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Algemeen
Geschiedenis
Maïs is een zeer oud cultuurgewas, dat van
oorsprong uit Zuid- en Midden-Amerika afkomstig is.Voor devolkeren in die gebieden
is maïs nog steeds een zeer belangrijke
voedselbron. De afgelopen eeuwen heeft dit
cultuurgewas zichverspreidoverdehelewereld.
Deteelt vansuikermaïs is in Nederland inde
zestiger jaren voor het eerst op bescheiden
schaal beproefd. Daarvoor gebruikte men
toen 'normaal zoete' rassen. In tegenstelling
tot de zeer snelle ontwikkeling die snijmaïs
doormaakte, isdeteelt vansuikermaïs nade
eerste aanzet niet van de grond gekomen.
Rond 1982 is de teelt van suikermaïs opnieuw in onderzoek genomen. Het gebruik
van nieuwe 'extrazoete rassen'hybridenalsmede de grotere bekendheid van suikermaïs
bij de Westeuropese consument heeft de
teelt voor de verse markt een nieuwe impuls
gegeven. Degrootste uitbreiding komt echter
doorcontractteelt voorverwerking.

Plantkundigeeigenschappen
Maïs (Zea mays) behoort tot de familie van
de Gramineae en kan opgedeeld worden in
verschillende ondersoorten. Daar is suikermaïs (Zeamaysconvar.saccharata (Koern))
er één van. De eenzaadlobbige plant heeft
een lange, ronde hoofdstengel, die met parenchymatisch weefsel is gevuld. Het aantal
bladeren kan 12 tot 16 of zelfs meer bedragen, waarvan 4tot 6 bladeren zich boven de
kolfdragende knoop bevinden. Aan het eind
vandestengelontstaat eenmannelijke bloeiwijze. Devrouwelijke bloeiwijze wordtaangelegd in de bladoksels. Het aantal goed ontwikkelde kolvendatuiteindelijkontstaat,isafhankelijk van ras en groei-omstandigheden.
Meerdangemiddeldééngoede kolf per plant
is bij extra zoete suikermaïs in ons land ech-

ter een uitzondering. Op de kolf zijn de korrels in evenwijdige lengterijen op de spil geplaatst. Het aantal rijen isaltijd een even getal en kan afhankelijk van het ras variëren
van8tot 18en meer.
De stempel komt bij de bloei als een bundel
draden naar buiten en wordt kolfkwast genoemd. De kleverige draden vangen het
stuifmeel op. Na de bevruchting verdort de
kolfkwast. Maïs is een windbestuiver. Bij
maïs heeft het stuifmeel invloed op het suikergehalte van de korrel.Als extra zoete suikermaïs bestoven wordt met het stuifmeel
van snijmaïs, neemt het suikergehalte sterk
af en smaakt de korrel als snijmaïskorrel.
Ook de bestuiving van extra zoete maïs met
normaal zoete suikermaïs, korrelmaïs en
siermaïs heeft een dergelijk effect. Omdat
maïs een windbestuiver is, moet extra zoete
suikermaïs geïsoleerd geteeld worden van
andere maïssoorten, waarbij rekening gehouden moet worden met de heersende
windrichting. Eenafstandvan300 meter isin
hetalgemeenvoldoende omongewenstebestuivingtevoorkomen.

Voedingswaarde
Gekookte suikermaïs bevat per 100 gram
eetbaar gedeelte circa70%water, 5%vezelstoffen, 17% koolhydraten (voornamelijk suikers), 3% eiwit en 1%vet. Het bevat weinig
zout en veel vitamine B1. Een hoeveelheid
van 100gram levert 372kJenergie.

Consumptie
Versesuikermaïsvaneigen bodemisslechts
enkele maanden in het najaar beschikbaar.
Buiten het verse Nederlandse produkt vindt
er import van vers produkt plaats. Het verwerkte produkt ishetjaarrond beschikbaar in
de vorm van blik- of glasconserven en als

diepgevroren suikermaïs.
InNederland is het gebruik vanverse suikermaïs met 50 gram per hoofd van de bevolking nog erg laag. Volgens consumentenonderzoek kocht in 1985 ruim 2% van de huishoudens weleens verse suikermaïs. In 1990
was dit percentage gestegen tot bijna 5%.
Logischerwijswordtinhetderde kwartaalvan
het jaar het meest aangekocht. De voornaamste afzetkanalen voor verse suikermaïs
zijndesupermarkt (59%),de markt (21%) en
de groentewinkel (18%). Jonge alleenstaanden enjonge tweepersoonshuishoudens zijn
degrootste aankopersvanversesuikermaïs.
Deze aankopen vinden voornamelijk in de
randstadplaats.
Verwerkte suikermaïs van Nederlands fabrikaat wordt aangeboden in glas en in 'mixen'
met andere groenten. Verder wordt ook va-

cuüm verpakt produkt als 'verse' suikermaïs
verkocht. De verschijningsvormen van verwerkt Importprodukt van suikermaïs zijn divers. Naast suikermaïsconserven wordt ook
diepgevroren produkt als kolven en als korrelprodukt verkocht. Korrelmaïs wordt intoenemende mate toegepast in mix-groenten,
en als bestanddeel voor pizza's. Nieuw is
diepgevroren'geblancheerde' korrelmaïs,die
na een korte, snelle bereidingswijze op tafel
gebracht kanworden.

Teeltenafzet
Areaal
De oppervlakte suikermaïs is tot 1986 van
beperkte omvang geweest (zie tabel 1). De

Tabel1. Suikermaïs:totaalareaal,areaalcontractteeltenhandelsproduktievan1984t/m1992.
jaar

1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992

areaal

waarvan

(ha)

teelt
(ha)

25
35
35
75
190
230
180
250
300*

handelsproduktie
(x 1000kg)

2
42
135
199
137
206
238*

(x1000gld)

1677
4280
4031
7260

1157
2821
1995
3402

*voorlopig
bron:CRG/PAGV
Tabel2. Voorzieningsbalansvanversesuikermaïsvan1988t/m1991*(hoeveelhedenin1000kgtenzij
andersvermeld).
jaar

1988
1989
1990
1991

handelsproduktie
opandere
veiling
wijze
424
421
373
402

733
2400
1621
3000

invoer

totaal
beschikbaar

uitvoer

669
561
842
727

1826
3382
2837
4129

169
276
390
470

bron:ProduktschapvoorGroentenenFruit

levering
niet
aan
verkocht
industrie
983
2402
1672
2869

24
24
10
9

consumptie
tot. perhfd.
inkg
650
680
768
781

0.04
0.05
0,05
0,05

teelt in die periode was voornamelijk bestemd voor directe afzet op de verse markt
(veiling). Door detoenemende belangstelling
van de verwerkende industrie is daarna het
areaal stelselmatig gestegen tot 300 ha in
1992. De teelt van suikermaïs vindt vooral
plaats in het zuidwesten van ons land. Naast
Zeeland zijn West-Brabant en Zuid-Holland
belangrijke teeltgebieden.Ookvindtteeltvan
belang plaats inFlevoland.

landenZambiabetreft vooralsuikermaïs van
zeer kleine afmeting, de zogenaamde 'babycorn'.
Daarnaast nemen Israël, Spanje en de USA
elk8-10%vandeverse invoervoor hunrekening.
De import van bevroren produkt komt voor
meer dan 50% uit Hongarije en het voormalige Joegoslavië. Het aandeel van laatstgenoemd landlooptvanwege deinterneproblemende laatstejarenterug.
Zievoor import-cijfersooktabel4.

Debelangstellingvandeverwerkende industrie komt ook tot uiting in de voorzieningsbalans (zie tabel 2). In de laatste vier jaar ging
gemiddeld 65 % van de totale beschikbare
hoeveelheid (= handelsproduktie en import)
naardeverwerkende industrie.

Europese marktverwerkt produkt
DeEuropese produktievanverwerkte suikermaïs heeft de laatste jaren een grote vlucht
genomen,zoalsoptemakenvaltuitdecijfers
van de 'Confédération Française de la Conserve' (zietabel5).

Verse suikermaïs
Van Nederlandse bodem isverse suikermaïs
beschikbaar vanaugustus tot en metnovember. Afhankelijk van het weer is de topaanvoer in augustus of september (tabel 3). De
export bestaatvoornamelijk uit re-export.
Verse suikermaïs wordt geïmporteerd uit
Frankrijk, Thailand en Zambia met elk een
aandeel van circa 20%. De import uit Thai-

Binnen Europa is Frankrijk een belangrijk
produktieland voor verwerkte suikermaïs, op
afstand gevolgd door Italië. De Franse teelt
heeft zich de laatste jaren stormachtig ontwikkeld. In 1980 bedroeg de totale produktie
29.000 ton.Van 1988tot en met 1990groeide de produktie van 173.000tonvia 223.000

Tabel3. Veilingaanvoer (in 1000stuks)en-prijs(ct/st)permaandvansuikermaïsindeperiode1989tot
enmet1992.*
prijs (ct/st)

aanvoer(x 1000st.)
maand
jaar

juli

aug. sept.

1988
1989
1990
1991
1992

1 502
17 954
0 730
0 371
39 1057

1034
843
944
1083
755

okt.

nov.

tot.

567
286
444
806
498

15
4
14
37
43

2119
2103
2132
2297
2392

juli

74
58
100
48
44

aug. sept. okt.

34
27
36
53
32

24
27
29
32
30

*bron:ProduktschapvoorGroentenenFruit
Tabel4. Importvan suikermaïsindeperiode1988t/m1991(x1000 kg).
jaar
1988
1989
1990
1991

versprodukt

bevrorenprodukt

669
561
836
727

2005
2713
2639
3188

31
39
44
35
39

nov.

gem.

28
33
51
52
26

28
29
35
37
33

Tabel5. De EG-marktvoorsuikermaïsconserven* (in 1000l/l-eenheden).
1984

1986

1988

1990

voorraad per 1/1

34.600

59.100

59.500

92.197

produktie
aandeel Frankrijk

66.550
47.800

99.700
78.800

108.132
89.500

176.475
128.600

import

41.296

67.609

78.719

105.470

142.446

226.409

246.549

374.142

2.503

3.518

3.683

7.905

voorraad per31/12

43.900

72.000

70.487

130.942

totale consumptie

96.043

150.891

172.424

235.295

jaar

totaal beschikbaar
export

*bron: ConfédérationFrançaisedelaConserve
tontot251.000ton. In1990was hetareaalin
Frankrijk 18.293 ha. Het gebied Aquitaine levertcirca85%vandeproduktie.
Het merendeel van de Franse produktie is
bestemdvoorverwerking.DeFranse produktie van verwerkte suikermaïs bedroeg in seizoen 1986/1987 78.800 ton en was in
1991/1992 opgelopen tot 130.600 ton. Het
verwerkt produkt betreft voortweederde conserven en voor eenderde diepvriesprodukt.
Frankrijk exporteerde in 198927.000ton suikermaïs. Dit kwantum werd grotendeels binnende EGafgezet,voornamelijk naar GrootBrittannië en Duitsland. Deze twee landen
zijn de grootste importeurs van suikermaïs
binnenEuropa.
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Buiten Europa
WereldwijdgezienisdeVerenigde Statenhet
grootste produktie- en consumptieland van
suikermaïs. Per persoonwordtalleen alcirca
10 kg verse suikermaïs per jaar genuttigd
(verse consumptie Nederland 50 gram per
persoon per jaar). Suikermaïs is in dat land
het grootste groentegewas dat op contract
geteeld wordt. In 1990 bedroeg het contractareaal 215.000 ha, goed voor naar schatting
een produktie van 3 miljoen ton maïs. Verwerkte suikermaïs gaat behalve naar de
thuismarkt, vooral naar Japan ende E.G. De
laatstejarenverloopt deafzet naarWest-Europa stroever vanwege de groeiende Franse
produktie.

Groeien ontwikkeling
Ontwikkeling
Maïs kent normaal gesproken een generatievevermeerderingscyclus. Dezecyclus,van
zaad tot zaad, kent een aantal tussenliggendestadia.Omdezeontwikkelingsstadia ineen
systeem vast te leggen,zijnze door Hanway
genummerd enbeschreven (ziefiguur 1).
0. kieming;
1. opkomst;
2. het eerste blad open, de kiemwortels
groeiensneller danhet blad;
3.twee bladeren gevormd,blad 3en4 zichtbaar, de kroonwortels beginnen te groeien. Deaanmaakvandrogestof overtreft in
deze fase hetverlies van droge stof uit de
korrel;
4. viervolledige bladeren;beginvan vorming
vaneen bladtrechter;
5. hetachtste bladisvolledig;deeerstetwee

sterven af;
6. twaalf bladeren volledig, 3 en 4 sterven
meestalookaf,destengelstrekking laatalleen de bovenste bladeren nog eentrechtervormen;
7. detopvandepluimkomttevoorschijn, adventief-wortelkransen verschijnen aan de
onderste bovengrondse stengelknopen;
8. dezijtakkenvandepluimgaan horizontaal
uitstaan en hetstuifmeel komt uitde helmhokjes eerstvande pluimtop,de kolfkwast
komt vervolgens buiten de schutbladeren,
debloei isbegonnen;
9. de bestuiving heeft plaatsgehad, destamperdraden beginnen te verdorren, de rijping en korrelvulling begint en wordt voltooid (eerste helft augustus tot en met oktober).
Een dergelijk systeem is onmisbaar bij het
vergelijken van de ontwikkeling in de groei

Fig. 1. Ontwikkelingsstadiavan maïs(indelingvolgensHanway).
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van percelen op verschillende plaatsen, of
tussen verschillende jaren. Door het beoordelenvan 10-15planten kanvrijsneleengemiddelde beeld verkregen worden van de
ontwikkelingvanhetgewas.

Groeifactoren
Temperatuur
Maïs is een warmteminnend gewas. Dat
houdt indat desnelheidwaarmee de diverse
stadia tot de bloei worden doorlopen, sterk
samenhangt met het verloop van de temperatuur. De minimum kiem- en groeitemperatuur bedraagt 8-10 °C afhankelijk van het
ras. Bij 24-29 °C verkrijgt men een optimale
groei. De groei stagneert bij temperaturen
hoger dan 38-42 °C (zie figuur 2). Temperaturen van 15°C en lager vertragen de groeiprocessen en de assimilatie reeds sterk,
vooralbijjongeplanten.Nieuwgevormdbladweefselwordtdannietgroen,maar blijft geel.
Bijoplopendetemperaturenverdwijntdegele
kleur weer. Lage nachttemperaturen, mits
geen nachtvorst, veroorzaken geen schade.
Dedagtemperaturen beslissen dan inhoofdzaakoverdechlorofyl-concentratie ingroeiend
weefsel. Zo bleek ook bij nachttemperaturen
van 10 °C en dagtemperaturen van 20 °C
eengoedegroei waarneembaar.
Warmtesommen
Omdeontwikkelingssnelheid tevolgenwordt
relatievegroei
100r

bij maïs wel gewerkt met warmtesommen.
Daarvoorwordentweegrootheden het meest
gebruikt: de temperatuur of T- som en de
warmtesomvan Brown (1978).
De T-som is een eenvoudige maat voor de
dagelijkse ontwikkelingssnelheid en wordt
berekendmetdeformule:
(Tmax+Tmin)/2 -basistemperatuur.
Tmax is hierbij de dagelijkse maximumtemperatuur enTmindedagelijkse minimumtemperatuur. De basistemperatuur is voor maïs
10 °C. Zo kan de temperatuursom voor een
willekeurige dag in het groeiseizoen berekend worden door de dagelijkse waarden te
sommeren over alledagenvanaf de zaai. De
dagen waarop de uitkomst kleiner is dan 10
tellen niet mee in de sommatie. Ze leveren
dusgeen negatieve bijdrage.
Brown stelde een andere grootheid voor als
maat voor de dagelijkse ontwikkelingssnelheidvan maïsvolgens debasisformule:
(Ymin+Ymax)/2.
Daarbij is Ymin een waarde voor de ontwikkelingssnelheid gedurende de nacht, die berekend wordt als: 1,8(Tmin -4,4). Hierbij is
Tmin de minimum nachttemperatuur in graden Celsius. Voor de ontwikkelingssnelheid
gedurende de dag Ymax geldt: 3,33 (Tmax 10,0) - 0,084(Tmax- 10,0)2. Tmax staat voor
de maximum dagtemperatuur in graden Celsius. Door het optellen van de zo berekende
dagelijkse waarden wordt de maïs-warmtesom van Brown berekend. Deze grootheid
wordt ook wel in CHU (= Corn Heats Units)
uitgedrukt. Ontwikkelingsstadia kunnen zo
wordengerelateerdaandegenoemdewarmtesommen.
Licht

35° 40°C
Fig.2. Geschat relatief groeitempo van maïs in
verbandmetdetemperatuur.
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Maïs bezit eenefficiënt assimilatievermogen,
doordat het beter gebruik maakt van de
zonne-energie bij het assimilatieproces dan
verschillende andere gewassen. Mede daardoor ismaïs instaat bijgrotestralingsintensiteit een sterkere groei en een grotere drogestof-produktie te realiseren dan de meeste
andere groentegewassen.

Maïs behoort in wezen tot de groep van de
korte dag-planten. Dat wil zeggen dat korte
dagen het in bloei komen bevorderen en
lange dagen dit proces vertragen. Al in een
korteperiode nadeopkomst, inhetjeugdstadiumvandeplant,wordt hetlaterteverwachtenbloeigedragbepaald.
Lange dagen na de opkomst verlengen de
periode van opkomst tot bloei: de maïs zal
dus later bloeirijp zijn. Ze geven de plant bovendien gelegenheid meer bladeren te vormenenmeer lengtegroei teontwikkelen.
De rassen reageren verschillend op de invloed vandedaglengte. Het ene rasgeeft bij
een bepaalde daglengte een vroegere bloei
en een relatief minder weelderige ontwikkeling te zien dan het andere ras. In het algemeen hebben vroegrijpende rassen minder
behoefte aan korte dagen. In zeldzame gevallen komendag-neutraletypen voor.

waterverbruik
inmm
apr.l mei I juni I juli | aug. | sept, iokt.
100

Fig.3. Waterverbruik (evapotranspiratie) van
snijmaïstijdenshetgroeiseizoen.

Waterbehoefte
Maïs maakt eeneconomisch gebruik van het
beschikbare water. Voor het produceren van
1 kg droge stof heeft maïs 200 kg water nodig. Ter vergelijking, tarwe gebruikt voor dezelfde produktie circa 250 kg water. De wa-

terbehoefte is echter groot inde periode van
enkelewekenvóór de bloeitot het begin van
devruchtzetting en rijping.Dit iseen periode
waarin de assimilatie bijzonder intensief is
(ziefiguur3).
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Gronden grondbewerking
Deteelt van suikermaïs isop alle grondsoorten mogelijk, mitsdestructuur, dewaterhuishouding en het vruchtbaarheidsniveau in
orde zijn. Maïs isvan oorsprong een subtropisch gewas. Denogweinigvoor ons klimaat
geschikte rassen hebben eenvlotte groeinodig. Deteeltvan suikermaïs zalgemiddeld in
hetzuidenvanonslandbeterverlopendanin

Zone1:
Zone2:
Zone3:
Zone4:
Zone5:

1000~1050warmte-eenheden
1050- 1100warmte-eenheden
1100~1150warmte-eenheden
1150~1200warmte-eenheden
1200~1250en meer

het noordoosten. Aan de hand van de isothermen, getekend over de kaart van Nederland,istezienwaardeteeltgemiddeldgenomen de meeste warmte kan verwachten (zie
figuur4).
Natte gronden blijven in het voorjaar lang
koud en belemmeren een goede kieming en
groei van de jonge plant. Slecht ontwaterde

/
j
L-.„.'-i

Fig. 4. Zone-grenzen voor maïsteelt in Nederland op basis van dewarmtesommen>8°Cinmeitotenmetdetweededecadevanoktober,afgeleidvan veeljarigegemiddeldeisothermen(1931-1960)endecade-normalen.
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gronden kunnenbijdeoogstproblemenopleverenvoordeberijdbaarheid.
Percelendiebekendstaanomhet regelmatig
optreden van vochtgebrek, zijn in principe
minder geschikt. In de periode van enkele
wekenvoor de bloeitot aan het begin vande
vruchtzetting (juli - augustus) is de waterbehoefte van het gewas groot, namelijk 60 tot
100mmper maand.Het profiel moet daarom
diep doorwortelbaar zijn en voldoende vocht
kunnen leveren. Maïs stelt geen bijzondere
eisen aan de pH.Op zandgrond is minimaal
eenpHvan5,0 nodig,op rivierkleivan6,4en
opzeekleivan6,7.

Grondbewerking
Hoofdgrondbewerking: op klei- enzandgrondenwordt,afhankelijkvandezwaartevande
grond, de hoofdgrondbewerking vóór, tijdens
of kort nadewinter uitgevoerd. Deze bestaat
veelaluitploegen.Oplichtegrondenwordtbij
gebruikvaneenvorenpakker dehoofdgrondbewerking in één werkgang met dezaaibedbereidinguitgevoerd.
Slechtdoorlatende lagen
Een goed doorwortelbaar profiel is een vereiste voor een goede produktie. Binnen bepaalde grenzen is een slecht doorwortelbaar
profielteverbeterendooreendiepegrondbewerking. Gronden met een grondwaterstand
dieperdan2meter komen nietinaanmerking
voor verbetering van de bewortelingsdiepte.
Eventueelvochttekort kanbeterdoorberegeningaangevuldworden.

Bereiding zaaibed
Indien ter plaatse«gezaaidwordt, moet bij de
grondbewerking rekening gehouden worden
metdegewenstezaaidiepte.Dekorrelsmoeten op de grens van bewerkte en bezakte
grond gezaaid worden. Daardoor wordt de
vochtvoorziening van het kiemende zaad het
best gegarandeerd. Op vochtige kleigrond is
een zaaidiepte van 3 tot 4 cm ruim voldoende. Op zandgrond wordt tot soms 5 à 6
cm diep gezaaid, afhankelijk van devochtigheidvandegrond.
De zaaibedbereiding wordt bij voorkeur in
één werkgang uitgevoerd. Op kleigronden
wordt hiervoor een aangedreven eg met een
goede diepteregeling gebruikt; opzandgronden bijvoorbeeld eencombinatie van cultivator-vorenpakker -verkruimelrol.
Als suikermaïs wordt uitgeplant, kunnen dezelfde grondbewerkingen plaatsvinden. Uiteraard mag de bovengrond in dat geval iets
losser zijn.
Stoppelbewerking: kort na de oogst wordt
vaak een stoppelbewerking uitgevoerd om
verteringvandeoogstrestentebevorderen.

Vruchtwisseling
Maïs blijkt weinig eisen aan de vruchtwisseling te stellen. Een vruchtopvolging van 1:2
isgoed mogelijk. Weltreedt bij nauwe rotatie
verbruining van de wortels op. Invloed daarvanopdeproduktie isnietaangetoond.
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Bemesting
Voor hetverkrijgenvaneenvlottegroei inhet
voorjaar wordt eenvoldoende stikstofbemestingeneengemakkelijk opneembarefosfaatbemesting aanbevolen. Bij suikermaïs wordt
bij een produktie van 15 ton vermarktbaar
produkt (korrel) ruim 60 kg N,20 kg P 2 0 5 en
40 kg K 2 0 per ha afgevoerd. Daarbij is er
vanuit gegaan dat de gewasresten op het
land achterblijven. Worden de gewasresten
afgevoerd (bijvoorbeeld voor silage) dan is
de afvoer 170-180 kg N,ruim 50 kg P 2 0 5 en
ruim 140kgK 2 0perha.
Opmaïslandwordtvaakdrijfmestuitgereden.
Gebruikvandrijfmestgeeftglobaalpertonde
volgende besparingen aan kunstmest:
runderdrijfmest :circa2kgN,2kg P2O5en5
kgK 2 0;
varkensdrijfmest: circa 3 kg N, 4 kg P 2 0 5 en
4 kgK 2 0.
Vooral voor de stikstof is de genoemde hoeveelheidsterkafhankelijkvantijdstipenwijze
vantoediening.

InNederlandwordtvoor stikstofbemesting bij
suikermaïs voor de kolventeelt een gift van
180 kg - N-mineraal geadviseerd. Voor de
conserventeelt luidt het advies 220 kg - Nmineraal. De gift wordt als basisbemesting
toegediend. Het N-mineraal wordt bepaald in
de laag0-60cm.
Eenroyalestikstofgift geeftbijmaïsgeenvertraging van de rijping en geen extra kans op
legering.Veel stikstof geeftjuist een steviger
gewasdatvroeger rijpt.
Gebrek aan stikstof veroorzaakt groeivertraging. De bladeren zijn lichtgroen; de toppen
vandeoudste bladeren worden geel en stervenaf. Verder kan het leiden tot noodrijpheid
en een lagere opbrengst. Vooral in hetjonge
plant-stadium isde oorzaak vangeelverkleuring vaker te wijten aan verminderde opname-mogelijkheid van de wortels door
koudedanaaneenabsoluut stikstofgebrek.

Fosfaat

Officiële normen

Stikstof

Fosfaat isnodig voor talvan processen inde
plantzoalsfotosynthese enademhaling.Verderkomtfosfaatvoorincelkerneiwit,lecithinenucleïnezurenenenzymen.Maïsbehoorttot
de groep van de fosfaatbehoeftige gewassen. Eentekortaanfosfaatgeeftvooral inhet
voorjaar tijdens koud weer een roodpaarse
verkleuring van het blad.
Deze voedingstof is in de grond weinig beweeglijk enmoet liefstzodicht mogelijk bijde
wortels worden gebracht. Bij ter plaatse
zaaien kan men dit combineren met een rijenbemesting. Het fosfaat wordt dan 5 cm
naast het zaad en 2-4 cm dieper dan het
zaad indegrond gebracht.

Het element stikstof isvoor de plant noodzakelijk voor een optimale opbrengst en goede
kwaliteit. Hetwordtgebruikt bijde aminozuur-,
eiwit-, chlorofyl- en enzymsynthese in de
plant.

De fosfaattoestand van de grond wordt door
een bemonstering vastgesteld en uitgedrukt
in een Pw-getal. Aan de hand daarvan worden voor maïs de volgende hoeveelheden
geadviseerd (zietabel6).

Door de overheid is de toediening van drijfmest beperkt tot die hoeveelheid waarmee
de bemesting met fosfaat maximaal 200 kg
per ha bedraagt in 1993 en 150 kg per ha in
1994. Het emissie-arm aanwenden van mest
is beperkt tot de periode februari tot en met
augustus. Van september tot en met januari
maggeen mestwordenuitgereden.
Uitgereden mestdientdirect ondergewerkt te
zijn om de emissie van ammoniak zo veel
mogelijktebeperken.
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Tabel6. AdviesvoorfosfaatinkgP205perhabijmaïsopallegrondsoorten(1992).
Pw-getal

adviesP205*
kg/ha

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65

185
170
150
135
120
105
85
70
55
35
20
0

Bijrijenbemestingkandehalvehoeveelheidgegevenworden.
BijPw-getalgroterdan40heeftrijenbemestinggeenzin meer
(bron:Adviesbasisvoorbemestingvanakkerbouwgewassen1992-1993).

Kali
Kali is nodig voor deopbouw van hetassimilatie-apparaat. Kaligebrek veroorzaakt geelverkleuring van de bladranden,gevolgd door
verdorring. De geelververkleuring begint bij
deonderste bladerenengaatgeleidelijk naar
hogere bladerenover. Het isvooral zichtbaar
inde periode van snelle groei injuni/juli. Ten

opzichte van diverse andere gewassen is
maïs weinig kali-behoeftig. Bij een verse
markt-produktie van 15 ton per ha wordt 40
kgkaliper haafgevoerd.
Intabel 7 worden de hoeveelheden kali vermelddie nodig zijnvoor het behalen van een
goede opbrengst bij het door grondonderzoek bepaalde kaligetalof K-HCI(bijloss).

Tabel7. AdviesvoorkaliinkgK20perhabijmaïs(1984).
loss

zand- dalenveengrond
K-getal
<4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26

advies
220
190
160
130
110
90
70
60
50
40
30
0

K-HCI
<4
6
8
10
12
14
16
18

rivier- enzeeklei
metorganische stof
advies
160
150
130
110
90
70
40
0

K-getal
<6
8
10
12
14
16
18
20

<10%
advies
160
130
100
70
50
30
0
0

>10%
advies
180
160
130
110
80
60
40
0

(bron:Adviesbasisvoorbemestingvanakkerbouwgewassen1992-1993)
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Magnesium

Mangaan

Maïs is zeer gevoelig voor magnesiumgebrek.Symptomenvan magnesiumgebrekzijn
waarneembaar aan het bladgroen. Dit gaat
samentrekken tot groene stippen, waartussen lichte strepen ontstaan. Dewittegedeelten worden later soms roodachtig met verdorde stippels. De lengtegroei stagneert. Bij
ernstig optreden van magnesiumgebrek blijven de planten dwergachtig en rijpen de te
kleine kolven en korrelsslechtaf. Inhetalgemeenwordt magnesiumgebrek paszichtbaar
inde periode van snelle groei.Bij zware kaligiften op magnesium-arme grond komt het
kali-magnesiumantagonisme dan ook duidelijk naar voren. De kans op magnesiumgebrek is groter bij een lage pH-waarde van de
grond. Indat geval wordt een bemesting met
magnesiumhoudende kalk aanbevolen. In
andere gevallen is meestal een gift van 300
kg magnesiumsulfaat (kieseriet) per ha nodig. Bijgebreksverschijnselen tijdensdeteelt
is een bladbespuiting met magnesiumsulfaat
(bitterzout) meestalvoldoende.

Mangaangebrek kanvooralopkalkrijke lichte
zavelgronden voorkomen. De planten vertonen een doffe, olijfgroene kleur en donkere
bladpunten. De groei is geremd. De bestrijding bestaat uit een tijdige bespuiting met
een oplossing van 1,5 % mangaansulfaat
(1000 liter per ha). Indien nodig kan een
tweede bespuitingvolgen.
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Borium
Boriumgebrek komt vooral voor op lichte
gronden in droge zomers. Aan de planten is
weinig te zien. De schade blijkt pas later en
uit zich in een slechte korrelzetting. (Dit kan
overigens ook een andere oorzaak hebben,
zoals stikstofgebrek of ongunstig weer bij de
bestuiving). Een boriumbemesting is alleen
na grondonderzoek verantwoord. Een andere en betere mogelijkheid is het spuiten
met 2 kg Maneltra borium in 700-1000 liter
water perha.

Rassen
Van maïs komen drie typen inons landvoor,
namelijk extra zoete suikermaïs, normaal
zoetesuikermaïs ensnijmaïs.Snijmaïswordt
geteeld als veevoer en is ongeschikt voor
menselijke consumptie. Normaal zoete suikermaïs heeft een vrij laag suikergehalte en
is daarom minder geschikt voor de verse
markt, mede doordat het suikergehalte van
maïsnadeoogstsnelterugloopt. Extrazoete
suikermaïs wordt in Nederlandvoor deverse
markt maar vooral voor de verwerkende industriegeteeld.
Bij de rassenkeuze spelen de volgende eigenschappen eengroterol.
Vroegheid. Voor de Nederlandse omstandigheden komen alleen de vroege rassen in
aanmerking.Demiddenlateenlaterassen rijpen te laat af; de zeer vroege rassen geven
eente lage opbrengst, doordat zete kort blijven.
Plantlengte. Er bestaan grote verschillen in
plantlengte tussen suikermaïsrassen. De
kortste rassen worden ongeveer 150 cm
lang, terwijl de langste een hoogte van 250
cm kunnen bereiken. Lange rassen zijn laat
en gevoelig voor legeren, waardoor ze voor
Nederlandse omstandigheden niet geschikt
zijn. De aanbevolen rassen hebben gemiddeld een lengte van circa 175 cm. Later
zaaien dan half mei geeft meer kans op langere planten, oogstverlating en lagere opbrengst.
Suikergehalte. Extra zoete suikermaïsrassen smaken niet alleen zoeter, maar ze blijven ook langer voldoende zoet omdat het
langer duurt voordat het suikergehalte zover
teruggelopen is,datdesmaak minderwordt.
Korrelzetting. De rijenopde kolf moeten regelmatig gevormd zijn, terwijl de punt van de
kolf zover mogelijk gevuld moetzijn.
Aantal kolven. Rassen met één kolf per
stengel verdienen de voorkeur. Verscheidene kolven per stengel beconcurreren elkaar
teveelenblijvendaardoorteklein.

Uitstoeling. Zijscheuten zijn niet gewenst
omdat ze de ontwikkeling van de hoofdstengelremmen.Doordezijscheutenteverwijderen, wordt de oogst vervroegd en de opbrengst enhetsuikergehalteverhoogd.
Sluiting.Vogels kunnen aanzienlijke schade
aanrichten door hetaanpikkenvande korrels
aan de top van de kolf. Een goede sluiting
van de schutbladeren om de top van de kolf
kandeze schade beperken.
Stevigheid. Niet-stevige rassen kunnen in
gebieden metveelwindgaanlegeren.
Korrelkleur. De korrels dienen bij de oogst
bijvoorkeurwarmgeelenuniformvankleurte
zijn. Er kunnen in het oogstrijpe stadium tussen rassen echter vrij grote verschillen in de
kleurintensiteit van de korrelsvoorkomen. Bij
rassen meteenwat blekekleurbestaathetrisico datde rassen te rijpgeoogst worden om
tot eengoede korrelkleur tekomen.
Fijnheid korrel. De voorkeur gaat hier uit
naar rassen meteenfijnekorrel.
Kolflengte. Lange kolven worden tot nu toe
op de veiling beter betaald. Voor de verse
markt gaat de voorkeur uit naar een hoog
percentage kolven tussen de 18 en 20 cm.
Voordeindustriegeefteenrasmetlangekolvenmeestal een hogere korrelopbrengst.
Zievooreenoverzichtvande eigenschappen
vanextrazoetesuikermaïs-rassenooktabel8.

Rasbeschrijving
A= Hoofdras
B= Beperktaanbevolen ras
N=Nieuw ras
N- Paris
V : C.W. Pannevis B.V., Enkhuizen
Vroeg ras met een kort en vrij stevig gewas.
Dekolvenzijngoedgesloten,vrijkortendiken
hebben eenvoldoende topvulling. De korrels
zijnvrijfijnen hebben eenvrijgoede kleur.
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Tabel8. Overzicht van de eigenschappen van extra zoete suikermaïsrassen. De rassen zijn naar
vroegheidgerangschikt. Onderzoek 1992.
ras

Paris
Candle
Tasty Sweet
Sweet Nugget
Pinnacle
Challenger

vroegheid

kortsluiting

kolflengte

korrelkleur

topvulling

fijnheid
korrel

suikergeh.

stevigheid

106
106
109
110
116
118

8,9
5,1
8,6
5,5
7,5
7,7

18,2
21,1
20,2
21,4
20,5
19,9

6,8
6,5
7,5
6,9
6,5
5,9

6,1
7,1
6,4
6,5
7,1
7,3

6,5
6,1
6,4
5,9
6,8
7,1

15,3
15,4
16,4
15,3
14,1
13,3

6,5
4,8
7,6
3,5
5,3
6,4

Legenda:Vroegheidweergegeven inaantal dagentussen zaai enoogst; kolflengte weergegeven incm;
suikergehalte alsrefractometerwaarde(percentage);voor kortsluiting,korrelkleur,topvulling,fijnheid korrelengewasstevigheid geldt dateen laagcijfer een lagewaardering voor debetreffende eigenschapinhoudt.

B-NorthernXtraSweet Candle
K : Illinois Foudation Seeds
Inc., Illinois,USA
V : RoyalSluis,Enkhuizen.
Vroeg ras met een vrij korte tot gemiddelde
gewaslengte en een matig stevig gewas. De
kolven zijn lang en matig gesloten wat soms
totvraat kanleiden.Dekolfvulling isvrijgoed
tot goed. De korrels zijn vrij grof en hebben
eenvoldoendetotvrijgoede kleur.
A-Tasty Sweet
K : Illinois Foudation Seeds
lnc.,lllinois,USA
V : MeoVotoZaden B.V., Andijk
Vrijvroeg rasmeteenvrijlangtot langgewas
en een goede gewasstevigheid. De kolven
zijn vrij lang en hebben een zeer goede sluiting. De korrels zijn vrij fijn en hebben een
goede kleur eneen hoogsuikergehalte. Voor
de industriële verwerking is het verlies van
bruto kolfopbrengst naar netto korrelopbrengstvrijgroot.
B-Sweet Nugget
K : Illinois Foudation Seeds
Inc.,Illinois,USA
V : MeoVoto,Zaden B.V., Andijk
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Vrij vroeg ras met een vrij korte tot gemiddeldegewaslengteeneenvrijslechtegewasstevigheid. De planten vormen vrij weinig
zijstengels. De kolven zijn lang en hebben
eenmatigesluiting.Dekorrelszijnvrijgrof en
hebbeneenvrijgoede kleur.
N- Pinnacle
V : Clause SA. Brétigny-sur-Orge, Frankrijk
Middenvroeg ras met een vrij lang gewas,
een matige gewasstevigheid en vrij weinig
zijstengels. Dekolvenzijnvrijlangenhebben
een vrij goede tot goede sluiting en een vrij
goedetotgoedetopvulling.Dekorrelszijnvrij
fijn tot fijn en hebben een voldoende tot vrij
goede kleur.
N- Challenger
K : Asgrow-France, Senlis, Frankrijk
Middenvroeg ras met een lang en vrij stevig
gewas en vrij weinig zijstengels. De kolven
zijn gemiddeld van lengte en hebben een
goede sluiting en een goede topvulling. De
korrels zijn fijn en hebben een lichte tot vrij
lichte kleur. Het suikergehalte ligt voor een
extrazoet rasvrij laag.

Zaaienen planten
Suikermaïs wordt voornamelijk ter plaatse
gezaaid, waarna soms afgedekt wordt met
geperforeerd plastic folie of vliesdoek (agryl)
ter verbetering van de opkomst. Bij ter
plaatse zaaien kan met behulp van agryl of
geperforeerd folie ook eerder dan normaal
gezaaid worden. Om te vervroegen wordt
ook wel plantmateriaal inde kas opgekweekt
endaarnaophetveld uitgeplant.
Maïsisgevoeligvoornachtvorst.Vroegzaaien
in koude grond kan een totale mislukking tot
gevolghebben.Laatzaaiengaatvaaksamen
met een sterkere vegetatieve groei en een
verlating van de oogst. Bij een maïsteelt is
het belangrijk de zomerperiode maximaal te
benutten.

Zaad
Het zaadvan suikermaïs is sterk gedeukt en
rimpelig. Dit geldt vooral voor de extra zoete
hybriden, waarvan het zaad nog meer gedeukt en lichter ingewicht isdandatvan normaalzoetemaïs.
Het 1000-korrelgewicht varieert per ras niet
veel. In 1986 lagen de 1000-korrelgewichten
bij de in het gebruikswaarde-onderzoek getoetste rassentussen 160en 170gram.
Vooral vanwege precisiezaai zijn de zaadfirma's er de laatste jaren toe over gegaan
desgewenst het zaadte leveren instukshoeveelheden, bijvoorbeeld in eenheden van
1000stuks.

Zaadbehandeling
Bij ter plaatse zaaien van suikermaïs moet
men uitgaan van behandeld zaad. Inde eerste plaats zijn kiemplanten gevoelig voor bodemschimmels, waarvan Fusarium roseum
en Pythiumsoorten de belangrijkste zijn. Een
zaadbehandeling met thiram of captan biedt
veelal voldoende bescherming. Vaak is het

zaad door de zaadfirma al met genoemde
middelenbehandeld.
Een ander probleem bij ter plaatse zaaien
vormen de zaadetende vogels die de kiemende zaden uitdegrondtrekken. Bijafdekking metvliesdoekterverbeteringvandeopkomst is dit probleem eveneens verholpen.
Bij een niet bedekte teelt kan vogelvraat
voorkomen worden door een zaadbehandeling met Mesurai. Dit middel beschermt tevens de jonge plant enigermate tegen fritvlieglarven.Ookdezebehandeling ismeestal
aldoorde leverancier uitgevoerd.

Zaadhoeveelheid
De te verzaaien hoeveelheid wordt bepaald
door het gewenste plantgetal, de kiemkracht
van het zaad en de omstandigheden rond
zaai en opkomst. Zaad geleverd door erkende leveranciers, is meestal goed kiemkrachtig (boven de 90%). Het kiemkrachtpercentage,bepaaldonder laboratoriumomstandigheden,wordtveelal bijafleveringvermeld,
of is anders bij de leverancier opvraagbaar.
Eengoede kiemkracht betekent nietautomatisch een goede opkomst. Bij goede veldomstandigheden dienen, om een plantgetal van
67.000 stuks per ha te bereiken, minimaal
80.000 zaden verzaaid te worden. Zijn de
omstandigheden nietoptimaal,dan ishetbeterhetzaaien uittestellenofandersaanzienlijkmeerteverzaaien.
Bijopkweekvanplantmateriaal indekasdient
voor de zaadhoeveelheid uitgegaan te worden van het aantal benodigde planten, vermeerderd metbijvoorbeeld 10%voornietopkomenenuitvalbijuitplantenenbegingroei.

Teeltwijzen
Bij de teelt in de vollegrond wordt onderscheid gemaakt tussen een 'vroege teelt met
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Tabel9. Teeltwijzenvan suikermaïs.
teeltwijze

zaaitijd

planttijd

oogsttijd

opmerkingen

zeer vroeg

half aprileindapril

eindaprilhalf mei

eindjulihalfaug.

opkweek 20°C
na uitplanten
afdekken

vroeg

eindaprilhalf mei

-

beginaug.eindaug.

bodemtemp.10-15°C;
ter plaatse zaaien
met afdekken

normaal

half mei20mei

-

beginseptoktober

bodemtemp.12-15°C
ter plaatse zaaien
evt. met afdekken

in de kas opgekweekt plantmateriaal', een
'vroege teelt ter plaatse zaaien waarbij afgedekt wordt' en een 'normale teelt'. Soms
wordt ook de normale teelt afgedekt ter verbetering van de opkomstomstandigheden.
De diverse teeltwijzen in de vollegrond met
dedaarbijbehorende zaai-,plant-enoogsttijdenzijnweergegeven intabel9.
Teelt met planten
Opkweken
Extra vervroeging is mogelijk door het opkweken van de planten onder warm staand
glaswaarnanauitplanten nogafgedektwordt
met bijvoorbeeld vliesdoek. Tot opkomst is
een temperatuur van 20-25°C optimaal. Gedurende de opkweek dient deze teruggebracht te worden tot 20°C. Kort voor uitplant
kandetemperatuurteruggebrachtwordentot
15-18°C. Als echter na uitplanten afgedekt
wordt, isafharden niet nodig. Hetzaadwordt
rechtstreeks op de pot gelegd en kiemt gewoonlijk snel. Een korte opkweek van twee
wekenvoldoet beterdaneenlangevandrieà
vier weken. Voor de opkweek in potjes kan
vanaf half aprilgezaaidworden.Totvoor kort
werdvoor ditdoelgebruik gemaakt van4à5
cmperspot.Gebleken isdatdewortelsspoedig uit de pot groeien, zowel naar beneden
als zijwaarts. In verband hiermee worden
perspotten meestal op plastic folie of in bakken gezet, zodat de planten zich niet in de
kasgrond kunnen hechten. Tegen de zijwaartsewortelvormingisweinigtedoen.Sui-
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kermaïs leent zich ook voor opkweek als
kluitplant of in paperpot. De hoge plantdichtheden bij deze opkweek zijn voor het gewas
geen bezwaar. Met de losse kluitplant kan
hetbezwaarlijkzijndatdewortelsbijdejonge
plantweinigbindinggeven.Bijdepaperpot is
het belangrijk dat het gebruikte papier nauitplanten voldoende snel verteert, zodat de
plant, behalve aan de onderkant van de pot,
ookzijwaarts goedkandoorwortelen.
Extra zoete suikermaïs is gevoelig voor veel
vocht tijdens de kieming. Het is dan ook aan
te raden tijdens de kieming zo weinig mogelijkwatertegeven.
Planten
Bij zaaien vanaf half april onder glas kan
vanaf begin mei worden geplant. Bij een
vroege uitplant is een directe afdekking bijvoorbeeld met agryl zeer aan te bevelen om
het risico van slechte omstandigheden bij de
hergroei te verkleinen. Invergelijking met ter
plaatse zaaien kan met perspotplanten een
oogstvervroeging van 4 à 5 weken worden
bereikt. Door zowel te zaaien als te planten,
isoogstspreiding goed mogelijk.
Het planten kan met de hand en machinaal
worden gedaan. Bij een rijenafstand van 75
cmeneengewenst plantgetalvan67.000per
hamoetop20cminderijwordengeplant. Bij
het planten dient de bovengrond voldoende
lostezijn,opdathetkluitje geheel indegrond
kanworden gezet. Dat geldt ook voor dehogere kluit van de paperpotplant. Bij grotere
oppervlakten kanheteenvoordeelzijndatde

planten meteenspeciale,snelwerkende, min
of meer automatische plantmachine kunnen
worden geplant.
Zaaienter plaatse
Met het zaaien in de vollegrond moet in Nederland met suikermaïs worden gewacht tot
de zaaivoor overdag een temperatuur van
12-15°C bereikt. Bij afdekking nazaaien met
vliesdoek of geperforeerde plastic folie kan
bijeengrondtemperatuurvanca 10°Calgezaaidworden.Tussen de maïstypen bestaan
duidelijke verschillen in gevoeligheid voor
lage temperaturen en hoeveelheid neerslag
tijdens de opkomst. Snij- en korrelmaïs
(zaaiperiode 20 april - 10 mei) worden in het
algemeen vroeger gezaaid dan suikermaïs.
Verder kan in het zuiden van ons land vroeger worden gezaaid dan in het noorden. In
koele, natte zomers kan een late zaai na 20
mei voor het verkrijgen van een goede consumptiekwaliteit reedste laatzijn.
Een tijdelijke afdekking met geperforeerde
plasticfolieofvliesdoek versnelt deopkomst.
Bovendien beschermt het afdekmateriaal de
jonge planten tegen vogels en ander wild.
Een snelle kieming geeft een betere weggroei en de kans op uitval door kiemschimmels is kleiner. Percelen die afgedekt worden, kunnen inde praktijk enkele dagen eerdergezaaidwordendanonbedektepercelen.
De bedekking kan blijven liggen tot het gewas tot kniehoogte reikt of tot de buitentemperatuur tot 25°C oploopt. De oogstvervroegingdiemetbedekking bereiktwordt, issterk
afhankelijk van het weer. Is het weer bij zaai
en begingroei schraal (relatief koudmaarwel
helder en zonnig) dan is de werking van afdekking hetgrootstenkunnen vervroegingen
bereikt worden tot zes weken ten opzichte
van onbedekte teelt. Een vervroeging door
afdekking van slechts twee tot drie weken
wordt bereikt als in de beginperiode van de
teelt hetweer relatief zacht isendestralingsintensiteit laagis.
Mulchfolie
Naast het reeds genoemde geperforeerde

plastic folie en vliesdoek (agryl) wordt ook
wel dun mulchfolie gebruikt, waarbij dan
'door het folie heen' gezaaid wordt. Gebruik
van mulchfolie is relatief goedkoop, en heeft
als extra voordeel dat het folie-leggen en
zaaien in één werkgang uitgevoerd kunnen
worden. Gebruik van mulchfolie moet echter
sterkontradenwordenvanwege enkele grote
nadelen. Het grootste bezwaar is dat deze
mulch zogenaamd 'afbreekbaar' is. In de
praktijk breekt hetechter nietof onvoldoende
af. Het dient dan handmatig verwijderd te
worden, waarbij het gemakkelijk scheurt.
Daardoor blijven stukken in de grond achter,
die bijvolgteelten hinderlijk zijn en het milieu
belasten. Een ander nadeel is dat bij onvoldoendestrakleggenvanditfoliebijregenhet
water vooral naar het zaaigat stroomt. Daardoor kanhetzaadtenatkomenteliggen,wat
deopkomstverslechtert. Verder biedtditfolie
geenbeschermingtegen vogelvraat.
Zaaimachines
Voor de ter plaatse zaai van suikermaïs
wordt volledig gebruik gemaakt vandepneumatische precisiezaaimachines die voor de
snijmaïsteelt gebruikt worden. Daarbij wordt
de rijenbemesting met fosfaat gelijktijdig met
zaaien in één werkgang uitgevoerd. Zaaien
wordtveelal inloonwerk uitgevoerd.
Zaai-afstand
Door het gebruik van de zaaimachines van
desnijmaïsismenwat betreft deafstandtussen de rijen aangewezen op de daar gebruikteafstandvan75cm.Dezaaiafstandop
de rij wordt dus bepaald door het gewenste
plantgetal ende inschatting van de opkomst.
Zieooktabel 10.

Plantgetal
Bij de introductie van de teelt is men bij suikermaïs uitgegaan van een plantgetal van 67 planten per vierkante meter. Dit was gebaseerd op gegevens uit buitenlandse literatuur. Rond 1990 is onderzoek gestart met
hogereplantgetallen,incombinatie metvroegere zaai en verbetering van de begingroei
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Tabel 10. Te verzaaien aantal zaden,afstandtussen dezaden en aantal zaden per m1 bij bepaaldgewenst plantgetalenteverwachten opkomst bij75cmrijenafstand.
gewenste bijverwachte opkomst van:
aantal
90%
70
80
planten
perha
aantal zaden/ha
(x1000)

bijverwachte opkomstvan:
70
80
90%

bijverwachte opkomstvan:
70
80
90%

afstandtussen
dezaden (cm)

aantalzaden per
10strekkende meter

50.000

71

63

56

19

21

24

53

47

42

55.000

79

69

61

17

19

22

59

52

46

60.000

86

75

67

15

18

20

65

56

50

65.000

93

81

72

14

16

19

70

61

54

70.000

100

88

78

13

15

17

75

66
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door middel van afdekking. Verwacht werd
dat het verlatend effect van een hoger plantgetal teniet gedaan kon worden door vroegere zaai en een betere begingroei, waardoor uiteindelijk een hogere produktie bereikt
zou kunnen worden. In de proeven waren
plantgetallentot 10stuks pervierkante meter
opgenomen. Verhoging van het plantgetal
boven8stukspervierkante metergaf eenafname inde produktie te zien. Verder gaf een
plantgetal van 7 en 8 planten per vierkante
meter al een aanzienlijk verschuiving in de
sortering naar kleinere kolven. De laatsteja-
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renzijner deelmarkten ontstaan diejuist een
grotere sortering wensten. Aan de hand van
de proeven moet geconcludeerd worden dat
het optimale plantgetal bij de huidige veilingnormen bij 6-7 planten per vierkante meter
ligt. Iserspecifiekvraagnaar langerekolven,
dan wordt dat gemakkelijker verkregen bij
een plantgetal van 5-6 stuks per vierkante
meter. Lagere plantgetallen geven een grovere sortering,maar gaan snelten koste van
deopbrengst. Voorde korrelteelt was hetoptimale traject 5,5-6 plantenpervierkantemeter.

Onkruidbestrijding
Door de ruime rijenafstand (75 cm) leent de
onkruidbestrijding bijmaïszichbijzonder goed
voor een mechanische aanpak. Hierbij kunnen verschillende methoden worden toegepast,zoalseggen,schoffelen,frezen enaanaarden. Het eggen dient ruim voor opkomst
uitgevoerdteworden.
Een tweede mogelijkheid is de geïntegreerde bestrijding, waarbij een rijenbespuiting
wordt gecombineerd met schoffelen tussen
de rijen. Ditgeeft behalve eenbesparing van
middel (dus kosten) ook minder schade in
volgende teelten. De middelen die men bij
deze geïntegreerde aanpak kan gebruiken,
zijn dezelfde als die bij een volveldsbestrijding. Uiteraard dan in een verlaagde doseringperha,omdatslechtseengeringe oppervlaktewordt bespoten.
Voor opkomst. Wanneer men kiest voor de
volvelds-chemische aanpak, kan mentotenkeledagenvoor opkomst op kleigronden met
meer dan 25% slib, dalgronden en humusrijkezandgronden gebruik makenvancyana-

zin (Bladex) ineen dosering van4 kgperha.
Op andere gronden is de dosering 3 kg per
ha. Ook kleine onkruiden worden met deze
toepassing bestreden. Op droge humusrijke
gronden kan de werking tegenvallen. Het is
tevens mogelijk om, wanneer voor opkomst
van de maïs al onkruiden aanwezig zijn, te
spuiten met een contactherbicide alsglufosinaat-ammonium (Finale), paraquat (onder
andere Gramoxone), diquat (onder andere
Reglone) of een combinatie van laatstgenoemde middelen (onder andereActor).
Na opkomst. Tot een gewasontwikkeling
van circa vijf blaadjes kan bij aanwezigheid
van klein onkruid worden gespoten metbentazon (Basagran) in een dosering van 3 liter
perha.Ditmiddel heeftgeen nawerking.Eris
wel kans op gewasschade wanneer gespoten wordt op maïs met meer dan vijf bladeren. Niet spuiten bij temperaturen boven
20°C. Bij warm weer in elk geval 's avonds
spuiten. Het middel bentazon mag niet worden toegepast in grondwaterbeschermingsgebieden.
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Ziekten en plagen
Maïs iseensterk gewas dat in het algemeen
weinigschadeondervindt vanziekten enplagen.
Aantasting door schimmels is in gebieden
waar weinig maïs geteeld wordt,van geringe
betekenis. Schimmelziekten kunnen vooral
optredenin deperiodevankieming,opkomst
en begingroei als die gepaard gaan met
slechte groei-omstandigheden. Extra zoete
suikermaïs is gevoeliger dan andere maïssoorten. In de periode kort na opkomst tot
aandebloeikanhinderondervonden worden
vandefritvlieg.Verderkunnendebijnaoogstrijpe kolven behoorlijk onder de bladluis zitten. Daarnaast kunnen rupsen de kolfkwast
wegvreten en de top van de kolf beschadigen. Genoemde ziekten en plagen kunnen in
hetalgemeen goedbestredenworden.

plaatsen.Bijeentragebeginontwikkeling van
de plant kan er eerder schade optreden. De
vlieglegtinhet 1etot3ebladstadiumtweetot
drie eitjes in de bladschede. De zeer kleine
doorschijnende maden beschadigen het
groeipunt, waardoor de hoofdstengel blijft
steken endeplant uitstoelt. Debladerenzien
er rafelig uit en latenelkaar aandetopslecht
los. Een zaadbehandeling met methiocarb
(Mesurai) voorkomt in de meeste gevallen
aantasting van de fritvlieg. Vaak wordt deze
zaadbehandeling alstandaard door de zaadleverancier uitgevoerd. Genoemd middel
heeft ook een afweerwerking tegen vogelvraat.
Bij eventueel optreden van aantasting is
geendirecte bestrijdingvoorhanden.
Maïsboorder (Ostrinianubilalis(Hübner))

Plagen
Bladluizen (diverse soorten)
Bladluizen kunnen zuigschade veroorzaken,
wat kan leiden tot gele bladvlekken en bladkrulling en later tot verschrompeling van het
blad. Meestal gaat de aanwezigheid van luizengepaard metdezwarte honingdauw.
In dit gewas komen hoge populatiedichthedenvanbladluiszeldenvoordoordeactiviteit
van natuurlijke vijanden zoals larven van lieveheerbeestjes. Wel is het belangrijk tijdens
de vorming van de kolf zware bezetting van
luistevoorkomen.Ditkanveelaldooreenextra beregening. Ook is een chemische gewasbehandeling mogelijk met0,5 liter/kg pirimicarb (Pirimor) (veiligheidstermijn van zevendagen).

Demaïsboorder komtsindsenkelejaren incidenteel in Nederland voor. De planten worden in de zomer aangetast. De rups boort
zich van de bovenkant van de kolf via het
centrale merg geheel door de kolf. De kolf
wordt aangetast met duidelijke inboringsplaatsen. Deze inboringsplaatsen bevinden
zich meestal op de knoppen. Signalering is
mogelijk metferomoonvallen.
Bestrijding: uitzetten van de sluipwesp Trichrogramma.
Rupsen(diverse soorten)
Rupsen kunnen de kolf flink beschadigen.
Vaakworden bovenindekolf destampers en
de bovenste korrels weggevreten. Chemische bestrijding isniettoegestaan.
Vogelschade

Fritvlieg (Oscinella frit(L.))
De fritvlieg kent drie generaties per jaar,
waarvan de eerste de belangrijkste is. Deze
vlieg heeft voorkeur voor koele en vochtige
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Bij zaai en begingroei pikken met name duiven, kraaien en fazanten de uitgezaaide
plantenopofzepikkenaandejongeplanten.
Bestrijding: maïs voldoende diep zaaien, en

geen zaaizaad morsen. Verder is een zaadbehandeling met methiocarb (Mesurai) tevenseenafweer tegenvogelschade.
In het oogstrijpe stadium worden de kolven
somsaangevreten doorvogels.
Bestrijding:neem rassen dieook bij deoogst
nog goed sluiten aan de top. Voorkom achterlatenvan rijpekolven bijdeoogst.

Ziekten
Kiemplantziekte (Pythiumsoorten, Fusarium,enandere schimmels)
Het zaad komt slecht op. De planten groeien
slecht en hebben bruinverkleurde wortels of
eeningesnoerdestengelvoet. De uitgezaaide
korrelsgaan meestaltot rottingover. Deaantasting komt vooral voor in een koud, nat
voorjaar.
Bestrijding: niet te vroeg zaaien, zorg voor
een goede structuur van de grond,zorg voor
een regelmatige zaaidiepte. Vraag de zaadleverancier om met captan en/of thiram ontsmetzaad.

Builenbrand (Ustilago zeae (Beckm.)Linger= Ustilagomaydis(DC.)Corda)
Op gronden waar veel maïs wordt geteeld,
kan deze schimmelziekte optreden.Op stengels, kolven, pluimen en bladeren ontstaan
grote opzwellingen, aanvankelijk door een
grijs vlies omgeven en gevuld met zwarte
brandsporen. Na het openbarsten komen de
sporen op de grond en blijven daar minstens
vier jaar kiemkrachtig. De gekiemde sporen
vormen sporidiën, die de planten infecteren.
Directe bestrijding is onbekend. Na aantasting op het betreffende perceel geruime tijd
geenmaïstelen. Indienaanwezig mindervatbare rassen verbouwen. Bij snij- en korrelmaïs komt de ziekte regelmatig voor. Bijsuikermaïs istot nutoe weinig melding van builenbrand gemaakt.

Attentie: detoelating van chemische middelen is in toenemende mate aan wisselingen onderhevig; raadpleeg daarom
steedsdemeestactueleadvisering.
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Tee It
De groei van het gewas en de ontwikkeling
van de kolven kan van jaar tot jaar sterk verschillen. Daarbij zijn warme zomers gunstig
en koele, natte zomers nadelig voor het gewas. Tijdens de groeiperiode vragen, naast
een goede gewasbescherming, het verwijderen van de zijscheuten en een voldoende
vochtvoorziening gedurende de kolfvorming
de nodige aandacht.

Zijscheuten
Zijscheuten zijn niet gewenst omdat ze de
ontwikkeling van de hoofdstengel afremmen.
Bij de snijma"isveredeling is dit al lang onderkend en heeft men rassen gekweekt die geen
zijscheuten meer vormen. De thans voor ons
land beschikbare extra zoete rassen vormen
echter nog wel zijscheuten. Door het voormalige RIVRO te Wageningen is in 1982 met
een aantal rassen een proef genomen met
het wel en niet verwijderen van de zijscheuten. Het verwijderen gebeurde bij een scheutlengte van 20-25 cm. Bij deze lengte zijn de
zijscheuten gemakkelijk van de hoofdstengel
te breken. Uit deze proef (zie tabel 11) is ge-

bleken dat de kg-opbrengst iets (gemiddeld
3,4 %) toeneemt, maar dat het aantal kolven
per oppervlakte-eenheid afneemt. Dit betekent dat de kolven aan de hoofdstengel na
het wegnemen van de zijscheuten iets groter
en zwaarder worden. Verder nam ook het refractometer-getal van de korrels toe. De kolven aan de zijscheuten zijn vaak van slechte
kwaliteit.
Bij lagere plantgetallen is de kans op vorming
van zijscheuten groter. Verder zal in perioden
van groeiremming bij de begingroei de kans
op vorming van zijscheuten toenemen.
In de praktijk wordt vooral op grotere oppervlakten het verwijderen van de zijscheuten
achterwege gelaten vanwege te grote arbeidskosten.

Vochtvoorzien ing
Onder onze klimaatomstandigheden is de
vochtvoorziening gedurende het grootste
deel van de teelt gemiddeld geen probleem.
Bij kieming en in het jonge plantstadium heeft
ma"is vrij weinig vocht nodig voor de groei. De
behoefte neemt bij snelle bladgroei in juni

Tabel 11. Het effect van het verwijderen van de zijscheuten bij suikerma'ls.
eigenschap

ras
E. Early Super
· Sweet
E. Early Sweet
Tasty Sweet
R. Super Sweet E
R. Super Sweet
Mid-Early
gemiddeld
(bron: RIVRO)
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opbrengst

kolfgewicht

refractometer-

aantal
kolven

kolflengte

kolfdiameter

(%)

(gr)

getal(%)

per are

(cm)

(mm)

+0.8
+0.2
- 0.1
+0.6

+1
+O
+2
+1

+10.5
+ 3.5
0
- 1.0

+28
+15
+9
+17.5

+0.15
+0.35
+1.95
+0.20

-2.8
-30.6
-13.9
-55.6

+ 4.0

+9

- 0.85

- 6.9

0

+2

+ 3.4

+16.5

+0.36

- 21.9

+0.3

+1

~ -..

Opkweek in paperpot
is bij suikerma·1s goed
mogelijk.

Aantasting door fritvlieg (rechts); gezonde plant (links).
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Bijsuikermaïsoogst
mengemiddeldéén
kolf per plant.
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Eendeelvandeverse
importvan suikermaïs
bestaat uitkleine maïs
(babycorn).

Gewenst iseengoede
vullingvandetop.
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Vormingvanzijscheutengaatten kostevan
de opbrengst.
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forstoe.Hetgebruik ligtindiemaandopcirca
60 mm water. Inde daarop volgende maanden juli en augustus is bijvoorbeeld bij snijmaïs het waterverbruik op een bewolkte dag
ongeveer 3 mmenop een zonnige dagcirca
4,5 mm. In de periode van bloei en zetting
kan vochttekort leiden tot een slechte korrel-

zetting. In de afrijpfase neemt het waterverbruikweersnel af.
Eengoedevochtvoorziening kan grotendeels
bereikt worden door te zorgen voor een diep
doorwortelbaar profiel. In geval van aanhoudendedroogtezalberegening nodigzijn.
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Oogsten bewaring
Oogststadium
Suikermaïs moet in het zogenaamde melkrijpe stadium worden geoogst. De korrels
hebbendaneendrogestofgehalte van 23-25
%. In een rijper (ouder) stadium worden de
korrels melig en na een korte periode gaat
ook de zoete smaak verloren. Hetjuiste moment is vrij moeilijk te bepalen en vereist
enige ervaring. Men moet wachten tot de
kolfkwast geheel verdroogd en donkerbruin
van kleur is.Tot voor kort werd geadviseerd
dat voor een optimale oogstrijpheid de korrels warmgeel van kleur moeten zijn. Gebleken is dat in een aantal gevallen de suikermaïs dan nog zoet genoeg is, maar wel te
melig kan zijn. Zijn de korrels al iets ingedeukt, dan is het optimale oogsttijdstip alver
gepasseerd. Het beste kan daarom worden
geoogst aandehandvaneendrogestofbepaling,waarbijhetoptimumligttussende23-25%.

ten wordt, doen zich enkele moeilijkheden
voor. Het perssap is nogaltroebel doordat er
zetmeelachtigestoffen,celwanddelenenvetbolletjes invoorkomen. Door de troebeling is
hetnauwkeurigaflezenvanderefractometerwaarde niet mogelijk. De zetmeelachtige
stoffen bestaan uitamyloseenamylopectine.
Behalve suiker heeft ook amylopectine een
grote invloed op de refractometerwaarde.
Vooral normaal zoete suikermaïs bevat veel
amylopectine, waardoor de refractometerwaarde hoog is,terwijl het werkelijke suikergehalte laagis.
Op grond van de refractometerwaarde van
niet-gecentrifugeerd perssap,dekleurvandit
perssap,deconsistentie ervan en het uiterlijk
van de korrel zijn snijmaïs, normaal zoete
maïs en extra zoete maïs van elkaar te onderscheiden. Ditwordt intabel 12weergegeven.

Uitvoeringvandeoogst

Suikergehalte
Het suikergehalte kan gemeten worden met
een refractometer. Wanneer het suikergehaltevannietgecentrifugeerd perssapgeme-

Oogstrijpe kolven kan men gemakkelijk met
de hand uitde bladoksels breken,hetgeen in
de praktijk op kleine percelen plaats vindt.
Normaal gesproken wordt er eenmalig ge-

Tabel12. Hetonderscheidtussensnijmaïs,normaalzoetesnijmaïsenextrazoetesuikermaïs.
maïstype

refractometerwaarde
vanniet-gecentrifugeerd perssap

snijmaïs

< 11%

wit

waterig

bleekgeel,
ondoorzichtig

normaal zoete
suikermaïs

>20%

bleekgeel

stroperig/
kleverig

bleekgeel,
glazig

extrazoete
suikermaïs

<18%

geel

vloeibaar

heldergeel,
vrijondoorzichtig

(bron:RIVRO)
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kleur
perssap

consisentie
perssap

uiterlijk
korrel

oogst. Dit is mogelijk omdat de gebruikte hybridenzeer gelijkmatig afrijpen.Delaatstejaren wordt de teelt steeds meer op grote percelen uitgevoerd,aldannietalscontractteelt.
Voor de oogst hiervan maakt men gebruik
van één-of meerrijige kolvenoogstmachines,
die de kolven met omblad plukken, waarna
ze ineenvoorraadbuik vervoerd worden (zie
figuur5).
De stengel- en bladdelen blijven op het veld
achter. Voor de versmarkt worden eenrijige
machines ingezet voor een dagelijkse pluk
vanenkele uren,waarna indeschuur hetgereedmakenvoordeafzetgebeurt.Daarwordt
het nodige schutblad van de kolf verwijderd.
Dat iseveneens machinaal uitvoerbaar. Vervolgens wordt hetprodukt gesorteerd en veilingklaar gemaakt. Het produktvoor deverse
markt wordt vaak op 'foodtainers' verpakt.
Aanvoer inmeermaligfust isook mogelijk.

'I » \PJl^
Legenda
© plukelement
© bladenStengelschoner
® motor, hydr. pompenen koeling

Bijteeltvoordeindustriewordengroterezelfrijdende machines gebruikt, die per dag 5tot
10 ha kunnen plukken. Na de oogst worden
de kolven vervoerd naar de fabriek. Daar
wordt het machinaal ontdaanvan het omblad
waarna eveneens machinaal de korrels van
de spil gedraaid worden.Vervolgens kan het
produktverwerkt worden. InNederlandwordt
suikermaïs voornamelijk in glas verwerkt, al
dannietalsgemengd produkt.
Tussentijdse opslagvandekorrels indiepgevroren toestand,metalsdoel het laterteverwerken,isbijsuikermaïs goed mogelijk.

Oogstperiode
Devroegste hybriden,opgekweekt inperspot
en na uitplanten afgedekt, kunnen, afhankelijk van het weer, vanaf eind juli-eerste helft

*
© afzuiger voor losblade.d.
© verzamelbak

Door een plukelement (1) worden de kolven van de plantenstengels geplukt en naar een centraal gelegenopvoerband getransporteerd.Onder invloedvaneen luchtstroomworden kolf, bladenstukken steel
e.d.voordeeerste blad-enstengelschoner(2)gebracht. Hierverdwijnenveelblad-ensteelresten uitde
produktstroom. De kolven vallen nu op een lager gelegen transportband met meenemers, die het produkt en de overgebleven verontreiniging voor een zuigschoner (4) brengen, zodat het losse blad e.d.
wordt afgezogen. Ineen verzamelbak (5) worden de van blad en andere plantenresten ontdane kolven
verzamelddievervolgens hydraulischworden overgestort ineen naastrijdendewagen.
Fig.5. Oogstmachinesuikermaïs.
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Tabel13. Opbrengstenaankolvenenkorrelvansuikermaïsperteeltperiode.
teeltwijze

zaaitijd

oogsttijd*

opbrengstkwaliteit I
kolven
stuks
(x1000)

kolven
gewicht
(t/ha)

korrelgewicht
(t/ha)

zeer vroeg
(uitplanten+
afdekken)

half aprileindapril

eindjulihalfaug.

40-45

12-15

7-9

vroegtpz
(afdekken)

eindaprilhalf mei

beginaug.eindaug.

40-45

12-15

7-9

normaaltpz

half mei20mei

beginsept.oktober

35-40

10-13

6-8

'afhankelijkvanrasengroeiomstandigheden.
augustus oogstrijpe kolven leveren. De topaanvoer vond in het verleden vooral in september plaats, maar is in de zonnige jaren
1991en 1992vervroegdnaaraugustus.Voor
de normale zaai moet de oogst gemiddeld in
september verwacht worden. Ook in oktober
kunnen niet te vroege percelen nog een acceptabel produktleveren.

Opbrengsten
Uit verschillende proeven komt naar voren
dat per plant gemiddeld één goed ontwikkeldekolfwordtgeoogst.Hetgewicht metenkele schutbladeren bedraagt 270-300 gram.
De opbrengsten kunnen per jaar sterk verschillen,wat tot uiting komt indevariatie van
de gegeven opbrengsten per teeltperiode
(zietabel 13).
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Bewaring
Omdat suikermaïs maar een korte periode
aan de markt is, wordt vaak gevraagd naar
de bewaarmogelijkheden ervan. De moeilijkheid daarbij is dat het suikergehalte van het
geoogste produkt in ons land bij bewaring
snel kanteruglopen.
In proeven van het voormalige Sprenger InstituutteWageningen isin1988geblekendat
hetonverpakte produkteigenlijk geenbewaring kan verdragen. Reeds na enkele dagen
treedt flink gewichtsverlies op alsmede een
afname van de zoetheid,vooral bij bewaring
bijhogeretemperaturen.Bovendien rakende
korrelssnel ingedeukt.
Metinfolieopfoodtainerverpakte suikermaïs
zijn de ervaringen gunstiger. Mits goed verpaktzodatderelatieve luchtvochtigheid hoog
gehouden kanworden,bleef hetprodukt bij0
tot 1°Czeker 14dagengoed.
Zeer lange bewaring (6-8weken) met behulp
van'ControlledAtmosphere'(CA)isnoginonderzoek. De eerste resultaten zijn weinig
hoopvol.

Afleveren
Voor de afzet van verse suikermaïs (de kolvenvan Zea Mays var.Saccharata)zijn voor
de bij het Centraal Bureauvan deTuinbouwveilingen (CBT)aangeslotenveilingendevolgende kwaliteitsvoorschriften, sorteringsvoorschriften, tolerantievoorschriften en verpakkingsvoorschriften bindendvoorgeschreven.

Kwaliteitsvoorschriften algemeen
Minimumvoorschriften
Suikermaïs moet:
- gezond zijn, behoudens de toegestane afwijkingen;
- zuiver zijn, in het bijzonder praktisch vrij
vanzichtbarevreemdestoffen;
- vrij zijn van schade door insekten of ziekten;
- voldoende ontwikkeld zijn;
- vrij zijn van abnormale uitwendige vochtigheid;
- vrij zijn van vreemde geur en vreemde
smaak;
- voorts dient de kleur van de korrel heldergeel te zijn, behoudens de toegestane afwijkingen.
Destronk moet dicht onder deaanzetvande
bladeren glad zijn afgesneden. De schutbladerendienentot 1cmboven het uiteindevan
de kolfafgeknipttezijn.
De hoedanigheid van suikermaïs - in het bijzonder de rijpheidsgraad - moet zodanig zijn
datzijbestandistegendebijverdereafzette
verwachten verrichtingen, ingoede staat kan
blijven tot de plaats van bestemming en aan
de aldaar gerechtvaardigd te stellen eisen
kanbeantwoorden.
Bijzondere voorschriften voorsuikermaïsvan
Nederlandseoorsprong:
Het suikergehalte van suikermaïs, van het
sapvanenkele korrels uit het middenvande

kolf gemeten metderefractometer,moettenminste 11zijn.Voortsmoet hetsap bleekgeel
totgeelvankleur zijn.
Voorschriften voor klasseI
Deindezeklasseingedeeldesuikermaïsmoet
kwalitatief goed zijn. Zij moet alle kenmerkende eigenschappen van de variëteit bezitteneninhet bijzonder:
- volledig uitgegroeide korrels bevatten;toegestaan is een niet of slecht gezette top
meteenlengtevanmaximaal3cm;
- dient de kolf maximaal twee kransen van
schutbladerentehebben;toegestaan iseen
geringeschadeopdeschutbladeren (onder
andere als gevolg van aantasting door insekten);
- moeten de uitgegroeide korrels geel van
kleurzijn.
Niettoegestaan zijn:
- kolvenwaarvandekorrelszijn ingedeukt.
Betreffende kleinverpakte suikermaïs:
- denietofslecht gezettetop meteen lengte
van maximaal 3 cm moet worden verwijderd, zodanig dat de uitgegroeide korrels
nietwordenbeschadigd;
- het schutblad moet zodanig verwijderd zijn
dat tenminste vier rijen korrels inde lengte
vande kolfzichtbaar zijn.
Voorschriften voor klasseII
Tot deze klasse behoort suikermaïs die aan
de minimumvoorschriften voldoet, maar niet
in klasse I kan worden ingedeeld. Zij moet
kwalitatief redelijk zijn.
Mits het algemene uiterlijk en de houdbaarheid niet in ernstige mate worden beïnvloed,
zijndevolgende afwijkingen toegestaan:
- eengeringeafwijking inontwikkeling;
- eennietofslechtgezettetopmeteenlengte
van maximaaléénderdevandekolflengte;
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- het gedeeltelijk afwezig zijn van de schutbladeren;
- eengeringe kleurafwijking vandekorrels;
- geringe schade op de schutbladeren (onder andere als gevolg van aantasting door
insekten);
- kolven waarvan de korrels ingeringe mate
zijn ingedeukt;
- een geringe schade als gevolg van vogelvraat;bijzwaardereaantasting moetdebeschadigde kolfwordenverwijderd.

Sorteringsvoorschriften
Desortering moetgeschieden naarlengte.

Tolerantievoorschriften
Tolerantiesinkwaliteit
KlasseI
10 % van het aantal, mits de suikermaïs vodoetaandevoorschriften voor klasseII.
Klasse II
10 %van het aantal, mits de suikermaïs geschikt isvoorconsumptie.
Tolerantiesingrootte
Klasse IenII
10 % van het aantal, mits de suikermaïs behoort tot een groottesortering die grenst aan
detoegepastesortering.

Minimumvoorschriften

Verpakkingsvoorschriften

a. Hetminimum moet zijn:

Uniformiteit
De inhoud van iedere verpakkingseenheid
moet uniform zijn.Zij magslechts suikermaïs
van dezelfde oorsprong, variëteit, kwaliteit,
type en (voor zover sortering naar grootte
verplicht is van nagenoeg dezelfde) grootte,
bevatten. Wat betreft rijpheidsgraad, ontwikkeling en kleur moet suikermaïs van klasse I
en IInagenoeg uniform zijn.

lengte inmm
suikermaïs
metschutblad
zonder schutblad

I
150
150

100
100

b. De kleinverpakte suikermaïs moet gesorteerdwordenoplangenkort;
* onder langwordtverstaan:18cmenop,
* onder kort wordt verstaan: 15tot 18cm,
beidegemetenvandevoettotdetopvan
dekolf.
Homogeniteit
Hetverschiltussendegrootsteendekleinste
kolf mag per verpakkingseenheid niet groter
zijndan:
lengte inmm
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suikermaïs

I

losverpakt
kleinverpakt

50
30

50

Verpakking
De verpakking moet de suikermaïs een
goede bescherming bieden. Binnen de verpakkingseenheid gebruikt papier en ander
hulpmateriaal moeten nieuw zijn en mogen
geenvoor menselijkeconsumptie schadelijke
invloed op het produkt hebben.Verpakkingsmateriaal mag slechts aan de buitenkant bedrukt zijn; de bedrukking mag niet met het
produkt inaanraking komen.Deverpakkingseenheden mogen geen vreemde substanties
bevatten.
Los verpakte suikermaïs van klasse I moet
worden aangevoerd in het eenmalige houten
tomatenbakje met als inhoud 20 stuks.
Klasse II moet worden aangevoerd in het
meermaligkleine poolbakje vandeVPZ.
Kleinverpakte suikermaïs moet worden aangevoerd in het eenmalige houten tomaten-

bakje met als inhoud 8 x 2 stuks. De suikermaïsmoet pertweestukswordenverpakt op
een foodtainer in rekfolie, voorzien van een
Holland-lint metveilingcode,alsmedeeenreceptenfolder. Bij declassering naar klasse II
dienttewordenovergepakt indemeermalige
kleineVPZ-poolbak.

baarzijnvermeld:
- de naam en het adres of de code van verpakkeren/of afzender;
- de aanduiding 'suikermaïs' ingeval geslotenverpakking isgebruikt;
- denaam van het productiegebied of het
land,destreek ofdeplaats;
- deklasse;
- desortering,doorvermeldingvandesorteAandllidingSVOOrSChriften
ringsgrenzen;
- hetaantalstuksvoor:
Op debuitenkant van iedere verpakkings* losverpaktesuikermaïs:20
eenheid moet duidelijk leesbaar en onuitwis* kleinverpakte suikermaïs: 8 x 2 .
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Saldoen arbeidsbehoefte
Bij het begrote saldo en de begrote arbeidsbehoefte voor de teelt van suikermaïs moet
duidelijk onderscheid gemaakt worden tussenteeltvoordeverse marktenteeltvoor de
industrie. Laatstgenoemde vindt meestal op
contract plaats. Bij teelt voor de verse markt
worden drie teelten met verschillende plantenoogstperioden onderscheiden.

Teeltvoordeversemarkt
Tabel 14, 15, en 16 geven een saldo en arbeidsbehoeftebegroting (opgesteld door de
DLV,teamvollegrondsgroenteteelt-zuid)voor
respectievelijk:
- vroegeteelt uitgaandevan paperpots;
- vroegeteelt uitgaandevanzaad;
- normaleteelt.
Dedaarinaangegeven opbrengstenzijnaangepast op grondvan resultaten vanproeven.
Als basis voor de prijs op de verse markt is
steeds de gewogen gemiddelde veilingprijs
(inclusief BTW) over de de jaren 1987 t/m
1991 genomen. Dit in de periode waarin de
kolvenvan de betreffende teelt worden afgezet.
Bij de toegerekende kosten is wat betreft de
prijzen uitgegaan van de prijzen zoals die in
1992 golden. Per bedrijf kunnen deze uiteraard hiervan nog enigszins afwijken als gevolg van regionale verschillen, partijgrootte
per bestelling enzovoort. Ook de gebruikte
hoeveelheden zullen van de hier gegeven
hoeveelheden kunnen afwijken, met name
wat betreft de posten bemesting en bestrijding. Ditisafhankelijkvandebemestingstoestand van de grond, de gebruikte meststoffen, de ziekte-enonkruiddruk op het perceel
endewijzevanonkruidbestijding (vooralmechanischofchemisch).
Wat de afzet betreft is steeds uitgegaan van
afzetviadeveiling.
Uit detabellen 14t/m 16blijkt dat indien alle
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werkzaamheden met eigen mechanisatie
wordenuitgevoerd,hetbegrotesaldovarieert
van ruim 7000 gulden voor de vroege paperpotteelt tot ruim 8000 gulden voor de normaleteelt.
Wat betreft arbeid wordt voor de vroege paperpotteelt een arbeidsbehoefte opgegeven
van 210 uur en voor de andere teelten een
arbeidsbehoefte van 115 respectievelijk 65
uur. In vergelijking met snijmaïs (waar voor
de teelt uitgegaan wordt van een arbeidsbehoefte van zes uur per ha) lijkt dit aan de
hoge kant, zeker voor de ter plaatse gezaaidenormaleteelt.Hierbij kanechteropgemerktwordendat men bijdeteeltvan suikermaïsvaak nogeenmaaldoor het gewas gaat
voor het handmatig uitbreken van scheuten.
De arbeidsbehoefte van deze teelthandeling
wordtdoordeDLVgeschatop35uur.Verder
moet vaak twee maal beregend worden en
vaker tegen luis en rups worden gespoten.
Tevens isde perceelsoppervlakte aanzienlijk
kleiner. Voor de oogst wordt een arbeidsbehoefte opgegeven van 450 tot 400 uur. Dit
betekent dat ervan uitgegaan is dat gemiddeldbijna 100kolvenper uurkunnen worden
geoogst enklaargemaakt voordeveiling.
Een arbeidsstudie van het IMAG komt voor
pellenensorteren uitop0,28 uurper 100kolven en voor sealen en inpakken op 0,16 uur
per 100kolven.

Teeltvoordeindustrie
Bij de teelt voor de industrie wordt meestal
voorafgaand aan de teelt een contract afgesloten. Contractvoorwaarden kunnen uiteraardvanfabriektotfabriekverschillen enzijn
ook vaak onderhevig aan veranderingen in
de tijd. In de huidige contracten wordt vaak
uitgegaan van een contractprijs van rond de
175gulden pertonbruikbare kolven. Eengemiddelde oogst van ongeveer 18 ton (inclusief korte en half gevulde kolven) wordt haal-

baar geacht zodat de te behalen geldopbrengst rond de 3000 gulden per ha ligt. Het
zaad wordt hierbij meestal door de industrie
gratis ter beschikking gesteld en ook de machinale oogst wordt meestal geregeld en betaald door de industrie. De toe te rekenen
kosten blijven voor deze teelt daardoor beperkt tot eventuele loonwerkkosten voor het
zaaien en eventuele kosten voor bemesting,
bestrijding, rente en verzekering. Op grond
van tabel 16kunnen de kosten hiervoor wor-

den ingeschat op ruim 1000 gulden zodat
een saldo resteert van een kleine 2000 gulden.
Dearbeidsbehoefte voor deze teelt ligt uiteraard aanzienlijk lager als die voor de verse
markt en kan naar analogievansnijmaïsglobaal worden ingeschat op rond de zes uur
per ha. Enigeextraarbeid moet mogelijk nog
gerekendwordenvoor beregenen enspuiten
tegen rupsenenluis.
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Tabel 14. Saldoberekening 'suikermaïsvoordeverse markt' perha.
-teelt
-planten
-oogst

: zeervroeg,paperpot +afdekken
: eindapril-hall mei
: eindjuli-half augustus

opbrengsten
kolfopfoodtainer
kolf los inkl. poolfust

hoeveelheid
35000
10000

bruto-opbrengst
-toegerekende kosten
uitgangsmateriaal
-zaaizaad
- paperpots
bemesting
-KAS
- tripelsuper
- patentkali
- kieseriet27,0%
-kali-60
onkruidbestrijding
- Bladex
- bentazon480 g/l
gewasbescherming
-pirimicarb spk
- permethrin
diversen
- rente
-verzekering
-geperforeerdfolie 1/2pj.
afzet* eenheid/fust/pallet
-poolfust-huur
-pallet huur
- vrachtkosten
-koeling-cond.
-veilingprovisie
-overige afzetkosten

eenheid
st
st

prijs*
0,33
0,33

14850 (a)
14
65000

kg
st

70
0,045

980
2925

1,40
0,93
1,51
1,14
0,57

196
65
0
86
86

140
70
0
75
150

kgN
kgP 2 0 5
kgK 2 0
kgMgO
kgK20

3,5
3

kg
liter

33,40
55,65

117
167

0,5
0,2

kg
liter

116,60
111,3

58
22

9
1,0
10000
20
400
22
22
2200
5
400

%
%
m2

1779,39
14850,00
0,09
100
0,13
2,12
26,50
0,10
14850,00
0,02

160
148
900

eenheden
stuks
pallets
stuks
o/
/o

stuks

totaaltoegerekende kosten

52
49
585
220
742
8
+7566 (b)

saldopereenheideigenmechanisatie (a-b)
loonwerk
-gaten ponsen

bedrag
11550
3300

1

7284 (c)
ha

100

100

totaal loonwerk

+ 100 (d)

saldo pereenheid loonwerk

7184 (c-d)

arbeidsbehoefte : teelt 210 uurw.v. 30 uur zaaien bij plantenkweker, 65 uur planten,50 uurfolieopbrengenenafhalen,35uurzijscheutenuitbreken.
: oogst450 uur
*gewogen gemiddelde prijzen 1987t/m 1991
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Tabel15. Saldoberekening 'suikermaïsvoorde verse markt'perha.
-teelt
-zaai
-oogst

: vroegter plaatsezaai+afdekken
eindapril-hall mei
augustus

opbrengsten
kolfopfoodtainer
kolf losin kl. poolfust
bruto-opbrengst
-toegerekende kosten
uitgangsmateriaal
- zaaizaad
bemesting
-KAS
-tripelsuper
- patentkali
- kieseriet27,0%
-kali-60
onkruidbestrijding
- Bladex
-bentazon480 g/l
gewasbescherming
-pirimicarb spk
- permethrin
diversen
- rente
-verzekering
-geperforeerdfolie 1/2pj.
afzet* eenheid/fust/pallet
-poolfust-huur
-pallet huur
- vrachtkosten
- koeling-cond.
- veilingprovisie
-overige afzetkosten

hoeveelheid
35000
10000

eenheid
st
st

prijs*
0,30
0,30

13500 (a)
14

kg

70

980

1,40
0,93
1,51
1,14
0,57

196
65
0
86
86

140
70
0
75
150

kgN
kgP 2 0 5
kgK20
kgMgO
kgK20

3,5
3

kg
liter

33,40
55,65

117
167

0,5
0,2

kg
liter

116,60
111,3

58
22

933,86
13500,00
0,09
100
0,13
2,12
26,50
0,10
13500,00
0,02

84
135
900

9
1,0
10000
20
400
22
22
2200
5
400

%
%
m2
eenheden
stuks
pallets
stuks

%
stuks

52
49
585
220
675
8
+4485 (b)

totaaltoegerekende kosten
saldopereenheid eigen mechanisatie (a-b)
loonwerk
-zaaien

bedrag
10500
3000

1

9015 (c)
ha

150

150

totaal loonwerk

+ 150 (d)

saldo pereenheid loonwerk

8865 (c-d)

arbeidsbehoefte : teelt 115uur
: oogst450uur
*gewogen gemiddelde prijzen 1987t/m 1991
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Tabel 16. Saldoberekening 'suikermaïsvoor deverse markt' perha.
-teelt
-zaai
-oogst

normaalter plaatsezaai
half mei-20me
beginseptember-oktober

opbrengsten
kolf opfoodtainer
kolf losin kl. poolfust

hoeveelheid
30000
10000

bruto-opbrengst
-toegerekende kosten
uitgangsmateriaal
-zaaizaad
bemesting
-KAS
- tripelsuper
- patentkali
- kieseriet27,0%
- kali-60
onkruidbestrijding
- Bladex
-bentazon480 g/l
gewasbescherming
-pirimicarbspk
-permethrin
diversen
-rente
- verzekering
afzet* eenheid/fust/pallet
-poolfust-huur
-pallet huur
- vrachtkosten
-koeling-cond.
- veilingprovisie
-overige afzetkosten

eenheid
st
st

prijs*
0,29
0,29

11600 (a)
14

kg

70

980

1,40
0,93
1,51
1,14
0,57

196
65
0
86
86

140
70
0
75
150

kgN
kgP 2 0 5
kgK20
kgMgO
kgK20

3,5
3

kg
liter

33,40
55,65

117
167

0,5
0,2

kg
liter

116,60
111,3

58
22

637,67
11600,00
100
0,13
2,12
26,50
0,10
11600
0,02

57
116

9
1,0
20
400
22
22
2200
5
400

%
%
eenheden
stuks
pallets
stuks

%
stuks

totaaltoegerekende kosten

52
49
585
220
580
8
+3444 (b)

saldopereenheideigen mechanisatie (a-b)
loonwerk
-zaaien

bedrag
8700
2900

1

8156 (c)
ha

150

150

totaal loonwerk

+ 150 (d)

saldo pereenheid loonwerk

8006 (c-d)

teelt65 uur
oogst400uur
*gewogen gemiddelde prijzen 1987t/m 1991

arbeidsbehoefte

44

Literatuur
Alofs e.a. Gewasbeschermingsgids DLV
1992.
Bakker, J.J. Inleiding Contactdag. PAGV
Alkmaar (1982).
Becker, W.R.Teelthandleiding maïs.Publikatie21(1976), PALelystad.
Beschrijvende Rassenlijst voor groentegewassen, deel vollegrondsgroenten, 1992/
1993.
Buitenlaar, N.e.a.Anbau undVerarbeitung
vanZuckermaïsinHolland.IBVL(1977).

Sibma, L. Ontwikkeling en groei van maïs
(Zea mays L.) onder Nederlandse omstandigheden. Pudoc,Wageningen.
Soesbergen, G.A. van e.a. Groeiplaats en
vochtvoorziening. PAGV-themaboekje nr.
4(1984),p.57-65.
Soorsma H.Technische informatie metbetrekking tot nutriëntenbenutting inde vollegrondsgroenteteelt ten behoeve van beleidsondersteuning.deel 1.Stikstof (1992).
Sieling E. e.a.. Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouwgewassen. IKCagv(1992),26p.

Buishand,T. Teelt- en rassenonderzoek in
1964 en 1965 bij suikermaïs. Rapport nr
22, PGVAlkmaar (1966),23p.

Themaboekje suikermaïs. PAGV-themaboekje nr.4(1984).

Ham, E. v.d. Suikermaïs in overvloed.
Markt-info PGFnr2(1992), 12p.

Weerd, B.v.d. Machinale oogst van suikermaïs. Boval(1990),p.79-80.

Hanway J.J. How a corn plant develops.
Special Report nr.48 IowaState University
of Science and Technology, Cooperative
Extension Service, Ames, Iowa (1966), 17
P-

Wijk, C. van e.a. Korte teeltbeschrijving
suikermaïs; nr.5(1987), PAGV,27p.

Polderdijk,J.J.e.a. Invloedvande bewaartemperatuur en kleinverpakkking op de
kwaliteit van extra zoete suikermaïs.
Sprenger Instituut, rapport nr 2347 (1988),
15p.

Wijk, C.van e.a.Vervroeging vande oogst
van suikermaïs. Jaarboek 1990/1991,
PAGV-publikatienr.58 (1991),p. 168-173.
Wijk, C. van e.a. Hoger plantgetal, geen
hogereopbrengst. GroentenenFruit/Vollegrondsgroenten 2(1992) 16,p.8-9.

45

Adressen
Proefstationvoor deAkkerbouw ende
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Edelhertweg1
Lelystad
Tel.03200-91800
Fax.03200-46521
Postbus369
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Tel. 02290-48664
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Tel. 04709-87500
Fax. 04709-86682
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Tel. 070-3814631
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ƒ 10,21. Epipré 1984-instructieboekje. Ir.K. Reinink en ing.H. Drenth,maart 1984
ƒ 10,22. Resultaten van diep losmaken van zavelgronden in zuidwest-Nederland; 1978-1982.
Ing.J.Alblas,april 1984
ƒ 10,23. Resultaten kalibouwplanproeven op zeeklei. Ir. J. Prummel (IB) en dr. ir. J. Temme
(Nederlands Kali Instituut), mei 1984
ƒ 10,24. Oogstplanning van bloemkool in "deStreek". Ir.R. Booij,oktober 1984
ƒ 10,25. Beregeningsonderzoek bij asperges op de proeftuin "Noord-Limburg". Ing. D. van der
Schans en ir.A.J.Hellings,oktober 1984
ƒ 10,26. Kalibemesting voor aardappelen in de Brabantse Biesbosch en het Land van Altena.
Ing.J.Alblas, november 1984
ƒ 10,27. Spruitkool bewaren aandestam. Ing.J.A. Schoneveld, november 1984
ƒ 10,28. Verslag Inventarisatie Graanziekten 1984. Ing.W. Stol,januari 1985
ƒ 10,30. De invloed van grote giften runderdrijfmest op de groei, opbrengst en kwaliteit van
snij-maïs en op de bodemvruchtbaarheid; Heino (zandgrond) 1972 - 1982. Ir. J.J.
Schröder, maart 1985
ƒ 10,31. De invloed van grote giften runderdrijfmest op de groei, opbrengst en kwaliteit van
snij-maïs en op de bodemvruchtbaarheid en waterverontreiniging; Maarheeze 19741984. Ir.J.J.Schröder, maart 1985
ƒ 10,32. De invloed van grote giften runderdrijfmest op de opbrengst en kwaliteit van snijmaïs
enopde bodemvruchtbaarheid; Lelystad 1976-1980. Ir.J.J.Schröder, maart 1985... ƒ 10,33. Intensieve teeltsystemenbijwintertarwe. Dr. ir.A. Darwinkel, maart 1985
ƒ 10,35. Biologie en ecologie van zwarte nachtschade (Solanum nigrum). Ir. W.G.M, van den
Brand, maart 1985
ƒ 10,36. Epipré 1985 instructieboekje. Ir.K. Reinink, april 1985
ƒ 10,37. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van snijmaïs. Ir. C.L.M, de Visser, ir. H.F.M.
Aarts,april 1985
ƒ 10,38. Zuiveringsslib inde akkerbouw; Ir.S.de Haan en ing.J. Lubbers (IB), Ing. A. de Jong
(PAGV), maart 1985
ƒ 10,39. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van Engels en Italiaans raaigras, veldbeemdgrasen roodzwenkgras. Ir.C.L.M, deVisser,juni 1985
ƒ 20,40. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van uien en sjalotten. Ir. C.L.M, de Visser,
juni 1985
ƒ 10,42. Themadag effecten van diepe grondbewerking in de akkerbouw en de vollegronds1
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groenteteelt,juli 1985
ƒ 10,43. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van aardappelen, Ir. C.L.M. de Visser,
augustus 1985
ƒ 10,'
44. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van erwten, stambonen en veldbonen. Ir.
C.L.M.deVisser, augustus 1985
ƒ 20,45. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van wortelen. Ir. C.L.M, de Visser,
september 1985
ƒ
46. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van winterkoolzaad. Ir. C.L.M, de Visser,
sep-tember 1985
ƒ
47. Biologie en ecologie van melganzevoet (Chenopodium album). Ir. W.G.M, van den
Brand,december 1985
ƒ
48. Verslag inventarisatie graanziekten 1985. Ing. H.P. Versluis,december 1985
ƒ
49. Natriumbemesting en natriumbehoefte van suikerbieten. Dr. ir. J. Temme en dr.
J.G.H.Stassen,december 1985
ƒ
50. Epipré instructieboekje 1986. Ing.W. Stol, april 1986
ƒ
51. Studiedag kluitplanten. Ir. R. Booij en N.J. Snoek,juli 1986
ƒ
52. Biologie enecologie van hanepoot (Echinochloa crus-galli). Ir.W.G.M,vandenBrand,
juli 1986
ƒ
53. Opkomstperiodiciteit bij 40 eenjarige akkeronkruidsoorten en enkele hiermee samenhangende onkruidbestrijdingsmaatregelen. Ir.W.G.M,van den Brand,oktober 1986.... ƒ
54. Deteeltvan wintertarwe als dekvrucht voor veldbeemd- en roodzwenkzaadgewassen.
Ir.W.J.M.Meijer, oktober 1986
ƒ
56. De invloed van het maaien van de tarwestoppel op ondergezaaide veldbeemd- en
roodzwenkzaadgewassen. Ir.W.J.M.Meijer, oktober 1986
ƒ
57. Benuttingafvalwarmte bijvollegrondsteelten. Ing.J.A. Schoneveld,november 1986
ƒ
59. Het bestrijden van verstuiven op landbouwgronden. Dr. ir. A. Darwinkel, november ƒ
1986
60. Stikstofbemesting vanwintertarwe. Ir. K. Reinink, december 1986
ƒ
63. De invloed van teeltmaatregelen bij winterkoolzaad op de zaadproduktie in NoordNederland. S.Vreeke ,maart 1987
ƒ
66. Bewaren envoorkiemen bijpootaardappelen. Ing.J.K. Ridder, mei 1987
ƒ
69. Biologie en ecologie van vogelmuur (Stellaria media). Ir.W.G.M, van den Brand,september 1987
ƒ
70. Ontwikkeling van een biotoets voor het Noordelijk wortelknobbelaaltje (Meloidogynehapla). Ing.A.A.W.Zondervan,november 1987
ƒ
71. Het ÉPIPRE-adviesmodel, een kritische analyse. Werkgroep EPIPRE, december
1987.
ƒ
72. Teelttechnische en economische aspecten bij de teelt van kleine witte kool. Ing. C.
van Wijk, ir. C. Kramer, ing.G.Schroën en ir. R. Booij,januari 1988
ƒ
73. Hetoptimaleoogsttijdstipvan snijmaïs. Ing. H.M.G. vanderWerf, april 1988
ƒ
74. Ontwikkelen van teeltbegeleidingssystemen voor aardappelen en suikerbieten. Ir.
C.L.M,deVissere.a., mei 1988
ƒ
75. Bedrijfseconomische aspecten van de grondontsmetting in rotaties met consumptieaardappelen, suikerbieten en wintertarwe op het proefveld te Westmaas (1981 t/m
1986). Ing. H. Preuter, mei 1988
ƒ
78. Bijzaaienenoverzaaienvansnijmaïs.H.M.G.vanderWerf enH.Hoek,december 1988. ƒ
80. Economische aspecten van de plantdichtheid bij witlof. Ir. C.F.G. Kramer, februari
1989
ƒ
81. Stikstofbemesting van ijssla. Dr. ir.J.H.G. Slangen (LU), ir. H.H.H. Titulaer (PAGV), ir.
H. Niers (IB) endr. ir.J.van der Boon (IB),februari 1989
ƒ
84. Oppervlakkige grondbewerking in het gewas maïs. H.M.G. van der Werf (PAGV),J.J.
Klooster (IMAG) en D.A. van der Schans (PAGV), mei 1989
ƒ
85. Toedienen van drijfmest in maïs (vervolgonderzoek 1985-1987). Ir. J. Schroder
(PAGV) en ir. L.C.N,de la Lande Cremer (IB), mei 1989
ƒ
86. Teelt van fabrieksaardappelen op bedden ten opzichte van op ruggen. Ing. J.K.
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Ridder,juli 1989
ƒ 10,91. Overzaaien van suikerbieten. Dr. ir.A.L Smit,oktober 1989
ƒ 10,92. Bedrijfseconomische perspectieven van akkerbouwbedrijven in deVeenkoloniën. Drs.
S.Cupersus,oktober 1989
ƒ 10,93. Wortelverbruining bijsnijmaïs.J.Schröder, A.G.M.Ebskamp, K.Schölte,oktober 1989.. ƒ 10,94. Noodzaak van roestbestrijding in Engels raai- en veldbeemgras. Ir. G.H. Horeman,
november 1989
ƒ 10,95. Stikstofbemesting van peen. J.H.G. Slangen, H.H.H. Titulaer, H. Niers en J. van der
Boon,januari 1990
ƒ 10,
96. Deteeltvan Bintje fritesaardappelen op lössgrond. Ing. P.M.T.M. Geelen,januari1990. ƒ 10,97. Epipré-adviesmodel. Ing. H. Drenthen ing.W. Stol, maart 1990
ƒ 10,98.Zuiveringsslib indeakkerbouw. Ing.A. deJong,april 1990
ƒ 10,99.Aardpeer een potentieel nieuw gewas - teeltonderzoek 1986-1989. Ing. H. Morrenhof
en ir. C. Bus, mei 1990
ƒ 10,100.Teeltvervroeging bijsuikerbieten. Ir.A.L Smit, mei 1990
ƒ 10,101.Teeltsystemen parthenocarpe augurken. J.T.K. Poll, ing. F.M.L. Kanters, ir. C.F.G.
Kramer en ing.J.Jeurissen,mei 1990
ƒ 10,102. Stikstofbemesting bijspruitkool. Ing.J.J.Neuvel,mei 1990
ƒ 10,103. Minerale olie, insekticiden en bladluisdruk bij de teelt van pootaardappelen in relatie
tot deverspreiding van hetaardappelvirus y n . Ir.C.B. Bus, mei 1990
ƒ 10,104. Heteffect van een grondbehandeling met pencycuron (Moncereen) tegen Rhizoctonia
opdeopbrengst van zetmeelaardappelen. Ing.J.K. Ridder,juni 1990
ƒ 10,105.Jaarverslag 1988proefproject Borgerswold. Ing.J. Boerma,juni 1990
ƒ 10,106.Stikstofdeling bijsnijmaïs. Ir.J.Schröder, juli 1990
ƒ 10,107. Langdurige bewaring van kroten in een geventileerde kuil en in een mechanisch gekoelde cel in seizoen 1986/1987, 1987/1988 en 1988/1989. Ing. M.H. Zwart-Roodzant,juli 1990
ƒ 10,108.Optimale plantgetal van snijmaïs envan korrelmaïs, Ir.J.Schröder, juli 1990
ƒ 10,109.(Stikstof)bemestingvanwitte kool. Ir.H.H.H.Titulaer, december 1990
ƒ 10,110.Voorvruchteffecten bij inpassing vanvollegrondsgroente ineen akkerbouwrotatie. Ing.
Th. Huiskamp,december 1990
ƒ 10,111.Teelt van bakwaardigetarwe in Nederland.Dr. ir.A. Darwinkel,december 1990
ƒ 10,112. Schietgevoeligheid van knolselderij. Ing. M.H.Zwart-Roodzant, december 1990
ƒ 10,113. Populatie-ontwikkeling van het bietecysteaaltje en de optredende schade bij continu
teelt van suikerbieten in combinatie met grondontsmetting. Ir.J.G. Lamers, december
1990
ƒ 10,114.Onderzoek naar het effect van systemische nematiciden bij koolgewassen. C. de
Moei, december 1990
ƒ 10,115. Rhizomanie-onderzoek 1987-1989. Ir.Y. Hofmeester, december 1990
ƒ 10,116.Bladrandkeverbestrijding door middel van zaadcoating bij veldbonen. A. Ester, december 1990
ƒ 10,117.Gewasdag mais,december 1990
ƒ 10,118.Graszaadstengelgalmuggen inveldbeemdgras. Ir.G. Horeman,december 1990
ƒ 10,119. Inventarisatie van ziekten en plagen in veldbeemdgras. Ir. G. Horeman, december
1990
ƒ 10,120. Biotoetsvoetziekten inerwten.Ir.P.J.Oyarzun,maart 1991
ƒ 10,121. Opbrengstvariabiliteit bij erwten en velbonen. Ing. D.A. van der Schans en ir. W. van
den Berg,april 1991
ƒ 10,122. De bepaling van de opbrengst van een perceel snijmaïs bij de oogst. Ing. H.M.G. van
derWerf MSc, ir.W.vanden Bergening.A.J.Muller, april 1991
ƒ 10,123.Optimalisering toedieningstechniek dierlijke mest. Ing. G.J.van Dongen,ing. D.T. Baumannening.L.M. Lumkes,april 1991
ƒ 10,124.Beïnvloeding van het drogestofgehalte, opbrengstniveau en bewaarbaarheid van uien
doorteeltmethoden. Ir.C.L.M,deVisser, april 1991
ƒ 10,125.Onderzoek naargroeistofschade bijwitlof (Cichorium intybus L.var.foliosum) indesei-
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zoenen 1986/1987 t/m 1988/1989. Ir. G. van Kruistum en ing. C. van der Wel, mei
1991
ƒ
126.Teeltonderzoek tennisbloem in Nederland. Ing.J.G.N.Wander, ing.H.P. Versluis en ir.
P.M. Spoorenberg,mei 1991
ƒ
127. Rendabiliteit van eenverminderde bodembelasting. Bedrijfseconomische evaluatie van
een lagedruk-berijdingssysteem. Ing.S.R.M.Janssens,juli 1991
ƒ
128. Effect van de hoogte en een deling van de stikstofbemesting op de opbrengst en
kwaliteit van zomergerst. Ing. R.D. Timmer, J.G.N. Wander en ir. I.D.C. Duijnhouwer,
september 1991
ƒ
129. Bepaling van de informatiebehoeften van agrarische ondernemers. Ir. P.W.J. Raven,
ing. H.Drenth,ing.S.R.M.Janssens endrs.A.T.Krikke
ƒ
130. Landbouwtechnische-, economische-, bedrijfskundige- en milieu-aspecten bij het
toedienen en direct inwerken van dierlijke organische mest in de akkerbouw en de
vollegrondsgroenteteelt. Ing. G.J.van Dongen,september 1991
ƒ
131.Teeltaspecten van wintergerst voor opbrengst en kwaliteit. Dr. ir. A. Darwinkel,
september 1991
ƒ
132.Groei, ontwikkeling en opbrengst van witte kool in relatie tot het tijdstip van planten.
Dr. ir.A.P. Everaarts enC.P. de Moei,september 1991
ƒ
133. Information modelling for arable farming. Integrale vertaling van verslag 67 (Het
globale informatiemodel OpenTeelten), oktober 1991
ƒ
134. Het verloop van wegrotten van moederknollen bij pootaardappelen. Ing. J.K. Ridder
en ir.C.B. Bus,december 1991
ƒ
135. Bedrijfseconomische perspectieven van akkerbouwbedrijven op Trichodorusgevoelige grond. Ing.A. Bos endrs.A.T. Krikke,december 1991
ƒ
136. Kwantitatieve aspecten van de verdelingsnauwkeurigheid van meststoffen. Ing. D.T.
Baumann, december 1991
ƒ
137.Vergelijking van het bewaren van fijne peen op het veld, onder stro en in de natte
koeling. Ing.J.A. Schoneveld,december 1991
ƒ
138.Jaarverslag 1989 proefproject Borgerswold. Ing.J.Boerma,januari 1992
ƒ
139.De invloed van de intensiteit van het bouwplan op pootaardappelen, suikerbieten en
wintertarwe (vruchtwisselingsproefveld) FH82). Ing. H.W.G. Floot, ir. J.G. Lamers en
ir.W.van den Berg,januari 1992
ƒ 10,140. De invloed van pootgoedbehandeling op het aantal stengels en knollen bij
aardappelen. Ir.C.B. Bus,april 1992
ƒ 10,141. Analyse van het gebruik en de acceptatie van teeltbegeleidingssystemen in de
praktijk. IngA. Grunefeld en ir.W.A. Dekkers, april 1992
ƒ 10,142. Bestudering van het groeiverloop van zaaiuien en bouw van een groeimodel. Ir.
C.LM. deVisser, oktober 1992
ƒ 25,143.Teeltfrequentie-effecten bij erwten, veldbonen, bruine bonen, snijmaïs, vlas en
zaaiuien. Ing.Th.Huiskampen ir.J.G. Lamers,oktober 1992
ƒ
144. Innovatiebedrijven geïntegreerde akkebouw/opzet en eerste resultaten. Ir. F.G.
Wijnands, ing.S.R.M.Janssens, Ing. P.v.Asperen en ing.K.B. v. Bon,oktober 1992. ƒ
145.Voorjaarstoediening van dunne dierlijke mest op kleigronden ing. G.J.M, van Dongen
en ing.J.Alblas,oktober 1992
ƒ
146. Bedrijfssystemenonderzoek Borgerswold. Invulling gewijzigde voortzetting vanaf
1991. Ing.J. Boerma en ir.Y. Hofmeester, november 1992
ƒ
147. Koolvliegbestrijding met behulp van zaadcoating met insecticiden in bloem- en
spruitkool,A. Ester, november 1992
ƒ
148. Effecten van wintergewassen op de uitspoeling van stikstof bij de teelt van snijmaïs
Ir. J. Schröder, L. ten Holte, Ir.W. van Dijk, ing.W.J.de Groot, ing. W.A. de Boer en
ir. E.J.Jansen, november 1992
ƒ
149. Najaarstoediening vandierlijke mest op kleigronden. Ir.H. Hengsdijk, november 1992 ƒ
150. Planningvan deoptimale sortering bij peen. Ing.J.A. Schoneveld,december 1992
ƒ
151. Invloed van varkensdrijfmest op het nitraatgehalte van groenten. Ir. H.H.H. Titulaer,
december 1992
ƒ 10,152. Informatiemodel "gewasgroei en -ontwikkeling'. Ir. P.W.J. Raven,ing.W. Stol, dr.ir. H.
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van Keulen,ing.R.F.I,van Himste, dr. M.A. van Oijen enir. H. Marring maart 1993
ƒ
153.Arbeidsprestatie bij de oogst van ijsbergsla en bloemkool; een verkennende studie.
Ing. C l Dekker en ing.B.J. vander Sluis,februari 1993
154.Gebruik van insektengaas opvollegrondsgroentegewassen. A. Ester e.a.,febr. 1993..
155. Produktie- en kwaliteitsverloop bij snijmaïs. Ing. D. van der Schans, ing. H.M.G. van
derWerf MSc en ir.W.vanden Berg,april 1993
156.Perspectieven van de teelt van brouwgerst buiten het Zuidwestelijk kleigebied.
Ing. R.D. Timmer, april 1993
157.The information model for crop protection in arable farming. Ir. A.J. Scheepens, april
1993

15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,-

Publikaties
30. Effecten van grote drijfmestgiften bij de teelt van snijmaïs; ir. J.J. Schroder, september
1985
ƒ 10,36. Informatiemodel 'OpenTeelten'-bedrijf,juni 1987
ƒ 10,42. Optimalisering van de stikstofvoeding van consumptie-aardappelen. Ir.CD. van Loonen
J.F.Houwingjanuari 1989
ƒ 20,44. Bouwplanenvruchtopvolging. Ir.T.G.F.M.Aertsenir.W.A.M.Kromwijk, maart 1989.. ƒ 20,47. Handboek voor deakkerbouw ende groenteteelt indevollegrond,augustus 1989
ƒ 35,50. Geïntegreerde akkerbouw naar de praktijk, maart 1990. Dr. P. Vereijken en ir. F.G.
Wijnands
ƒ 15,59. Bedrijfshygiëne inde praktijk, november 1991
ƒ 15,60. Werkplan 1992,februari 1992
ƒ 10,61. Jaarverslag 1991, april 1992
ƒ 15,62. Verspreiding van onkruiden en planteziekten met dierlijke mest. Ir.A.G. Elema en dr.
ir. P.C. Scheepens, augustus 1992
ƒ 15,63. Kwantitatieve informatie 1992-1993, oktober 1992
ƒ 30,64. Jaarboek 1991/1992,oktober 1992
ƒ 45,65. Werkplan 1993,februari 1993
ƒ 15,66. Jaarverslag 1992,april 1993
ƒ 15,67. 28jaar DeSchreef, april 1993
ƒ 40,Themaboekjes
4. Snijmaïs; maart 1984
5. Zomergerst; november 1985
6. Kwaliteitszorg bijdeteeltvanwitlof;december 1985
7. Organische stof inde akkerbouw,februari 1986
8. Geïntegreerde bedrijfssystemen, 17november 1988
9. Vruchtwisseling, november 1989
10. Benutting dierlijke mest indeakkerbouw, maart 1990
11. Bewaring vanvollegrondsgroenten, december 1990
12. Bodemgebonden plagenenziekten vanaardappelen, november 1991
13. Gewasbescherming vollegrondsgroenten, november 1992
14. Bedrijfssystemen voor eenAkkerbouw mettoekomst, december 1992
OBS-uitgaven
1. Verslagover 1980 (mei 1983)
2. Verslagover 1981 (december 1983)
3. Verslagover 1982 (mei 1984)
4. Verslagover 1983 (augustus 1985)
5. Verslagover 1984 (augustus 1986)
6. Verslagover 1985 (mei 1988)
7. Verslag over 1986 (april 1991)
8. Verslag over 1987 (december 1991)
9. Verslag over 1988 (februari 1992)
10. Verslag over 1989 (juni 1993)

ƒ 10,ƒ 10,ƒ 10,ƒ 10,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 25,ƒ 25,ƒ 25,ƒ 25,ƒ 20,ƒ 20,ƒ 20,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,-
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Teelthandleidingen
2. Zaaiuien,maart 1985
11. Prei,december 1985
12. Witlof, teelt van dewortel en produktie van het lof, augustus 1989
13. Voederbieten,april 1983
15. Bestrijding van onkruiden in suikerbieten (incl. de gids "Akker-onkruiden en hun kiemplantenƒ 15,-"),maart 1985
16. Knolvenkel, maart 1984
17. Sluitkool, mei 1985
18. Bloemkool,oktober 1985
19. Sla,oktober 1985
21. Suikerbieten,december 1986
22. Andijvie,augustus 1987
23. Wintertarwe, september 1987
24. Kroten,juli 1988
25. Luzerne,september 1988
26. Graszaad,oktober 1988
27. Stamslabonen,november 1988
28. Teelt van droge erwten,maart 1989
29. Teelt van augurken,november 1990
30. Teelt van knolselderij, november 1990
31. Teelt van spruitkool,november 1990
32. Teelt van rabarber, februari 1991
33. Teelt vantuinbonen,maart 1991
34. Teelt vanvlas,april 1991
35. Teelt vantriticale,april 1991
36. Teelt van peen,juni 1991
37. Teelt van schorseneren,oktober 1991
38. Teelt van spinazie, november 1991
39. Teelt van plantuien, november 1991
40. Teelt van radicchio, november 1991
41. Teelt vanwinterrogge, december 1991
42. Teelt vanwitte asperge, december 1991
43. Teelt van boerenkool, maart 1992
44. Teelt van rammenas,april 1992
45. Teelt vanzomergerst,juni 1992
46. Teelt van peterselie enbladselderij,oktober 1992
47. Teelt van groene asperge, december 1992
48. Teelt van doperwten,december 1992
49. Teelt vanthijm,februari 1993
50. Teelt van Digitalis lanata,februari 1993
51. Teelt van bloemkool,april 1993
52. Teelt vanzaaiuien,juni 1993
53. Teelt vansuikermaïs,juli 1993
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Korte teeltbeschrijvingen
Teunisbloemen, maart 1986
Paksoi enamsoi, augustus 1986
Bosui,december 1986
Courgette en pompoen,december 1988.,
Chinese kool, november 1989

ƒ 5,ƒ 5,ƒ 5,ƒ 5,ƒ 10,-

Niet opgenomen ineen reeks
Bouwboek (inhoud + ringband;voor het bijhouden van uiteenlopende bedrijfsadministratie),januari 1988
Phomabij aardappelen. Ing. A. Schepers en ir. CD. van Loon,maart 1988
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losse bestellingen
U kunt losse exemplaren bestellen door het per titel vermelde bedrag over te maken op postgirorekening nr.22.49.700van het PAGV, Lelystad,metvermeldingvande uitgave(n) die uwiltontvangen.
PAGV-jaarabonnementen
U kunt kiezen uitdevolgende abonnementen:
- akkerbouw-praktijk:
bevat opde praktijk gerichte akkerbouw- enalgemene informatie
- akkerbouw-totaal:
bevat naast de op de praktijk gerichte informatie ook gedetailleerde onderzoekinformatie m.b.t.
akkerbouw
- vollegrondsgroente-praktijk:
bevat opdepraktijkgerichte vollegrondsgroente- enalgemene informatie
- vollegrondsgroente-totaal:
bevat naast de op de praktijk gerichte informatie ook gedetailleerde onderzoekinformatie m.b.t. de
vollegrondsgroenteteelt
- totaal-praktijk:
bevat opdepraktijk gerichte informatie,zowelvoordeakkerbouw alsvoorde vollegrondsgroenteteelt
- totaal-verslagen:
bevat indirect wel praktijkgerichte informatie, maar bestaat in principe uit gedetailleerd onderzoekinformatie, zowelvoor deakkerbouw alsvoor de vollegrondsgroenteteelt
- totaal-PAGV:
bevat alle PAGV-uitgaven.
Onderstaand schema laat zien welke PAGV-uitgaven uontvangt bijeen bepaald pakket-abonnement:
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Werkplan
Jaarverslag
Jaarboek
Kwantitatieve Informatie
publikaties akkerbouw
publikaties vollegrondsgroenteteelt
publikaties algemeen
teelthandleidingen akkerbouw
teelthandl. vollegrondsgroenteteelt
verslagen akkerbouw
verslagen vollegrondsgroenteteelt
verslagen algemeen
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Uwordt pakket-abonnee door hetperabonnement vermelde bedragoverte makenop postgirorekeningnummer22.49.700van het PAGV te Lelystad,metvermelding van het betreffende abonnement.
Uontvangt danzonderverdere kostenallebetreffende uitgaven inhet betreffende kalenderjaar.
- Bestel-abonnement (ƒ25,-). Deze bestaat uit een Nieuwsbrief die ieder kwartaal verschijnt en
melding maakt van nieuwe PAGV-uitgaven. Deze kunt u vervolgens (met korting) bestellen. Als
bestel-abonnee ontvangt ubovendien hetjaarverslag.
- Rassen Bulletin-abonnement (ƒ25,-). Deze bestaat uit de Rassen Bulletins voor de Akkerbouw
(in-clusief degrassen voor grasvelden engazons).
N.B. Uwabonnementwordtautomatischverlengdvooreenvolgendjaar.Wijziging/opzeggingvanhetabonnement
isschriftelijk mogelijktot 1 novembervanhetabonnementjaar.
co

BEKNOPTEHANDLEIDING
BIJDETEELTVANSUIKERMAÏS

Samenstelling

ing.M. Hekkert
ing.H.C.H.Pijnenburg
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Teeltvansuikermaïs
Suikermaïs behoort tot de familie van de
graanachtigen met een typisch mannelijke
bloeiwijze inde top van de plant en de vrouwelijke bloeiwijze inde bladoksels.Van deze
vrouwelijke bloeiwijzen komen in de regel
slechtséénofsomstwee kolventot volledige
ontwikkeling.
Suikermaïs is een windbestuivend gewas.
Datgeeft meteenéénvandeproblemenaan.
namelijkkruisbestuiving.Ermaggéénbestuiving vanuit snij- of siermaïs plaatsvinden,
omdat anders het suikergehalte sterk daalt.
Om dit te voorkomen mag men geen suikermaïstelen binneneenafstandvan300meter
van 'andere maïs'. Dus extra zoete rassen
nietnaastzoete rassentelen.

optreden van builenbrand. Bij onkruidbestrijding met chemische middelen dient men op
te passen metvolggewassen inverband met
delangewerkingsduur vanbepaalde bodemherbiciden.

Gronden grondbewerking

Bij gebruik van organische meststoffen moeten de gehaltes aan N, P 2 0 5 en K 2 0 indeze
mestopdekunstmestgiftinminderingworden
gebracht. Let bij het gebruik van organische
mestopdewettelijke regelsenbeperkingen.

In principe zijn alle grondsoorten geschikt,
mits de structuur, waterhuishouding en
vruchtbaarheid in orde zijn. Een zaaibedbereiding met cultivator, vorenpakker-verkruimelrol voldoet goed. Zaaien gebeurt op een
dieptevan3à4cm.
Waterbehoefte
Percelen die snel vochtgebrek vertonen, zijn
mindergeschiktvoordeteeltvansuikermaïs.
Enkele weken voor de bloei tot na de korrelzetting is de waterbehoefte van het gewas
zeergroot. Hetprofielmoetdussowieso diep
bewortelbaarzijnenvoldoendewater kunnen
naleveren.Eenanderemogelijkheid isomregelmatig te beregenen indeze gevoelige perioden.

Bemesting
Stikstof :180kgperhaN- mineraal
Fosfaat :afhankelijkvan Pw-getal:
0-185 kg P 2 0 5 volvelds of een rijenbemestingmet0-95 kgP 2 0 5perha.
Kali
:afhankelijkvan K-getal:
220kgK 2 0perhaopzand-,dal-enveengrond
160kgK 2 0perhaoploss
180kgK 2 0perhaopklei.

Magnesium
Maïsiserggevoeligvoor magnesiumgebrek.
De gebrekssymptomen bestaan uit het samentrekken van het bladgroen tot groene
stippelstrepen waartussen lichte strepen lopen. De witte gedeelten worden later soms
roodachtig met verdorde stippels. De lengtegroei stagneert. Om dit te voorkomen, kan
300 kg kieseriet als basisbemesting worden
gegeven. Ook is bij symptomen een bespuiting met een 2%-oplossing van bitterzout
over het gewas mogelijk. Magnesiumgebrek
gaat vaak samen met te zure grond. In dat
geval is een bemesting met magnesiumhoudende kalk hetadvies.

Vruchtwtsseling
Suikermaïs op zich stelt lage eisen wat betreft de vruchtwisseling (1:2). Op percelen
waar echter intensief maïs wordt geteeld,
moet een ruimere vruchtwisseling worden
aangehouden in verband met het mogelijk
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Borium
In droge zomers kan op lichte zandgronden
boriumgebrek optreden. Het gevolg hiervan
iseen slechte korrelzetting inde kolf. Pas bij
de oogst ziet men dit gebreksverschijnsel.
Hetverdient danookaanbeveling om hetge-

was regelmatig te beregenen. Indien de
grondeenzeer lichtezandgrond is,kanpreventief wordengespotenmet2kgManeltraboriumperhaop700-1000literwater.

Vervroeging
Afdekken met geperforeerde folie of agryldoek kankiemingenopkomstversnellenen
geeft bovendien eenbeschermingtegenvogelsenwild.Menkandanookenkeledagen
vroegerzaaien.

Zaaien
Suikermaïs is een warmteminnend gewas.
Deminimum kiem-engroeitemperatuurbedraagt 10°C.Suikermaïs dient mennormaal
laterte zaaiendansnijmaïs,namelijk:
- normaalzoeterassen :
eindapril-halfmei
- extrazoeterassen
beginmeit/mderdeweekmei.
Bijter plaatse zaaiendient menzaadte gebruiken dat behandeld is met captan ofthiram. Dit biedt bescherming tegen Fusarium
roseumenPythium.
Bij ter plaatse zaaien willen de vogels nog
weleensvoorproblemenzorgen.
Een zaadbehandeling met Mesurol helpt
goed engeeft dejonge plantjes tevens een
bescherming tegen fritvliegen; 10gramMesurolperkilozaad.Vooreengoedehechting
hetzaadeerstvochtig maken metonder-of
karnemelk. Meestal is deze behandeling al
doorde zaadleverancier uitgevoerd.Ditstaat
danopdeverpakkingaangegeven.

Opkweekvan plantmateriaalinperspotofpaperpotiseenanderemaniervan vervroegen.
Eindaprilwordt gezaaidopdepot (4-5cm);
opkweekduur circa twee weken. De opkweektemperatuur is 20°C. Dek de ondergrondafmetplasticfolietegendoorwortelen.
Nauitplantenbedekkengeeft3-8wekenvervroeging.Zorgervoordatdeplantendiepgenoeg geplant worden in verband met afwaaien door de wind. Ter plaatse gezaaide
planten afdekken geeft 3-6 weken vervroegingalseindaprilgezaaidwordt(zieookonderstaandschema).
Rassenkeuze
Paperpots : EarlyExtraSweet(MeoVoto)
Paris(Pannevis)
Vroegeennormaalteelt:
SweetNugget(MeoVoto)
TastySweet(div.)
Candle(RoyalSluis)
Pinnacle(Clause)
Paris(Pannevis)
Challenger(Asgrow)

Plantgetal
Het advies is 6-7 planten per m2.Wordt de
suikermaïs speciaal geteeld voor grote kolvendanmoethetplantgetal5à6plantenper
m2 zijn. De rijenafstand mag variëren (bijvoorbeeld75x20cm). Voor670plantenper
aredientmen±800zadenteleggen.Bijeen
1000-korrelgewicht van 160-170 grambetekentditnetto130-140gramzaadperare.

Debovenstaanderassenzijnalleextrazoete
rassen. Extra zoete rassen smaken nietalleen beter, maar behouden ook langer hun
suikergehalte.
Erzijnveelrasseninomloopdienognietge-

teeltwijze

zaaitijd

planttijd

oogsttijd

opmerkingen

paperpots

15/4 - 30/4

1/5 - 15/5

25/7 -15/8

opkweek20°C
en afgedekt

1/5 - 15/5

-

10/8 -30/8

terplaatse zaaien
enafgedekt

15/5 - 25/5

-

vroeg
normaal

1/9 -15/10

ter plaatse zaaien
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toetst zijn inhet gebruikswaarde-onderzoek.
UithetvooronderzoekkwamenSweetCornet
enSweet Ear(beide Nickersons Zwaan)als
goednaarvoren.Dezerassenkunnenopbeperkteschaaluitgeprobeerdworden.

Onkruidbestrijding
Door de grote afstand tussen de rijen leent
suikermaïszichgoedvooreenmechanische
ofgeïntegreerdeonkruidbestrijding alsalternatiefvoorchemischeonkruidbestrijding.

Zijscheuten
Zijscheuten zijn niet gewenst, omdat ze de
ontwikkeling vande hoofdstengel endekolf
daaraan remmen.Deveredelingvansuikermaïsisnognietzover,datditdoorrassenkeuzekanwordenopgevangen.Menzaldan
ookdezijscheutenmet dehandmoetenuitbreken, zodradescheuten20-25cm langzijn.

Bij gebruik van perspot- of paperpotplanten
hetadviesvolgenvoormaïstotvijfbladeren.
Bijgeïntegreerdeonkruidbestrijdingwordtmechanische onkruidbestrijding gecombineerd
met een rijenbespuiting met onderstaande
middelen. De middelen worden dan in een
verlaagdedoseringgebruikt.

Schemamechanischeonkruidbestrijding
stadium

bewerking

machine

vooropkomst

eggen

veertandeg/schakeleg

naopkomst

eggen
eggen
eggen

veertandeg/schakeleg
veertandeg
veertandeg

6ebladstadium

schoffelen

vasteVtrilschoffel
strokenroleg
vasteVtrilschoffel
strokenroleg

aanaardend
schoffelen

Chemischeonkruidbestrijding
vooropkomst

naopkomsttot
5bladeren
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opaanwezigonkruid
metcontactherbiciden
tot1 dagvooropkomst

31 paraquat (o.a. Gramoxone)
31 diquat(o.a. Reglone)
41 paraquat+diquat (o.a. Actor)

tot3dagenvooropkomst

31glufosinaat-amm.(Finale)

bodemherbicide

3kgcyanazin(Bladex)

contactherbicide

31 bentazon(Basagran)

Ziektenenplagen

Bewaring

Bladluizen:
bijwaarnemen0,5kgPirimorperha(VT=7
dagen).

Onverpakt:
geenbewaringmogelijk.

Fritvlieg:
zaadbehandelingmetMesurai.

Verpaktopschaaltje:
bij0-1°Cmaximaal14dagenhoudbaar.
Als suikermaïskolven worden diepgevroren,
zijndekolvenlanghoudbaar.

Oogst
Arbeid
Deoogstmoetgebeureninhetmelkrijpestadium. Hetjuiste moment ismoeilijk tebepalenenvereistderhalveervaring.Dekolfkwast
moet geheel verdroogd en donkerbruin van
kleur zijn. Vroege hybriden in perspot kan
menindeeerste helft vanaugustus aloogsten.Detopaanvoerzalinseptemberzijn.De
extra zoete rassen kunnen ook in oktober
nog een acceptabel produkt leveren. Per
plantwordtgemiddeldééngoedontwikkelde
kolfgeoogst.

Peruurkunnen±200kolvenworden gepeld.
Voorhetverpakkenopfoodtainerswordtgemiddeldeenproduktievan 150schaaltjes (=
300kolven)peruurgehaald.
Per ha moet met het volgende aantal uren
wordengerekend:
teelturen
oogst-enveilingklaarmaken :

65-210
450-400
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