SYNGENTA
Beter telen bewezen

ondernemen met

vaktechniek

Op de Rassenlijst draait het om enkele procenten tussen de beste en de onderste van de lijst. Minimaal zoveel is er echter te verdienen
met goed telen. Om dat te tonen, heeft Syngenta al drie jaar op verschillende plaatsen een Integrated Crop Solutions-proefveld, waar het
effect van simpele teeltmaatregelen nog een keer wordt onderzocht. Dit natuurlijk naast de gewone rassentest.
Het is een bekend statement tijdens het moment van de rassenkeuze. Waarom alle aandacht voor één procentje meer als
je met goede teeltmaatregelen nog zoveel meer kunt verdienen? Om dat nogmaals te tonen, heeft Syngenta al drie jaar op
twee of drie plaatsen een demoveld waar juist aandacht is voor
dat soort maatregelen. In deze zogenaamde Integrated Crop
Solutions-proeven probeert Syngenta aan te tonen wat er met
een goede teelt te winnen is.
Dat begint al bij het zaaien, laat teeltadviseur André ten Heggeler afgelopen najaar zien op het proefperceel in Mill. In gewas komt het misschien niet naar voren, maar heel duidelijk
blijkt het verschil in plaats van kolfzetting. Bij de rijen die op
16 april zijn gezaaid, zit de kolf op een hoogte van ongeveer
1,15 meter. Bij de maïs die op 29 april werd gezaaid, zitten de
kolven op bijna 1,60 meter. Een verschil dat de vroege zaai in
elk geval minder topzwaar maakt en minder kans op legering
geeft. Bij weging blijkt echter ook het verschil in opbrengst.
Twee weken eerder zaaien blijkt een drie procent hogere opbrengst te geven. Het advies van Ten Heggeler is dan ook duidelijk. “Zodra de grond vanaf half april bekwaam is, moet je
gaan zaaien.”
Een vergelijkbaar beeld is te vinden bij de bestrijding van onkruid. De afgelopen drie jaar heeft Syngenta drie verschillende
strategieën op de proefvelden uitgeprobeerd (zie figuur 2).
Overtuigend laten die zien dat ook hier geldt: hoe vroeger hoe
beter. Het laat ook zien dat het bijna vergeten voor opkomst
spuiten, gevolgd door een tweede lichte bespuiting, een voordeel heeft, zelfs ten opzichte van de gunstige bespuiting in het
twee- tot vierbladstadium. Vergelijkbaar lijkt een bespuiting
met twee keer een lage dosis.

Veel te winnen
Wat al deze proeven laten zien, is dat de gewasbescherming
ook tot een opbrengstderving kan leiden. In alle proeven komen opbrengstdervingen van minimaal vijf procent voor als
je later spuiten vergelijkt met een vroege toepassing of als je
het gebruik van scherpere middelen vergelijkt met zeer selectief middel zoals Peak. Het laat eens te meer zien, aldus Ten
Heggeler, dat juist bij de gewasbescherming veel te winnen
is. “Normaal zie je dat niet omdat een perceel als geheel een
groeivertraging heeft, maar deze proeven laten het belang
van tijdig spuiten weer zien.”
Een laatste teeltmaatregel die een plus in de opbrengst geeft,
is het gebruik van een schimmelbestrijder bij een extra bespuiting in de loop van juli. Zelfs afgelopen jaar, toen de ziektedruk
erg laag was, bleek de maïs toch te reageren op het middel. Gemiddeld over diverse jaren registreerde Syngenta een 1,5 tot 3,0
procent hogere opbrengst in situaties waarbij uiteindelijk geen
ziektedruk optrad. Bij het optreden van bladschimmels ligt dit
uiteraard veel hoger. Hoopgevend lijkt de combinatie van deze
bespuiting met het toedienen van bladmeststoffen. In de proef
van afgelopen jaar bleek ook dit een opbrengsteffect van 1,5
procent te geven. Bij elkaar leverde deze bespuiting dus drie tot
vijf procent extra opbrengst op. Daarmee is deze behandeling
in een schimmelvrij jaar toch bijna kostendekkend. Is er wel een
zware schimmeldruk, dan is het meer dan een verzekeringspremie en geeft echt een hogere opbrengst, stelt Ten Heggeler.

Drie jaar met
drie verschilende
proeven laat zien
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