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Op al onze aanbiedingen, offertes, leveringen en op alle met ons te sluiten overeenkomsten zijn van toepassing onze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden, welke wij u op aanvraag 
graag toezenden. Wij wijzen uitdrukkelijk andere algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van de hand. 

Agrowin Nieuwsbrief    Akkerbouw     januari 2022 

Maïspercelen op zand en lössgrond melden 

Net zoals vorig jaar moeten percelen waarop dit jaar maïs geteeld wordt aangemeld worden bij RVO. 

Melden kan vanaf 1 januari tot en met 15 februari 2022. Het melden geldt zowel voor bouwland als ook voor nog te scheuren 

grasland. Niet gemeld betekent dit jaar geen maïsteelt. Op bouwland, waar maïs komt, mag niet eerder dan 15 maart 

drijfmest en zuiveringsslib worden uitgereden.  

Bekijk hier de website van RVO voor details en het stappenplan om je aan te melden.  

  

Bouwland voorbereiden op nieuw teeltseizoen  

De neerslag in 2021 was met een landelijk gemiddelde van 795mm (KNMI, 2022) bijna gelijk aan het lang jarig gemiddelde. De 

neerslag vorig jaar heeft ervoor gezorgd dat de grondwaterstanden zijn hersteld naar een normaal niveau voor de tijd van het 

jaar (Waterschappen Vechtstromen en Rijn en IJssel). 

Het is belangrijk om dit water op hoger gelegen grond zoveel mogelijk vast te houden. Dit kan bijvoorbeeld door het organisch 

stofgehalte in de bodem te verhogen. Niet alleen vocht, maar ook mineralen worden zo beter vastgehouden.  Tevens kan 

door her en der stuwtjes te plaatsen water worden vastgehouden. 

Op nattere percelen is het belangrijk om te voorkomen dat er plassen op het land blijven staan. Waar water is, zit geen 

zuurstof in de grond. Zuurstof is onmisbaar voor het bodemleven en de groei van haarwortels. Een luchtige bodem warmt in 

het voorjaar sneller op, micro-organismen gaan sneller aan het werk en het land is eerder te bewerken.  Graaf waar nodig 

geulen en controleer de drainage.Kijk ook eens naar de bodemanalyse en bemest naar behoeft van het gewas. Houd hierbij 

rekening met de gebruiksnormen (RVO).  

  

Bekalken  

De pH is belangrijk voor een vruchtbare bodem. De streefwaarde voor de meeste akkerbouwgewassen op zandgrond is een 

pH tussen 5,3 en 6,5. Rond deze pH werkt het bodemleven optimaal en worden elementen goed benut. Een te lage pH kan 

leiden tot gebrekziekten en kost opbrengst. Raadpleeg de bodemanalyse, voer een eventuele reparatie bekalking in stappen 

uit. 

  

Maïsrassen en ontsmettingen  

Het verkoopseizoen voor maïszaad is al enkele weken in volle gang. Agrowin heeft een voorkeurslijst met daarop maïsrassen 

van de Nederlandse rassenlijst. De voorkeurslijst wordt samengesteld op basis van eigenwaarnemingen op diverse 

proefvelden verspreid door heel Nederland. Onze voorkeurslijst vindt u hier op onze website. 

Afgelopen jaar was er veel schade door vogels en ritnaalden. Door het ontsmetten van maiszaad kan dit grotendeels worden 

voorkomen. Maïszaden met extra ontsmettingen, zoals vogelafweer, insecticiden (ritnaaldafweer) of beide zijn beperkt 

beschikbaar en verschillen per kweker. Maak een verantwoorde keuze en wacht daarom niet te lang met het bestellen van 

een ras. 

 

Zomergerst rassen         

KWS Laureate is niet alleen goed in opbrengst, de gerst komt ook zeer goed uit in proeven van de bierbrouwers. Een goed 

brouw type gerst, een stevige plant en goede cijfers op bladvlekken- en netvlekkenziekte. 

RGT Planet heeft landbouwkundig sterke kwaliteiten. Het ras heeft een prima resistentie tegen bladvlekken- en 

netvlekkenziekte en een meer dan uitstekende resistentie tegen meeldauw. De combinatie van de sterke ziekteresistentie en 

stevigheid maakt deze zomergerst tot een zeer betrouwbaar ras. 

  

Zomertarwe                    

WPB Duncan Is een stevige zomertarwe met stabiele zeer hoge opbrengsten. WPB Duncan bezit uitmuntende ziekte 

resistenties vooral voor bruine - en gele roest. Daarnaast heeft het ras een goede aarfusarium resistentie. WPB Duncan heeft 

een goede korrelkwaliteit met een goede schotresistentie en een goed hectoliter gewicht. 

https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/mest/maispercelen-op-zand-en-lossgrond-melden
https://www.agrowin.nl/downloads/

