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Techniek
Alle machines zijn een variatie op de strokenfrees van Henk Pol –
mechanisatiebedrijf D. Kuipers

•
•
•

•
•

4, 6 of 8 rijige frezen
Drijfmest in de rij
Mestgift tegelijk bij het frezen (in de
freesbak) of vooraf met strokenbemester
Zaaien tegelijk met frezen of apart
Stroken van 10-12 cm breed en 1015 cm diep

•

Zie www.maisteeltinstroken.nl
voor actuele lijst van loonwerkers
met strokenfrees

•

Landelijk demoproject i.s.m.
loonwerkers, mechanisatiebedrijven, toeleveranciers en
veehouders.
Doel demoproject is landelijke uitrol
van maïsteelt in stroken d.m.v
demo’s en uitwisseling van kennis en
ervaringen.

•

www.maisteeltinstroken.nl
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Voorwaarden voor succes
De opbrengsten bij maïs in stroken zijn gelijk aan traditioneel mits:

1. Een goede bodemstructuur en bodemleven
Wanneer je niet ploegt ben je afhankelijk van de bestaande bodemstructuur en
bodemleven voor voldoende lucht in de grond. Dit moet dus goed zijn. Meestal is
dit na grasland het beste en na jaren maïs het slechtst.
Aandachtspunten:
• Gebruik de strokenfrees na gras, of na maïs in stroken. Overweeg strokenmaïs na
traditionele maïs alleen wanneer bodemstructuur en weer zeer goed zijn!
• Bemesten, frezen, zaaien én oogsten onder goede weersomstandigheden voor minimaal
structuurbederf is nog belangrijker dan bij traditionele maïsteelt.
• Zorg na de oogst voor minimale grondbewerking en een goede groenbemester

2. De grasmat moet dood zijn!
Gras concurreert zeer sterk voor nutriënten en water. Een geslaagde bespuiting
van de grasmat en later in de maïs is noodzakelijk voor een goede opbrengst.
Invloed behandeling grasmat
op opbrengst snijmaïs
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Ook bij voldoende bemesting zal deze maïs niet meer opbrengen dan 5 tot 10 t ds/ha.
Aandachtspunten:
• Een goed spuitmoment is belangrijk (grasgroei en weer).
• Italiaans raaigras kan lastig zijn om dood te spuiten.
• Standaard wordt het gras vóór het frezen/zaaien doodgespoten.
• Er zijn ook goede ervaringen met doodspuiten na het frezen/zaaien, bijvoorbeeld bij een
eerste snede gras vooraf. Dit brengt wel risico met zich mee wanneer het weer onzeker is.

3. Bemesting
Maïsopbrengsten directe zaai
vergelijkbaar met ploegen bij voldoende bemesting

Maïsopbrengst (t ds/ha)

18,0
16,0
14,0

Ploegen 0 m3 0 KAS

Drijfmestbemesting in de rij heeft
sterk de voorkeur omdat hiermee de
benuttig hoger is. Kunstmest is niet
meer nodig.
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Ook na grasland moet 30-40 m3 per
ha gegeven worden. Doordat de
zode niet omgeploegd wordt komen
de nutriënten langzamer vrij.

