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Grondig volgt groenbemesters in maïs
Maïstelers op zand- en lössgrond hebben vanaf 1 oktober te maken met de groenbemesterplicht. Het onderzaaien van gras neemt
hierdoor plotseling een grote vlucht. Grondig volgt dit jaar bij drie cumelabedrijven hoe dat uitpakt in de praktijk en bericht er
regelmatig over. Koonstra stelden we al voor op pagina 18 tot 20 van dit nummer. Groeikracht en Ploegmakers zijn de andere twee.

“Grootste groep gaat voor onderzaai”

“Lang geaarzeld over keuze”

Gerard Abbink, Groeikracht Oost-Nederland
Bij Groeikracht Oost-Nederland, de ruwvoeradviespoot
van de samenwerkende
loonbedrijven
Huiskamp
(Winterswijk),
Westerveld
(Breedenbroek), Wopa (Zieuwent) en Hoftijzer (Lochem),
laat adviseur Gerard Abbink
er geen misverstand over bestaan: “Als je maximaal maïs
wilt voeren - en dat willen
de meesten - is onderzaai de
beste optie. Oogst je de maïs
namelijk veertien dagen eerder, dan laat je algauw een paar ton zetmeelopbrengst liggen. Dat
is omgerekend zo’n € 500,- per hectare”, rekent hij voor. Hij schat dat
twee derde van de veehouders in het klantenbestand voor onderzaai kiest. “Dat zeg ik op basis van onze winterronde, al heeft niet
iedereen een keuze gemaakt”, zegt Abbink. Klanten die bewust kiezen voor een vroeg oogstmoment hebben zich op tijd gemeld en al
hakseldagen gereserveerd. Het gaat daarbij vooral om klanten die
na de maïs nieuw grasland willen inzaaien.
In de afgelopen jaren koos nog geen tien procent van de klanten
voor onderzaai. “Dat waren vooral klanten die op nattere percelen
zitten en die het vooral te doen was om een grotere draagkracht.
Ook zaten er deelnemers aan kringloopprojecten bij. Niet iedereen
is meteen enthousiast. Het moet wennen. Gras in onderzaai heeft in
principe een voorsprong, als de maïs eraf is. Toch zijn het niet de eerste percelen die groen kleuren. Sterker nog, hoe beter de maïs, hoe
langer het duurt voordat het groen is. De voorsprong zit hem in de
massa die ondergronds is ontwikkeld. Nieuw ingezaaid gras vormt
meteen een bovengronds sprietje, dus dat lijkt meteen groen.”
De loonwerkers zaaien het gras in rond het zesbladstadium. Rietzwenkgras meezaaien tegelijk met het zaaien van de maïs vindt Abbink te riskant. “Op de wat nattere percelen of in een koud voorjaar
gaat dat snel fout. Onderzaaien is het meest bedrijfszeker. Gaat het
een keer fout, dan heeft de maïs er in elk geval niet onder te lijden”,
stelt Abbink vast. De loonbedrijven zijn niet van plan om een bodemherbicide in te zetten.

Willem de bruin, Ploegmakers Groep, De Rips (N-Br.)
In het zuiden van het land is
nog relatief weinig ervaring
met onderzaai in maïs. Er
wordt door klanten dan ook
lang getwijfeld over de keuze
tussen onderzaai en een vroeg
ras, laat Willem de Bruin weten. Hij is bij Ploegmakers
verantwoordelijk voor het
akkerbouwgedeelte. Zijn inschatting is dat de helft van de
klanten zal kiezen voor onderzaai en de andere helft voor
een vroeg ras. Hij snapt de
aarzeling wel. “Voor 1 oktober
oogsten betekent in een gemiddeld jaar dat je concessies doet aan
de opbrengst. Dat doen klanten liever niet. Aan de andere kant hebben we wisselende resultaten gezien van onderzaai, bijvoorbeeld
binnen het project Grondig Boeren met Maïs op de proefboerderij in
Vredepeel. De omstandigheden waren er wisselend. In 2017 stonden
de velden eerst onder water, gevolgd door zware, dichte maïsgewassen. Dat nam alle licht weg voor de onderzaai. In 2018 is een deel
verdroogd. Dat boezemt nog geen vertrouwen in.”
Samen met een collega-loonbedrijf investeerde Ploegmakers in een
Zocon Greenseeder, een lichte zaaimachine voorzien van wiedegtanden. Zelf investeren ging hen een stap te ver, omdat ze inschatten dat de verplichting geen stand zal houden. “We hebben al eerder
wetgeving gehad voor maïs eggen. Dat hield maar een paar jaar
stand, omdat de regels niet duidelijk waren.”
Over de onkruidbestrijding maakt De Bruin zich niet veel zorgen.
“Het vraagt wat meer organisatie, omdat je je spuitschema moet
aanpassen. We laten de bodemherbiciden niet compleet weg, maar
beginnen met een lage dosering.”
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