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1. ALGEMEEN
De teelt van suikermais isinNederland inde zestiger jaren voor het eerst op
enige schaal uitgeprobeerd. Daarvoor gebruikte men toen 'normaal zoete' rassen.
Integenstelling tot dezeer snelle ontwikkelingen diesnijmaïsdoormaakte,is
de teelt van suikermais na die eersteaanzet niet vandegrond gekomen.Inhet
begin van de tachtiger jaren issuikermais opnieuw inonderzoek genomen.Met
name het gebruik van nieuwe 'extra zoete'hybriden bood nieuwe perspectieven
voor dit produkt.
Plantkundige eigenschappen
Mais (Zeamays)behoort tot de familie vandeGramineae en kan opgedeeld worden
in verschillende ondersoorten. Daar issuikermais (Zeamays convar. saccharata
(Koern))eréén van.Deeenzaadlobbige plant heeft een lange,ronde hoofdstengel,diemet parenchymatischweefsel isgevuld.Aan heteind vande stengel
ontstaat eenmannelijke bloeiwijze.Devrouwelijke bloeiwijzewordt aangelegd in
de bladoksels.Het aantal goed ontwikkelde kolven dat uiteindelijk ontstaat,is
afhankelijk van rasen groeiomstandigheden.Meer dan gemiddeld één goedekolf
per plant isbijextra zoete suikermais in ons land echter een uitzondering. Op
dekolf zijndekorrels in evenwijdige lengterijen op dekolfspil geplaatst.Het
aantal rijenisaltijdeeneven getalenkanafhankelijk van het rasvariëren van
8 tot 18enmeer.
De stempel komt bijde bloei als een bundel draden naar buiten en wordt kolfkwast genoemd.Dekleverige draden vangen het stuifmeel op.Na de bevruchting
verdort dekolfkwast.Mais iseenwindbestuiver.Voor het bereiken van degewenste zoetheid mag suikermais niet bestoven worden doorkorrel-ensnijmaïs.
Ook bestuiving met siermais isongewenst.Extra zoete rassenmogen ook niet
door normaal zoete rassenworden bestoven. Inons land wordt eenafstand van
200tot 300mals veilig beschouwd.
Teelt en afzet
Vanaf 1975kwam de teelt van suikermais ineerste instantie nog slechtsincidenteel voor.Dat betrof slechts eenenkele ha contractteelt. Veilingaanvoer
kwam nog nauwelijksvoor.Inde jaren '82t/m '85heefthetCentraal Bureau van
deTuinbouwveilingen viaeen prijsgarantieregeling gepoogd de teelt testimuleren.Die opzet isgeslaagd, hoewel het areaal nog steeds beperkt blijft.Intabel 1wordt de jaarlijkseveilingaanvoer,alsmede degeschatte produktie welke
niet via de veiling loopt,weergegeven.Via een taxatie van de opbrengst per
ha ishet areaal geschat.In 1986 bedroeg dat ongeveer 35ha.
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Tabel 1.Enkelecijfersaangaande veilingaanvoer,produktiebuiten de veiling
om,opbrengst per haenareaalvan suikermaïs inNederland.
jaar

veilingaanvoer
in stuksvolgens
hetCBT

geschatte produktie
niet via deveiling

geschatte
opbrengst
in stuks/ha

1982

576.000

200.000

1983

690.000

200.000

36.000

1984

866.000

200.000

42.500

1985

1.185.000

350.000

44.000

350.000

46.000

1986

+ 1.250.000

39.000

geschat
areaal
inha

20
25
25
35
35

In 1983isdeopbrengst per ha laag geschat vanwege het late,nattevoorjaar.
In 1986daarentegen hoog,vanwege de zeermooie.nazomer.
De belangrijksteveilingen voor suikermais zijnZHZ-Barendrecht (1/3vandelandelijkeaanvoer),Veldhoven,Breda,KZIJ-IJsselmuiden,Bemmel enWestland-Noord.
Voor 1987wordt bijdeveilingen een lichteuitbreiding vandeaanvoerverwacht.Bovendien zalongeveer 40havoordeconservenindustrleworden geteeld.

Afb. 1.Demannelijkebloeiwijzevan mais.

GROND
Grondsoort
De teelt van suikermaïsisopalle grondsoorten mogelijk,mitsde structuur,de
waterhuishouding enhet vruchtbaarheidsniveau inorde zijn.Mais isvanoorsprong een subtropisch gewas.De nogweinig voor onsklimaat geschikterassen
hebben een vlotte groei nodig.Natte gronden blijveninhet voorjaar lang koud
en belemmeren een goedekieming en groei van de jonge plant.Verder kunnen
lage temperaturen of overvloedige regen de ontwikkeling inde jeugdfase van
het gewas volledig stilzetten.De soms optredende geelverkleuring van het blad
lijktopstikstofgebrek,maar verdwijnt vrijsnel bijwarmer weer.
In de periode van enkeleweken vóór de bloei totaan het begin van de vruchtzetting (juli-augustus)isdewaterbehoefte van het gewasgroot,namelijk 60
tot 100mm permaand.Het profiel moet daarom diep doorwortelbaar zijn. .Maïs stelt geen bijzondereeisen aan de pH.Op zandgrond isminimaal een pH-KCl
van 5,0 nodig,op rivierklei 6,4 enop zeeklei 6,7.

Grondbewerking
Indien ter plaatsewordt gezaaid,moet bijde grondbewerking rekening worden
gehoudenmet de gewenste zaaidiepte.Dekorrelsmoeten opde grensvan bewerkteen bezakte grond gezaaid worden.Daardoor wordt de vochtvoorziening van het
kiemende zaad het best gegarandeerd. Op vochtige kleigrond iseen zaaidiepte
van 3à4cm ruim voldoende.Op lichte zandgrond wordt tot5à6cm diepte
gezaaid.
De zaaibedbereiding wordt bijvoorkeur inéénwerkgang uitgevoerd. Op kleigrond
wordt hiervoor een aangedreven egmet goede diepteregeling gebruikt;op zandgrond bijvoorbeeld een combinatie van cultivator-vorenpakker-verkruimelrol.
Als suikermaïswordt uitgeplant,kunnen dezelfde grondbewerkingen plaats vinden.Uiteraard mag de bovengrond iets losser zijnin datgeval.

Vruchtwisseling
Maïsblijktweinig eisen aan devruchtwisseling te stellen.Een vruchtopvolging
van 1 :2isgoed mogelijk.Bijeen continu-teelt treedt onder bepaalde omstandigheden verbruining van dewortels op.Dat kan leiden tot verminderde groei
en produktie.Via verhoging van depH en een goede bemesting kanwortelverbruining worden beperkt.Pasverder op voor de schimmelziekte 'builenbrand'.
Bijde onkruidbestrijding met chemische middelen moet rekening gehouden worden
met het volggewas.Sommige herbiciden bezitten namelijk een zeer lange nawerking.
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3. BEMESTING
Voor het verkrijgen vaneen vlotte groei inhet voorjaar wordt een royale stikstofbemesting en een gemakkelijk opneembare fosfaatbemesting aanbevolen.Een
goed gewasmaïs onttrekt 180-225 kgN,70-105kgP ^ , 180-240kg K 2 0, 45-70
kg CaO en 35-70kgMgO perha.Opmaisland worden vaak grote hoeveelheden
drijfmest uitgereden.Kort voor het zaaien of planten toegepast kan dat ernstige
schade veroorzaken.Kort voor het zaaien daarom geen grote hoeveelheden
per ha toedienen.Gebruik van drijfmest geeft per ton devolgende besparing op
kunstmest: runderdrijfmest _+2kg N,2kgP^O.en 5kg K„0
varkensdrijfmest+ 3kg N,4kgP^O- en4kg K„0.

Stikstof
Maïskan veel stikstof verdragen.Bijeen royale gift treedt geen vertraging
van derijping en geen legering op.Men krijgtjuist een steviger gewas dat vroeger rijpt.Een normale gift is 130-150kg N per ha,wat voor het zaaien of plantenwordt toegediend. Bijdeze gift wordt er van uitgegaan dat de nalevering
uit de grond zo'n40-60kg N bedraagt.
Gebrek aan stikstof veroorzaakt een gele bladkleur,groeivertraging, verlating
van deoogst en een lagere opbrengst.
Fosfaat
Deze voedingsstof isinde grond weinig beweeglijk enmoet liefst zodichtmogelijkbijdewortels inde grond worden gebracht.Bijter plaatse zaaien kan men
dit combineren met een rijenbemesting.Het fosfaat wordt dan 5cm naast en 2-4
cm dieper dan het zaad inde grond gebracht.Rijenbemesting geeft een duidelijke
besparing op de fosfaatgift.Bijde fosfaattoestand 'voldoende'ishet advies
voor een volveldsbemesting 120tot 140kgP^O,.per ha en 60 tot 70kg indien
een rijenbemesting wordt toegepast.
Een tekort aan fosfaat geeft vooral inhet voorjaar tijdenskoud weer een roodpaarse verkleuring van het blad.
Kali
Kali isnodig voor de opbouw van hetassimilatie-apparaat.Kaligebrek veroorzaakt geelverkleuring van de bladranden,gevolgd door verdorring.Het komt
vooral totuiting inde periode van snelle groei in juni/juli.Ten opzichte
van diverse andere gewassen ismaisweinig kali-behoeftig.
Bijdekalitoestand 'voldoende'geldt voor zand-,dal-en veengronden een advies van 110-130kg K„0perha,voor lössgronden 90-110kg en voor zavel-en
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kleigronden40 tot80kg.Opkalifixerende zeekleigronden zoalsdie voorkomen
opOost-IJsselmonde,hetEiland vanDordrecht endeBiesbosch iseen iets ruimere giftgewenst.
Magnesium
Mais iszeer gevoelig voormagnesiumgebrek.Opmagnesiumarme gronden isdekans
opgebrekssymptomen groot.Deze bestaanuiteen samentrekken vanhet bladgroen
totgroene stippelstrepen,waartussen lichte strepen lopen.Dewitte gedeelten
worden later somsroodachtig met verdorde stippels.De lengtegroei stagneert.
Veelal gaanmagnesiumgebrek en tezure grond samen.Indat gevalwordt een
bemesting metmagnesiumhoudendekalkaanbevolen.Inandere gevallen ismeestal
een gift van300kgkieseriet per hanodig.
Spoorelementen
Van despoorelementen zijnvooral mangaan en borium belangrijk.Mangaangebrek
kanvooral opkalkrijkelichte zavelgronden voorkomen.De plantenhebben een
doffe,olijfgroenekleur en dorre bladpunten.Degroeiisgeremd.Debestrijding
bestaat uit eentijdigebespuiting met eenoplossing van ls%mangaansulfaat
(1000liter per ha). Indien nodig kan een tweede bespuiting volgen.
Boriumgebrek komt vooral voorop lichte gronden indrogezomers.Aan deplanten isweinig tezien;deschade blijktpaslater enuitzichineen slechte
korrelzetting (ditkanoverigens ook eenandere oorzaak hebben).Eenboriumbemesting isalleen nagrondonderzoek verantwoord.Een andere en beteremogelijkheid ishet spuitenmet 2kgManeltraborium op 700-1000literwater perha.

Afb. 2.Ineen jong gewas
kunnen bijkoude diverse
gebreksverschijnselen optreden.

4. RASSEN
Algemeen
Bijdeteelt vansuikermaiswordt uitsluitend gebruik gemaakt vanhybriden.Deze
zijnontstaan door hetkruisen van inteeltlijnen,waarbijgebruikwordt gemaakt
vanhetheterosiseffect.Bijsuikermais onderscheiden wijzoete enextra zoete
hybriden.De laatstezijndermate goed vankwaliteit,dat besloten isomvoortaanalleenextrazoetehybridenaantebevelen.
Bestuiving
Bijsuikermaiswordt deomzetting vanhet gevormde suiker in zetmeelachtige
stoffen geremd.Bijextrazoete suikermaisrassenwordt deze omzetting (diebij
snijmaisongestoord plaatskan vinden)meer geremd dan bijnormaal zoeterassen,
waardoor hetuiteindelijke suikergehalte vanextra zoeterassenhoger ligtdan
bijnormaal zoeterassen.Omdat deremming berustop eenrecessief gen,kandeze
remming bijbestuiving door snijmaisenzelfsdoor normaal zoete suikermais
teniet gedaanworden,zodattoch zetmeelhoudendekorrelsopeenextra zoete
suikermaiskolf gevormd worden.Bestuiving dooranderemaïstypenmoetdusvoorkomenworden.Daarmaiseenwindbestuiver is,moet suikermaisopvoldoendeafstand van snijmaisen normaal zoete suikermais geteeld worden,waarbijrekening
gehoudenmoetwordenmet deheersendewindrichting.Aangeradenwordtomeen
afstand vanminimaal 200meter aan tehouden.
Bijde rassenkeuze
Vroegheid.

spelenonderstaande eigenschappen eengroterol.

VoorNederlandse omstandigheden komen alleen vroege rassen inaan-

merking.Demiddenlate en late rassen rijpentelaat endezeer vroege rassen
geveneen telageopbrengst doordatze tekort blijven.Inhet algemeenmoet
voor eengoede opbrengst degewashoogteminimaal 150cmbedragen.Door later
tezaaien ishetwelmogelijkomeen langer gewasen zwaardere kolven tekrijgen.
Suikergehalte.

Het suikergehalte kan bijdeextra zoete suikermais direct

gemetenwordenmet eenrefTactometer.Bijhet nauwkeurig vaststellen vanrasverschillen iscentrifugeren vanhet sap noodzakelijk.Daar inhet sap van normaal
zoete suikermaisbehalve suiker ookandere stoffen voorkomen diederefractometerwaarde sterkverhogen,kan bijdezemaishet suikergehalte alleenvastgesteld worden ingecentrifugeerd perssap.
Rassenmeteenhoog suikergehalte smaken nietalleen zoeter,maar zijnook
langer houdbaar doordathet langer duurt voordat het suikergehalte teveel
teruggelopen isendesmaakminderwordt.
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Aantal

kolven.

Rassenmetéénkolfperstengelverdienendevoorkeur.Meer

kolvenperstengelbeconcurrerenelkaarteveelenblijvendaardoorklein.
Vogelschade.

Vogelskunnenaanzienlijkeschadeaanrichtendoorhetaanpikken

vankorrelsaandetopvandekolf.Dittreedtvooralopbijrassenwaarbijde
schutbladerennietvolledigomdetopvandekolfsluiten.
Stevigheid.

Rassendieweinigstevigzijn,hebbenvooralingebiedenmetveel

windmeerkansopomwaaien.
Nadatin1981en1982uitRIVRO-rassenonderzoekgeblekenwasdateigenlijkalleenextrazoetehybridengeschiktwarenvoordeteeltonderNederlandseomstandigheden (kortgroeiseizoenenlagetemperaturen),zijnin1985en1986
totaal23extrazoetesuikermaïsrassenonderzochtenmetelkaarvergeleken.
Hieruitzijnvijfrassenalsaanbevelenswaardignaarvorengekomen.Deraseigenschappenvandezerassenstaanindevolgendetabelweergegeven.Indetabel
zijnderassengerangschiktnaarafnemendevroegheidenbijgelijkevroegheid
naarafnemendsuikergehalte.
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Het gewas blijftvrijkort bijzaaien halfmei.
Dekolf isvrijlicht,vrijlang,vrijdik en niet helemaal tot bovenin metkorrelsbezet.
Het suikergehalte isvrijhoog en de smaak isgoed.

Skyliner 85 (V:Takii&Co.Ltd., Amsterdam)
Een extra zoete,vrijvroege totvroegehybridemet eengoede tot zeer goede
opbrengst aan aantal kolven van kwaliteit IenII.
Het gewaswordtmiddelmatig lang bijzaaien halfmei.
De kolf isvrijlicht,middelmatig lang,dik en niethelemaal tot bovenin met
korrels bezet.
Het suikergehalte iszeer hoog en de smaak isgoed.
NothernXtra Sweet-Candle (V:Royal Sluis,Enkhuizen)
Eenextra zoete,vrijvroege tot vroege hybridemet een goede tot zeer goedeopbrengst aanaantal kolven van kwaliteit IenII.
Het gewaswordt lang bijzaaien halfmei.
Dekolf isvrijzwaar,lang,vrijdik enniet helemaal tot bovenin met korrels
bezet.De schutbladeren sluiten dekolf aande topniet helemaal af,wat nadelig kan zijnin verband met vogelvraat.
Het suikergehalte ishoog en de smaak isgoed.

Sweet Nugget (V:MeoVotoZaden B.V.,Andijk)
Een extra zoete,vrijvroege totvroege hybride met een vrijgoede opbrengst aan
aantal kolven kwaliteit IenII.
Het gewaswordt vrijlang tot lang bijzaaien halfmei.
Dekolf iszwaar tot zeer zwaar,lang en diken vrijgoed tot bovenin met korrels bezet.De schutbladeren sluiten dekolf aan de top niethelemaal af,wat
nadelig kan zijninverband met vogelvraat.
Het suikergehalte isvrijhoog ende smaak isgoed.
Tasty Sweet (V:Meo VotoZaden B.V.,Andijk)
Een extra zoete,vrijvroege hybridemet een vrijgoede opbrengst aan aantal
kolven kwaliteit IenII.
Het gewaswordt vrijlang bijzaaien halfmei.
Dekolf iszwaar,vrijlang en dik enniet helemaal tot bovenin metkorrelsbezet.
Het suikergehalte ishoog en de smaak is goed.
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5. ZAAIEN EN PLANTEN
Suikermaïs iseenwarmteminnend gewas.Deminimum kiem-engroeitemperatuur
bedraagt 8à 10°C.Bij24-29°Cverkrijgtmen desterkste groei.Maïs isgevoelig
voor nachtvorst,vroeg zaaienkan duseen totalemislukking totgevolg hebben.
Laat zaaien iseveneensongewenst.Mais reageert namelijk vrijsterk op dedaglengte.Van oorsprong ismaïseenkortedagplant.Later zaaien gaat vaak samen
meteen sterker vegetatieve groei eneenverlating vandeoogst.Bijeen maïsteelt ishetduszaakde zomerperiode maximaal tebenutten.Opkweken onder
glasin perspotjesofkluitplanten kandaarinbijdragen.
Zaad
Het zaad vansuikermai'sissterk gedeukt en rimpelig.Dit geldt vooral voor de
extra zoete hybriden,waarvan het zaad nogmeer gedeukt en lichter in gewicht
isdandatvannormaal zoete maïs.
Het 1000-korrelgewichtvarieert per jaaren per ras.In 1984bedroeg dat voor
Tasty Sweet 165enEarly Extra Sweet 167gram.In 1986werden bijhetgebruikswaarde-onderzoek vanhetRIVROdevolgendewaarden genoteerd:
Tasty Sweet

160gram

Early ExtraSweet

166gram

Skyliner 85

178gram

Nothern Xtra Sweet-Candle

166gram

SweetNugget

169gram

Zaadbehandeling
Bijter plaatse zaaien van suikermaïsmoetmen uitgaan van behandeld zaad.
Indeeerste plaatszijndekiemplanten gevoelig voor bodemschimmels,waarvan
Fusarium roseumenPythium deBaryarum debelangrijkstezijn.Een zaadbehandelingmetThiram ofCaptan biedt voldoende bescherming.
Verder kan bijter plaatse zaaien veelhinderwordenondervonden van insektenlarven,vnl. ritnaalden.Dezekunnen bestreden worden door hetzaad meteen
lindaanpreparaat tebehandelen.Ditmoet kort voor hetzaaienwordenuitgevoerd,daar anders spoedig kiembeschadiging optreedt.
Een derde probleem bijhet ter plaatse zaaien vormen dezaadetende vogelsdie
dekiemende zaden uitde grond trekken.Ditkanmen voorkomen door het zaad te
behandelen metMesurol.Ditmiddel beschermt tevens de jonge plantjesenigermate tegen fritvlieglarven.Voor het hechten vande 10gramMesurol per 1kg
- 13-

zaad wordt het zaad eerst goed vochtig gemaakt met onder-of karnemelk. Daarna
intensief mengenmetMesurol vóórdat het zaad is opgedroogd.
Indien de suikermaïsonder glaswordt opgekweekt,zijndeze behandelingen natuurlijkniet nodig.

Zaai ter plaatse
Met het zaaien vanmaisin de vollegrond moet inNederland worden gewacht tot
de bodemtemperatuur+ 15°Cis.Tussen demaistypen bestaan duidelijke verschillen ingevoeligheid voor lage temperaturen en neerslag tijdensdekieming en
opkomst.Het zaad van snij-enkorrelmaïskan bijvoorbeeld vroeger worden gezaaid dan dat van suikermais.Verder kan inhet zuiden van ons land vroeger
worden gezaaid dan inhet noorden.Schematisch kan men de volgende zaaitijden
aanhouden: 20april - 10mei snij-enkorrelmais
27april - 17mei normaal zoete mais
4 mei

-24mei extra zoete mais.

Inkoele,natte zomers kan een late zaai van 17tot 24mei voorhet verkrijgen
vaneen goedeconsumptiekwaliteit reeds telaat zijn.Een tijdelijkeafdekking
met geperforeerde plastic folie of agryldoek kan de kieming en opkomst versnellen.Bovendien beschermt het afdekmateriaal de jonge plant tegen vogels en
ander wild,terwijlbijeen snelle kieming dekansop uitval door kiemschimmels
kleiner isdan bijeen tragekieming.Percelen dieafgedekt worden,zullen enkeledagen vroeger gezaaid kunnen worden dan onbedekte percelen.
De bedekking kan blijvenliggen tot het gewas totkniehoogte reikt of tot de
buitentemperatuur tot 25°C oploopt.Bijhogere temperaturen zal onder de bedekking gewasverbranding optreden.
Deoogstvervroeging diemet bedekking bereikt wordt,isvolgensDuits onderzoek 1à2weken.
Om een goede standdichtheid te verkrijgen,moeten ongeveer 800zaden per are
worden gezaaid.Bijeen rijenafstand van 75cm komt dat neer op een zaaiafstand
van 16â 17cm.Bijeen 1000-korrelgewichtvan 160à 170gram betekent dat een
zaadverbruik van 130à 140gram per are,ofwel 13à 14kg per ha.
Opkweken
Eenandere mogelijkheid van oogstvervroeging ishet opkweken van de planten
onder glas.Het zaad wordt rechtstreeks op het potje gelegd en kiemt gewoonlijksnel.Eenkorte opkweek van tweeweken voldoet beter daneen lange van drie
à vier weken.Voor deopkweek in potjeswordt gewoonlijk indeeerste helft van
mei gezaaid.Tot voor kortwerd voor dit doel gebruik gemaakt van4à5cm
perspotten.Gebleken is,dat dewortels spoedig uit de pot groeien,zowel naar
- 14-

beneden alszijwaarts.Inverband hiermeeworden perspottenmeestal op plastic
folieof in plastic bakken gezet,zodat de planten zichniet inde kasgrond
kunnen hechten.Tegen de zijwaartsewortelvorming isweinig tedoen.
Suikermais leent zichgoed voor opkweek alskluitplant of in paperpot.De hoge
plantdichtheden bijdezeopkweek zijnvoor dit gewasgeen bezwaar.Met de losse
kluitplant kan het bezwaarlijk zijndat dewortels bijde jonge plantjes weinig
binding geven.Wellicht biedt de paperpot nog hetmeeste perspectief.
Extra zoete suikermais isnogal gevoelig voor veel vocht tijdensdekieming.
Het isdan ook aan teraden tijdensdekieming zoweinig mogelijkwater tegeven.

Planten
Globaal genomen kan opgekweekte suikermais indederdeweek vanmei worden
uitgeplant.Ten opzichte van ter plaatse zaai kanmet perspotplanten eenoogstvervroeging van4 à5weken worden bereikt.Door zowel tezaaien als te planten
kan zelfseen flinke oogstspreiding worden verkregen.
Het planten van perspotplanten kanmet dehand enmachinaal worden gedaan.Bij
een rijenafstand van 75cmmoet op ongeveer 20cm inde rijworden geplant.Bij
het planten dient debovengrond voldoende loste zijn,opdat de kluit of het
kluitje geheel in degrond kanworden gezet.Ook geldt datvoor de hogere
kluit van de paperpotplanten.Bijgrotere oppervlakten kan het een voordeelzijn
dat paperpotplanten meteen speciale,snelwerkende,min of meer automatische
plantmachinekunnen worden geplant.

Afb. 3.Een gewas
suikermais in
augustus.
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6. ONKRUID
De onkruidbestrijding inmais leent zichdoor deruime rijenafstand (75cm)bijzonder goed voor eenjne_chanische.aanpak^Hierbijkunnen verschillende methoden
worden toegepast,zoalsschoffelen,frezen enaanaarden.Door demeestalgeringe oppervlakte suikermais per bedrijfen de risico'svan groeiremming of
problemen in volgteelten na gebruik van langwerkende bodemherbiciden,moet aan
demechanische methode de voorkeur worden gegeven.
Een tweedemogelijkheid isde£einte£reerde bestrijding,waarbijeenrijenbespuiting wordt gecombineerd met schoffelen tussen de rijen.Dit geeft behalve een
besparing opmiddel (duskosten)ookminder kansop schade in volgende teelten.
Demiddelen diemen bijdeze geïntegreerde aanpak kan gebruiken,zijndezelfde
alsdie bijde volveldsaanpak,maar dan uiteraard in een verlaagde dosering per
ha (circa i). Wanneer men kiest voor devolvelds-chemischeaanpak,kan men
k_ort_vooropkomst_opkleigronden met meer dan 25%slib,dalgronden enhumusrijkezandgronden gebruik maken vancyanazin (Bladex)ineendosering van4kg
perha.Op andere gronden isdedosering 3kg per ha.Ook kleine onkruiden
worden metdeze toepassing bestreden.Op droge en humusrijkegronden kande
werking tegenvallen.Het istevensmogelijkom,wanneer voor opkomst van de
maisal onkruiden aanwezig zijn,te spuitenmet een contactherbicide alsglufosinaat-ammonium (Finale), paraquat (o.a.Gramoxone), diquat (o.a.Reglone)of
een combinatie van laatstgenoemde middelen (o.a.Actor).
^-P-ElSP-IRst,tot een gewasontwikkeling van circa 5blaadjes,kan bijaanwezigheid van klein onkruid worden gespoten met bentazon (Basagran)ineen dosering
van 3 1per ha.Datmiddel heeft geen nawerking.Wèl iserkansop gewasschade
wanneer gespotenwordt opmaismetmeer dan 5bladeren.Niet spuiten bijtemperaturen boven 20°C.Bijwarm weer inelk geval 'savonds spuiten.
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7. ZIEKTEN EN PLAGEN
Inhetalgemeen ismaiseen sterk gewasdat doorweinig ziekten wordt aangetast.
Aantasting door schimmelziekten isvooral in gebieden waarweinig maiswordt
geteeld,vanweinig betekenis.Wel kan in de periode na opkomst tot bloei veel
hinder worden ondervonden vande fritvlieg.Verder kunnen de bijnaoogstrijpe
kolven behoorlijk onder de bladluis zitten.Daarnaast kunnen rupsen de kolfkwastwegvreten en detop vandekolf beschadigen.Genoemde plagen kunnengelukkig goed worden bestreden.
Fritvlieg.Deeitjesworden op jonge planten vóór het vier-bladstadium gelegd.
De zeerkleine,doorschijnende larven beschadigen het groeipunt,waardoor de
hoofdstengel blijftsteken en de plant uitstoelt.De bladeren zien er rafelig
uit en laten elkaar aan de top slecht los.De bestrijding bestaat uit het
spuiten met 2liter parathion, ijliter Nexagan of 2liter Birlane perha.
Eigenlijk isallereerst de zaadbehandeling metMesurol van groot belang.
Bladluis.Tijdensdevorming vandekolven zal het gewasregelmatig op bladluizen gecontroleerd moeten worden.Bijhet aantreffen van bladluizen iseen
bespuiting met 0,5 kgPirimorgewenst.
Rupsen.Rupsen kunnen dekolf flink beschadigen.Bijhet waarnemen van de eerste
rupsen kunnen deze bestreden worden met een synthetische pyrethroide zoalsCypermethrin,permethrin,deltamethrin en fenvaleraat.
Builenbrand. Op gronden waar veel maiswordt geteeld,kan deschimmelziekte
'builenbrand' (Ustilagomaydis)nogal optreden.Op stengels,kolven, pluimen
en bladeren ontstaan grote opzwellingen,aanvankelijk door een grijsvliesomgevenen gevuld met zwarte brandsporen.
Na openbarsten komende sporen op de grond en blijvendaarminstens vier jaar
kiemkrachtig.
De bestrijding isonbekend.Naaantasting op het betreffende perceel geruime
tijdgeenmais telen.
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8. TEELT
De groeivanhetgewasendeontwikkelingvandekolvenkunnenvanjaartot
jaar sterkverschillen.Daarbijzijnwarme zomersgunstigenkoele,natte zomers
nadelig voorhetgewas.Tijdensdegroeiperiode vragen,naasteengoedegewasbescherming,hetverwijderenvandezijscheuteneneenvoldoendevochtvoorziening gedurendedekolfvormingdenodigeaandacht.
Zijscheuten
Zijscheutenzijnniet gewenst,omdatzedeontwikkelingvandehoofdstengelafremmen.Bijdesnijmaisveredelingisditallang onderkend enheeftmenrassen
gekweektdiegeenzijscheutenmeer vormen.Dethansvooronsland beschikbare
extra zoeterassen vormenechternogwelzijscheuten.DoorhetRIVROteWageningeniseenproef genomenmethetwelennietwegnemenvandezijscheuten.
Het verwijderengebeurde bijeenscheutlengtevan20-25cm.Bijdeze lengtezijn
de zijscheutengemakkelijkvandehoofdstengelaftebreken.
Uit deze proef (zietabel3 )isgeblekendatdekg-opbrengst iets (gem.3,4%)
toeneemt,maardathetaantalkolvenperoppervlakte-eenheid afneemt.Ditbetekentdatdekolvenaandehoofdstengelnahetwegnemen vandezijscheuten
ietsgroterenzwaarderworden.Verdernamookhetrefractometer-getalvande
korrels toe.Dekolvenaandezijscheutenzijnvaakvanslechtekwaliteit.
Tabel3.Heteffectvanhetverwijderenvandezijscheutenbijsuikermaïs.
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Vochtvoorziening
Onder onzeklimaatomstandigheden isde vochtvoorziening gedurende het grootste
deel van de teelt gemiddeld geen probleem.Bijdekieming en inhet jonge plantstadium heeft mais vrijweinig vocht nodig voor degroei.De behoefte neemtbij
snelle bladgroei in juni fors toe.Het verbruik ligt indiemaand op circa 60
mmwater.In de daarop volgende maanden juli enaugustus ligt bijv.bijsnijmais
hetwaterverbruik op een bewolkte dag op ongeveer 3mm enop een zonnige dag
opcirca 4,5 mm. Inde periode van bloeien zetting kan vochttekort leiden tot
een slechtekorrelzetting. Indeafrijpingsfaseneemt hetwaterverbruik weer
snelaf.
Een goede vochtvoorziening kan grotendeels bereikt worden door tezorgen voor
een diep doorwortelbaar profiel.Ingeval van aanhoudende droogte zal beregening nodigzijn.

Afb. U.Voor een goedekolfontwikkeling isinde periode van zetting veel vocht
nodig.
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OOGST
Suikermaïsmoet inhetzogenaamde melkrijpe stadiumworden geoogst.De korrels
hebben dan een drogestofgehalte van 23-25%. Ineen rijper (ouder)stadium worden
dekorrelsmelig en gaat dezoete smaak verloren.Het juistemoment isvrij
moeilijktebepalen en vereist enigeervaring.Menmoetwachten tot de kolfkwast
geheel verdroogd en donkerbruin vankleur isendekorrelswarmgeel vankleur
zijn.Zijndekorrelsalietsingedeukt,dan ishet optimale oogsttijdstip reeds
gepasseerd.
Oogstrijpekolven kanmen gemakkelijkmet de hand uit de bladoksels breken.Voor
het verkrijgenvan eenuniform produkt zoumen het gewaseen paar keer moeten
dooroogsten.Inverband met de beschikbare arbeid zalmen vermoedelijk meestal
eenmalig oogsten.Bijhet kweken vannieuwe hybridenwordt overigens vooralgelet opeen zeer gelijkmatigeafrijpingvan de kolven.Vroege hybriden die ineen
perspot zijnopgekweekt,kunnen inde tweede helft van augustus oogstrijpe kolven
leveren.De topaanvoer zalmen in september kunnen verwachten. Inoktober komen
dekorrels van denormaal zoete hybridenmeestal nietmeer op kleur en smaak.
De extra zoetehybriden kunnen in oktober nog een acceptabel produkt leveren.

Suikergehalte
Het suikergehalte kan gemeten worden met een refractometer.Wanneer het suikergehalte in niet-gecentrifugeerd perssap gemeten wordt,doenzich volgens het
RIVRO enkelemoeilijkheden voor.Het perssap isnogal troebel doordat erzetmeelachtige stoffen,celwandbestanddelen en vetbolletjes invoorkomen.Door de
troebeling ishet nauwkeurig aflezen van de refractometernietmogelijk.Dezetmeelachtige stoffen bestaan uitamylose enamylopectine.Behalve suiker heeft
ookamylopectine een grote invloed opde refractometerwaarde.Vooral normaal
zoete suikermaïs bevat veelamylopectine,waardoor de refractometerwaarde hoog
is, terwijlhetwerkelijke suikergehalte laagis.
Op grond vande refractometerwaarde van niet-gecentrifugeerd perssap,de kleur
van dit perssap,deconsistentie van dit perssap en het uiterlijkvan de korrel
zijnsnijmais,normaal zoetemais enextra zoete maisvan elkaar teonderscheiden,hetgeen in tabel 4wordt weergegeven.
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Tabel4.Het onderscheid tussen snijraais,normaal zoete suikermaisen extra
zoete suikermais (Bron: RIVRO).
maistype

refractometerwaarde
van niet-gecentrifugeerd perssap

kleur
perssap

consistentie
perssap
waterig

uiterlijk
korrel

snymais

11%

wit

normaal zoete
suikermais

20%

bleekgeel stroperig en
kleverig

bleekgeel,
glazig

extra zoete
suikermais

18%

geel

heldergeel,vrij
ondoorzichtig

vloeibaar

bleekgeel,
ondoorzichtig

Opbrengsten en arbeid
Uit verschillende proeven komt naar voren dat per plant gemiddeld één goed ontwikkelde kolf wordt geoogst.Het gewicht met enkele schutbladeren bedraagt
270-300 gram.Bijeen plantgetal van 670perare zou ditneerkomen op eenopbrengst van 180-200kg perare.Het IBVLteWageningen becijfert de opbrengst
op 12,5 tot 20ton per ha,afhankelijk van develdopkomst.Dit isdebrutoopbrengst bijeeneenmalige,machinale oogst.Hiervan blijft30à35%aan korrels
over,dusongeveer 4-6 ton per ha.Deze opbrengst komt overeen met die van
doperwten.
Uit arbeidsgegevens vanuit het zuidwesten blijktdat peruur 200kolven 'gepeld'
kunnenworden.Voor 'verpakken'op foodtainerswordt gemiddeld een produktie
van 300kolven = 150schaaltjes peruur gehaald. De produktie van kwaliteit I
kolven (diedus inaanmerking komen voor foodtainers)ligt gemiddeld op 30.000
stuks per ha.Bijeen totale produktie van 45.000kolven perha is,aan dehand
van voornoemde gegevens, 225manuren/ha aan uitpeilen en 150manuren/ha aan
verpakken nodig.Het 'veilingklaar'maken vergt totaal dus375manuren,waarbij
wordt aangenomen dat dearbeid voorkolven dieniet gepeld worden,ongeveer hetzelfde is.
Bewaring
Omdat suikermais maar een korte periode aan demarkt is,wordt vaak gevraagd
naar de bewaarmogelijkheden ervan.Demoeilijkheid daarbijisdat het suikergehalte van het geoogste produkt inons land al krap bemeten isen bijde bewaring
snel kan teruglopen.
In proeven van hetSprenger Instituut teWageningen isin 1986 gebleken dat het
onverpakte produkt eigenlijk geen bewaring kan verdragen.Reeds naenkele dagen
treedt,ongeacht debewaartemperatuur,flink gewichtsverlies en afname van de
zoetheid op.Bovendien raken dekorrels snel ingedeukt.
21 -

Met in folie op foodtainer verpakte suikermais waren de ervaringen bijhet
Sprenger Instituut gunstiger.Mits goed verpakt bleef het produkt bij0 tot 1°C
zeker 10dagen goed.

Afb. 5.Een goed gevulde kolf met sappige,niet gedeuktekorrels.
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1 0 . AFLEVEREN
Voor de bijhetCBT aangesloten veilingen ishet volgende bindend voorgeschreven.
Kwaliteitsvoorschriften
Suikermaismoet:
- gezond zijn,behoudens de toegestane afwijkingen;
- zuiver zijn,in het bijzonder praktisch vrijvan zichtbare vreemde stoffen;
- vrijzijnvan schade door insekten of ziekten;
- voldoende ontwikkeld zijn;
- vrijzijnvan abnormale uitwendige vochtigheid;
- vrijzijnvan vreemde geur en vreemde smaak;
- voorts dient dekleur van dekorrel enhet sap heldergeel tezijn,behoudens
de toegestane afwijkingen.
De stronk moet dicht onder de aanzet van de bladeren glad zijnafgesneden.De
schutbladeren dienen tot 1cm boven het uiteinde van dekolf afgeknipt tezijn.
De hoedanigheid van suikermais - in het bijzonderde rijpheidsgraad -moet zodanig zijndat zijbestand is tegen de bijde verdere afzet te verwachten verrichtingen,in goede staatkan blijventot de plaats van bestemming en aan dealdaar gerechtvaardigd te stellen eisen kan beantwoorden.Het suikergehalte van
Nederlandse suikermais moet,gemeten met de refractometer,tenminste 11%zijn.
Bijhet meten moet het perssap genomen worden van enkele korrels uit het midden
van dekolf.
^oorschriften vo°.r_Klass£.I_.De in dezeklasse ingedeelde suikermais moet kwalitatief goed zijn.Hijmoet alle kenmerkende eigenschappen van de variëteit bezitten.
Hijmoet in het bijzonder:
- volledig uitgegroeide korrels bevatten.Toegestaan iseen niet of slecht gezette topmet een lengte vanmaximaal 3 cm.
- dekolf dientmaximaal 2kransen van schutbladeren te hebben,
- toegestaan iseen geringe schade op de schutbladeren (o.a.als gevolg van
aantasting door insekten),
- de uitgegroeide korrelsmoeten geel van kleurzijn.
Niet toegestaan zijnkolvenwaarvan dekorrels zijningedeukt.
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Voor Klasse I-kleinverpakt gelden nog de volgenderegels:
- denietof slechtgezette topmeteen lengte vanmaximaal 3cmmoet worden
verwijderd,zodanig datde uitgegroeidekorrelsnietworden beschadigd.
- het schutblad moet zodanig verwijderd zijndat tenminste 4rijenkorrels inde
lengte van dekolf zichtbaarzijn.
Voorschriften2L0°.r_^l.a^.s^. U-JL Totdezeklassebehoort sulkermaisdieaande
minimumvoorschriften voldoet,maar niet inKlasse Ikanworden ingedeeld.Hij
moetkwalitatief redelijkzijn.Mitshetalgemene uiterlijkende houdbaarheid
niet inernstigemate nadeligworden beinvloed,zijndevolgendeafwijkingen toegestaan:
- een geringe afwijking in ontwikkeling,
- een nietof slecht gezette topmet een lengtevanmaximaal 1/3 van dekolflengte,
- het gedeeltelijkverwijderd zijnvan de schutbladeren,
- eengeringekleurafwijkingvan dekorrels,
- geringe schadeopde schutbladeren (o.a.alsgevolg vanaantasting door insekten),
- kolven waarvan dekorrels in geringemate zijningedeukt,
- een geringe schadealsgevolg vanvogelvraat.Bijzwaardere aantasting moet
deze vogelschade worden verwijderd.
Sorteringen
De sortering opmaatmoet geschieden naar lengte.Deminimum matenmoetenzijn:
- met schutblad:

Klasse I 15cm
Klasse II 10cm

- zonder schutblad:

Klasse I 15cm
Klasse II 10cm

De kleinverpakte suikermaïsmoet gesorteerd worden op lang enkort.
Onder langwordt verstaan: 18cm enop.
Onder kortwordt verstaan: 15cm tot 18cm.
Beide gemeten van de voet tot de top van dekolf.

Jiojno^er^iteit^Het verschil tussen de grootste endekleinste kolfmag perverpakkingseenheid nietgroter zijndan:
- 50mm voor Klasse Ien II bijlosverpakte maïs
- 30mm voor Klasse Ibijkleinverpakte mais.
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Toleranties

TplßTant±es_ in_kwalit_eit
Klasse I
10%vanhetaantal,mitsdesuikermais voldoetaandevoorschriften voorklasseII
KlasseII
10%vanhetaantal,mitsdesuikermais geschikt isvoorconsumptie.

Tolera_nt_ies_in_grjootte_
10%vanhetaantal,mitsdeze suikermais behoorttoteengroottesorteringdie
grenstaandetoegepaste sortering.
Verpakkingsvoorsehriften
Unifj5rjniteit_j_Deinhoud vaniedere verpakkingseenheid moet uniform zijn.Zijmag
slechts suikermaisvandezelfde oorsprong,variëteit,kwaliteit,typeenvoor
zover sortering naar grootte verplichtisvannagenoeg dezelfde grootte,bevatten.Watbetreft rijpheidsgraad,ontwikkeling enkleur moet suikermaisvande
klassenIenIInagenoeg uniformzijn.
Verpakking.Deverpakking moet suikermaiseengoede bescherming bieden.Binnen
deverpakkingseenheid gebruikt papierenander hulpmateriaal moeten nieuwzijn
enmogen geenvoormenselijkeconsumptie schadelijke invloed ophetprodukt hebben.Verpakkingsmateriaal magslechtsaandebuitenkant bedrukt zijn,debedrukkingmagnietmethetprodukt inaanraking komen.Deverpakkingseenheden
mogen geen vreemde substanties bevatten.
Losverpakte suikermaisvandeklasseImoet worden aangevoerd inheteenmalige
houten tomatenbakjemetalsinhoud 20stuks.Klasse IImoetworden aangevoerd
inhetmeermaligekleine poolbakjevandeV.P.Z.
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1 1 . O P B R E N G S T E N EN K O S T E N

Op dit moment ishet nog moeilijk voor suikermais een saldo-berekening op te
stellen.Daarvoor zijnteweinig concrete gegevens beschikbaar.Volstaan wordt
daarom met deopsomming van enkele kwantitatieve gegevens.

Op_brengst.In stuks lijktde norm van 45.000 kolven per ha een reële opbrengst.
Afhankelijk van de gewasstand en het oogsttijdstip kan het aandeel kwaliteit I
daarvan 50tot 90%zijn.
In gewicht kan de opbrengst op ongeveer 150kg per are,ofwel 15 ton per ha
gesteld worden.Uitgedrukt inkorrelopbrengst komt dat neer op 4 tot 6 ton per
ha.

Opbrengstprijs.Tot nu toe zijnvan suikermais alleen enige veilingprijzen bekend,
hoewel die in demeeste jaren nog gedragen zijndoor een prijsgarantieregeling.
In 1985was demiddenprijsover de periode eind juli/eind oktober 39et per kol
kolf; in 1986over dezelfde periode 38et per kolf.
Door deverwerkende industrie wordt in 1987ƒ 285,-per ton bruikbare kolven
betaald.

Zaaizaad^De zaadprijs van de extra zoete hybriden isƒ 580,-per 10kg.Bijeen
zaadverbruik van 13à 14kg per ha komt dat neer op ongeveer ƒ 800,-perha.

Bemesting^ Uitgaande van een noodzakelijke bemesting van 140kg N,65kgPoO,-,
100kg K„0en 75kgMgOmoet de post bemesting op ongeveer ƒ 500,-per haworden begroot.
Bijdit bedrag zijnde bespuitingen met mangaansulfaat enmaneltraborium niet inbegrepen.

Onkruid.De kosten van onkruidbestrijding zijnafhankelijk van de gekozen methode
en het aan tewenden middel.
Een volveldsbespuiting met Bladex (kort voor opkomst)kost aan middel ƒ95,totƒ 125,-per ha.Voor een volveldsbespuiting met bentazon ishet bedrag ongeveer ƒ 170,-per ha.
Bijrijenbespuitingen kan het gebruik aanmiddel tot \ worden teruggedrongen.

Z?-Ëk]LeB..§A_P.lagen.De zaadbehandeling metMesurol kost per haƒ 11,-àƒ12,aan middel.Een bespuiting tegen de fritvliegmet parathion kost aan middel
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per ha ongeveer ƒ 20,-.Bijaanwending vanNexagan of Birlane isdat bedrag ongeveer ƒ 60,-perha.
Een bespuiting metPirimor kost aanmiddelƒ 50,-âƒ60,-per ha.Doorgaans
zullen twee bespuitingen tegen bladluizen volstaan.
Bespuitingen tegen rupsen zijnmeestal niet nodig.
Afzetkosten.Op grond vande tot nu toe beschikbare gegevens zijnde afzetkosten
niet voldoende nauwkeurig te begroten.Deze zijnsterk afhankelijk van dekwaliteitsverhouding en de verpakkingswijze.De laatste kostenworden soms (gedeeltelijk)aan de teler doorberekend.De algemene norm voor veilingprovisie is5%
van deopbrengstprijs.
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