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‘Een extra lastige
		
maïspuzzel’
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“De maïsoogst is heel belangrijk voor onze
klanten. We rijden die ene dag een belangrijk deel van het voerrantsoen aan de bult.
Dat is voor een kapitaal aan voer. Wij
willen dat graag goed verzorgen, maar dat
moet wel kunnen”, zegt Martin Jansen van
Loon- en Grondverzetbedrijf Jansen
Heeten BV. Hij geeft aan dat die puzzel dit
jaar extra lastig is, omdat de maïs zich
normaal heeft ontwikkeld en een groot
deel daardoor voor 1 oktober nog niet rijp
genoeg is om te worden geoogst. “Een
normaal maïsseizoen heeft de piek vanaf
eind september tot half oktober.”

“In het begin van de onderzaaiverplichting deed
het merendeel van de boeren nog mee. In de afgelopen droge, warme jaren was de maïs extra
vroeg rijp. Gebaseerd op deze ervaringen heeft
een deel van onze klanten de onderzaai achterwege gelaten. Het aandeel onderzaai is teruggelopen naar ongeveer een derde”, vertelt Martin
Jansen. De cumelaondernemer geeft verder aan
dat hij bij agrariërs die geen vanggewas zaaien
de maïs zo vroeg mogelijk zaait, in combinatie
met vroege maïsrassen. “We zien nu (in de laatste week van september; red.) echter dat dat dit
geen garantie is dat de maïs op tijd rijp is. Een
deel is rijp, maar er zijn nog veel percelen met te
groene maïs en te natte korrels”, stelt Jansen
vast. Hij ziet onder de klanten nu een driedeling.
“Ongeveer een derde wil de maïs er voor 1 oktober af hebben, rijp of niet. Die zijn allemaal ingepland. Dan is er ongeveer een derde zonder
onderzaai, die tot het laatst afwachten of er nog
uitstel komt. Als deze groep massaal beslist dat

ze de maïs er voor 1 oktober af willen hebben, is
dat gewoon niet mogelijk”, zegt Jansen. De groep
met een vanggewas geeft geen problemen.
Voor de medewerkers van de twee maïsploegen
van Jansen is en blijft de maïsoogst een hoogtepunt waar ze naar toe leven. Het betekent lange
dagen maken, maar wel altijd resultaat van het
werk zien. En als het nodig is, springen ze toch
ook even met de hark op de kuil voor de spreekwoordelijke finishing touch. “Wij willen het netjes doen”, zegt Jansen. Dat de maïs dan zoals in
dit geval niet helemaal rijp is, ligt buiten de
macht van het cumelabedrijf. “Wij willen liever
dat de boer op het juiste, natuurlijke moment
een goed product in de kuil krijgt”, zegt Martin.
“Dat is ons werk en ook onze eer. Daarvoor hebben we een langer oogstseizoen nodig, zonder
kalender-deadlines”, aldus de ondernemer. Dan
zou Jansen in het voorjaar ook wat meer gespreid
maïs kunnen zaaien.
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