel eens
hoog kan zĳn dit jaar. En dan vooral later in het jaar op klei- en leemgronden.
‘In veel regio’s is namelĳk mais gezaaid
in een zaaibed met veel kluiten. Als
hier straks onkruidbestrĳding op plaatsvindt, is de kans groot dat het resultaat
tegenvalt. De kluiten schermen immers
een deel van de bodem af en het middel
maakt zo niet overal contact. Dit is op
kleigronden deels te verhelpen door na
het zaaien met een cambridgerol het
perceel te bewerken.’
Onkruid in een maisperceel is vervelend
omdat het concurreert met de mais-

Hulp van wiedeg voor beter resultaat
Bas ten Hove in Mariënheem zaaide op
22 april 15,5 hectare snĳmais. Die spuit
hĳ binnenkort zelf tegen onkruid. ‘Mĳn
vader deed het spuiten zelf ook al, ik heb
dat overgenomen. Extra voordeel van
zelf spuiten is dat je meer betrokken
blĳft bĳ het gewas’, stelt Ten Hove.
Als deelnemer van de MaisChallenge, die
Limagrain en NAJK organiseren, wil de
jonge ondernemer graag betrokken en
bewust bezig zĳn. Onkruidbestrĳding
noemt hĳ daarbĳ essentieel. ‘Ik spuit
maar één maal tegen onkruid, maar
zoek wel bewust naar het beste moment.
Dat is meestal ’s ochtends vroeg of ’s
avonds. Dan heb je namelĳk het minste
last van wind en in de ochtend is er vaak
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ook een beetje dauw. Vooral als de grond
droog is, is dat erg belangrĳk. Anders nemen de bodem en de plant de middelen
minder goed op.’
Samen met zĳn adviseur van ForFarmers
inspecteert Ten Hove eerst het veld voor
hĳ gaat spuiten. Gezamenlĳk selecteren
ze dan een cocktail van middelen die ingezet worden.
Dit jaar bewerkte de melkveehouder
daarbĳ ook twee percelen na het zaaien
met een wiedeg. Hiermee hoopt Ten
Hove dat het spuiten straks nog beter tot
zĳn recht komt door een egalere bodem.
‘Zo probeer ik de maisteelt elk jaar te verbeteren, dat houdt het werk ook mooi’,
besluit de ondernemer lachend.
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Onkruid beconcurreert de mais
in het beginstadium, maar ook
later in het seizoen

plant. Volgens Dick Middag speelt de
concurrentieslag om vocht en voedingsstoffen in de bodem zich continu af. Dat
begint bĳ het zaaien en eindigt pas bĳ
het oogsten van de mais. ‘Het maisplantje heeft natuurlĳk last van onkruid in
het beginstadium van de groei. Maar het
is een vergissing om te denken dat dat
later in het seizoen niet meer speelt.
Daarom is een egaal zaaibed, op welke
grondsoort dan ook, zo belangrĳk.’
Het juiste tĳdstip van onkruidbestrĳding na opkomst ligt volgens de adviseurs rond het vierbladstadium. ‘Daarbĳ
zĳn de weersomstandigheden de bepalende factor voor succes’, vult Rob van
Selst, van het aan Pioneer gelieerde
maisadvies.nl, daarop aan. Hĳ stelt dat
te veel wind en een droge grond funest
zĳn voor een goed resultaat. ‘Het weer is
belangrĳker dan de hoeveelheid onkruid
die in een perceel staat. Natuurlĳk kan
een loonwerker niet overal tegelĳk spuiten, maar probeer het moment van spuiten als teler toch zo goed mogelĳk met
hem afstemmen. Het juiste moment kiezen levert echt winst op in de werking
van de middelen.’

Strĳd tegen bladvlekkenziekte
Om de onkruiddruk te verlagen, adviseert Van Selst ook om wisselteelt toe
te passen. Met name bĳ continuteelt is
bladvlekkenziekte namelĳk ook een probleem met veel impact. ‘Hoe groot die
impact precies is, is niet te zeggen. Dat
verschilt te veel per perceel en per seizoen. Bladvlekkenziekte komt vooral
voor in groeizame en vochtige jaren en
meer dan veel mensen denken. Dat komt
doordat de ziekte soms niet of erg laat
als zodanig wordt herkend.’
Henco Bouma herkent het beeld dat Van
Selst schetst. In de strĳd tegen bladvlekkenziekte brengt BASF daarom sinds vorig jaar Retengo Plus op de markt, speciaal om deze schimmelziekte tegen te
gaan. ‘Sinds 2009 hebben wĳ dit middel
ook in Nederland samen met PPO (Praktĳkonderzoek Plant en Omgeving) uitvoerig getest. De resultaten hebben we
door Schothorst Feed Research laten
doorrekenen. Daaruit blĳkt dat bĳ gebruik van dit middel de gemiddelde
meeropbrengst van een hectare snĳmais
250 euro is. Ook hiervoor moet de loonwerker een keer extra komen om te
spuiten, alleen nu net voordat de mais in
de pluim schiet en de druk van schimmels toeneemt. Dat kost inderdaad wat,
maar die investering kan dus voor velen
wel degelĳk lonen.’ l
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