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Maïs hakselen
		 bij tropische
temperaturen
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Er kan in oktober nog wel wat staan, maar
Sander Huiskamp van Huiskamp BV in
Winterswijk-Huppel is helder. “De maïs zal niet
verder rijpen en kan er dus af”, zegt hij. In de
laatste volle week van augustus hakselde het
bedrijf onder tropische omstandigheden al
ruim zestig hectare en er staat voor begin
september al het nodige in de planning.
Huiskamp verwacht ondanks de droogte best
nog een redelijk goede oogst.
We zijn dit jaar vroeg los. In de tropische week
eind augustu reden ook de manschappen van
Huiskamp de eerste stukken maïs eraf. Zo op het
eerste oog is het nog redelijk groene maïs met
naar omstandigheden goed gevulde kolven. De
korrels zijn nog niet helemaal droog, maar zullen
volgens Sander Huiskamp niet verder rijpen.
“Wachten heeft dan geen zin. Het droogt alleen
nog maar verder in”, stelt hij vast. Het gaat hier
om vroeg ingezaaide middelvroege maïs. Willy
Hesselink (foto), de ervaren machinist op de Claas
Jaguar 860, merkt aan het hakselen meteen dat
de stengels toch nog droger zijn dan dat ze eruit
zien en dus regelt hij de snijlengte terug van zeven naar vier millimeter. “Die droge maïs hakselt
niet fijn en je krijgt het niet vast op de kuil. Korter
hakselen maakt het beter”, weet hij. Desondanks
is het voor machinist Hans Harmelink op de Volvo-wiellader nog niet ideaal aan te rijden.
De silagewagens gaan allemaal bij Huiskamp
over de weegbrug. Huiskamp weegt altijd. Met
dertig ton per hectare en naar schatting een drogestofpercentage richting de veertig procent is
de opbrengst duidelijk onder het gemiddelde van
de laatste jaren. De maïs is bemonsterd en binnenkort zijn ook de gehaltes bekend. “De droogte
heeft dit jaar in vergelijking met bijvoorbeeld
2018 later ingezet, dus dat scheelt”, vertelt Huiskamp. Ook wijst hij op verschillen van de maïs op

basis van de teelt ervoor. “Zeker deze jaren zien
we in samenwerking met Groeikracht dat maïs
die als voorvrucht graan heeft gehad of MKS er
vanwege het hogere humusgehalte beter voor
staat. Blijkbaar houdt de grond dan toch beter
vocht vast”, aldus Sander. Hij geeft aan dat het
aandeel MKS vorig jaar vanwege het ruwvoeroverschot flink was gestegen, maar dat de meeste
boeren dit jaar het merendeel toch weer gewoon
laten hakselen. “Ze hebben gewoon ruwvoer
nodig.”
Het perceel is ondergezaaid met groenbemester.
Huiskamp doet dat bij vrijwel alle klanten en dat
bevalt goed. “Je moet toch inzaaien en hebt dan
geen piek of knelpunten in het najaar”, zegt Sander. Samen met Groeikracht monitort Huiskamp
de maïs en laat het bedrijf ook veel maïs bemonsteren, mede omdat het ook handelt in maïs.
“Ondanks de droogte is de vraag nog niet echt
gestegen”, stelt Sander vast. Hij wijst erop dat
boeren nog ruwvoer van vorig jaar hebben zitten.
Hij verwacht ook niet dat de maïs extra duur zal
worden. Met deze drie hakseltreinen hoopt het
bedrijf dit jaar 800 hectare weg te werken. “We
verwachten eind september vrijwel alles weg te
hebben”, zegt Sander. Voor Willy Hesselink, Maaikel Raben, Vincent Scholten en Willy Tolkamp is er
genoeg tijd voor de hap op locatie tussendoor.
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