Een van de weinige bedrijven die het het afgelopen jaar nog veel
geegd heeft, is coöperatie Leudal in Heythuizen. Voor hen hoort
eggen bij een goede onkruidbestrijding. Hoe ze de klanten overtuigen? Gewoon door te wijzen op de eigen deskundigheid en later
voor de twijfelaars een bezoek aan een eigen demoveld.

Spuiten is ook eggen

Coöperatieve werktuigvereniging Leudal, Heijthuizen
Bij de werktuigcoöperatie Leudal in Heijthuizen (L) is
spuitexpert Gerard Venner nog steeds verbaasd dat zo
weinig loonwerkers het afgelopen jaar het eggen in de
hand hebben weten te houden. “Voor het spuiten van de
mais is de loonwerker de belangrijkste adviseur. 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 velen alleen
als een verplichting zagen en soms weinig serieus werd

uitgevoerd. Bij Leudal was dat een helder antwoord. “Wij
hebben de klanten gezegd dat als wij de mais spuiten, dat
we dan ook eggen. Waarbij wij de garantie geven dat ze
de kosten terug verdienen door een middelenbesparing
bij de bespuiting.’’
Venner is wel opgelucht dat de verplichting is verdwenen.
“In jaren dat het vanwege het weer echt niet gaat, hoef je
je niet in allerlei bochten te wringen om toch wat gedaan
te hebben. Nu eg je alleen als het echt zin heeft.’’
Dat het verdwijnen loonwerkers wel past, omdat het eggen vaak in een tijd moest gebeuren dat het toch al druk
is, wijst hij verontwaardigd van de hand. “We hebben

mensen en machines zat. En hoeveel
tijd kost het nou om 15 ha te eggen.’’

Afspraken maken
De afspraak om te eggen wordt al gemaakt op het moment dat bij een maisteler wordt geregeld dat zij de mais
schoon houden. Het afgelopen jaar accepteerden de meesten dat direct, maar
waren er ook twijfelaars. Die
kregen een uitnodiging om later een eigen
proefveld te bezichtigen. “Daarvoor hebben
we een simpele demoproef aangelegd. Met
de helft wel en de andere helft niet geëgd. Een
bezoekje daaraan was voldoende. Dan zien ze
met eigen ogen dat op het niet geëgde veld
veel groter onkruid staat. Dan snappen ze ook
direct dat je daar meer moet spuiten.’’
Aan de gewasbescherming wordt op het bedrijf veel aandacht besteed. Zowel voor als na
het eggen en spuiten wordt het veld bezocht
om gericht de middelen te kiezen. Afgelopen
jaar is geëxperimenteerd met MaisTer als basismiddel. “De handel claimt dat je met MaisTer en een bodemherbicide ver komt. Maar
mijn ervaringen zijn niet zo positief. Dan krijg
je toch problemen met meldes en zwaluwtong. Dus moet je toch met Mikado of Callisto
aan de slag. MaisTer is best een mooi middel,
maar er is nog te weinig van bekend. Bijvoorbeeld of je
in de mix niet wat minder zou kunnen gebruiken. Bij de
Milagro/Samson kon dat eerst ook niet. Maar nu weten
we dat het in de combinatie in een halve of driekwart
dosering ook heel goed werkt. Die kennis moeten we
voor MaisTer nog opbouwen. Dat is wel nodig om onze
gewenste middelenbesparing halen.
Een speciaal probleem bij een aantal telers is nog de haagwinde. Het afgelopen jaar heeft Gerard goede ervaringen
opgedaan met Primus. “De werking is perfect, ook al ben
je laat. Het kost dan wel een bespuiting extra, maar daarmee ben je wel van een heel vervelend probleem af.’’
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