De strokenfrees als alternatief voor ploegen
in de maïsteelt
Joachim Deru (Louis Bolk Instituut), Koos Verloop (WUR), Herman van Schooten (WUR)
Met een strokenfrees* is het mogelijk maïs te telen na gras zonder het grasland te scheuren. Dit heeft
voordelen t.a.v. behoud van organische stof, bodemleven en draagkracht, en vermindert mogelijk ook de
kans op nitraatuitspoeling. Ook kan de strokenfrees ingezet worden in de eventueel daaropvolgende
maisjaren. Maisteelt in stroken wordt in de praktijk toegepast op zand, rivier- en zeeklei en (klei-op-)veen.

Wat is de strokenfrees?
De 6- of 8-rijige pennenfrees freest om de 75 cm
stroken van ca. 12 cm breed en 10-15 cm diep.
Hiermee wordt een zaaibed gemaakt voor de mais.

Figuur 2: Woelen en drijfmesttoediening in de rij
voorafgaand aan het frezen/zaaien heeft logistieke en
teelttechnische voordelen.

Waarom strokenteelt bij maïs?


Figuur 1: Strokenfrees van loonwerker M. Zandvliet.

Behoud bodemleven en organische stof
De strokenfrees raakt minder dan 10% van de
bouwvoor die bij ploegen volledig wordt bewerkt.
Hierdoor wordt het bodemleven bespaard dat in
het grasland aanwezig was, en mineraliseren de
bodemorganische stof en de zode minder snel.

De eerste strokenfrees, gebouwd eind jaren ’90
door melkveehouder Henk Pol in Drenthe,
combineerde frezen, drijfmesttoediening in de
gefreesde strook en zaaien in één werkgang.
Sindsdien hebben loonwerkers, machinebouwers
en veehouders op verschillende grondsoorten in
Nederland gezorgd voor een verdere technische
ontwikkeling.
Een belangrijke aanpassing was het loskoppelen
van de drijfmesttoediening. De drijfmest wordt nu
vaak op 75 cm rijafstand geïnjecteerd d.m.v. een
woeler, precies daar waar later gefreesd en
gezaaid wordt. De dieptewerking van de woeler
breekt verdichtingen in de ondergrond open voor
betere vochthuishouding en beworteling.

Figuur 3: Aantal wormen en grondbewerking op zand,
1e en 2e jaar na grasland.

Het behoud van bodemleven is na 2 jaar maïs ook
bij strokenteelt laag (Figuur 3): vruchtwisseling
met grasland blijft noodzakelijk.

* De strokenteelt, in het verleden ook ‘direct zaaien’ van maïs genoemd, valt onder niet kerende, minimale grondbewerking zoals NKG, no-till, strip-till etc. Bijzonder aan de strokenfrees is dat het geschikt is voor grasland als uitgangspunt.
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Verminderde kans op nitraatuitspoeling?
In het eerste jaar na meerjarig grasland komt bij
ploegen zoveel stikstof vrij (door mineralisatie) dat
de mais niet alles kan opnemen en op zandgronden
de kans op uitspoeling in de herfst/winter groot is.
Door de minimale bewerking en beluchting van de
grond verloopt bij de strokenfrees de mineralisatie
trager en meer geleidelijk (fig. 4). Lopend onder
zoek moet het effect op uitspoeling aanduiden.

niet kerende bewerking nodig voordat er gefreesd
wordt. Om dit te weten moet onder de zode
gekeken worden: hoe is de beworteling van het
gras? Zijn er regenwormen? Is de grond los of
verdicht in de laag tot 30 cm?
 Concurrentie met de oude graszode
Het uitschakelen van de groei van de graszode is
van cruciaal belang. Tot nu toe zijn alleen goede
ervaringen met het volledig doden van de zode
met glyfosaat. Overal waar hergroei zichtbaar is,
groeit de mais slechter. Dit heeft te maken met
concurrentie voor nutriënten én vocht.

Figuur 4: Verloop N-mineraal op zand: spitten versus
e
strokenfrees (1 jaar na grasland)

 Draagkracht bij oogst
De draagkracht van de oude zode blijft behouden.
Bij ploegen is bovenin lossere grond en op ploegdiepte een sterke verdichting (ploegzool). De vastere grond bij strokenfrees zorgt voor draagkracht
bij de oogst maar maakt het woelen op rijafstand
meestal noodzakelijk voor voldoende lucht onder
de maisplant.

e

Figuur 6: Het gras doodspuiten is noodzakelijk.

 Bemesting
De meeste loonwerkers met een strokenfrees
passen rijenbemesting van drijfmest toe met een
woeler op 75 cm. Door de meer verdichte grond bij
strokenfrees is drijfmest in de rij belangrijker dan
bij ploegen. Met de hoeveelheid mest moet met
het eerste jaar na grasland rekening houden met
een lagere N-levering uit de zode dan bij ploegen
(door minder afbraak; zie fig. 7).
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Figuur 5: Indringingsweerstand op zeeklei, 1 en 2 jaar
na grasland, meting vlak voor de oogst.

Teeltmaatregelen en aandachtspunten
 Uitgangssituatie
Het is beter te beginnen met de strokenfrees na
grasland en niet in bouwland dat jaren geploegd is,
omdat in bouwland de bodemstructuur en het
bodemleven op een laag peil zijn. Doordat er met
de strokenfrees bijna niets wordt gedaan aan de
bodemstructuur is een goede bodemconditie zeer
belangrijk voor een goede groei van de mais.
 Bodemstructuur en ontwatering
Woelen op 75 cm rijafstand en 30-40 cm diepte al
dan niet in combinatie met drijfmesttoediening is
een belangrijke voorbewerking voor lucht en ontwatering. In bepaalde gevallen is een intensievere,

Figuur 7: het eerste jaar na grasland is bij strokenfrees door
3
verminderde mineralisatie van de zode minimaal 20 m
3
nodig voor eenzelfde opbrengst als ploegen bij 0 m .

Meer informatie en adressen
Zie www.maisteeltinstroken.nl
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