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NIEUWSFLITS JANUARI 2021
Het is al weer een paar maanden geleden dat we u via een nieuwsflits op de hoogte stelden van de laatste
ontwikkelingen bij Bosch Hengelo B.V. In deze nieuwsflits de ontwikkelingen en tips die voor deze winter
en seizoen 2021 van belang zijn waaronder de rassenkeuze mais en de Groene Weide Meststof.

MEST 2021
NIEUW SLEEPSLANGEN IN HET PAKKET
Voor het mestseizoen 2021 hebben wij geïnvesteerd in een,
complete jong gebruikte, sleepslangset van het merk Roelama.
Het betreft hier een 12 meter bemester met swingarm en RTK
GPS sectieaansturing. Zowel de pompwagen als de bemester
zijn uitgerust met een doorstroommeter voor een zeer
accurate dosering van de grondstof mest.
Sleepslangen biedt een aantal grote voordelen:
• Gunstige gewichtsverdeling en laag totaalgewicht
• Hoge capaciteit
• Mogelijkheid tot toevoegen van water
• Kan zowel op grasland als op onbewerkt bouwland worden toegepast
Door deze investering trachten wij in te spelen op de toenemende vraag naar sleepslangen en op grote
schaal efficiënt water bij de mest te kunnen toepassen. Het grote voordeel van water bijmengen is een
betere N benutting door minder emissie. Bijkomend voordeel is een betere uitvloeiing van mest in de
droge zomermaanden. Deze set kan ook op onbewerkt bouwland ingezet worden en ook percelen op
afstand kunnen vanuit een container gesleepslangd worden. Aan sleepslangen kleven een aantal
randvoorwaarden waaronder homogene mest en een puls in de buurt van de put. Hebt u interesse? Vraag
wat de mogelijkheden zijn voor uw bedrijfssituatie.
KUNSTMESTBEMESTING MET GROENE WEIDE MESTSTOF
In seizoen 2020 zijn wij gestart met het aanbieden en
toepassen van de Groene Weide Meststof (GWM) De GWM is
een circulaire kunstmestvervanger die wordt geproduceerd bij
Groot Zevert in Beltrum. In het project ‘Kunstmest vrije
Achterhoek’ wordt deze kunstmestvervanger reeds 3 jaar
toegepast en onderzocht door Wageningen University &
Research (WUR). De voorlopige conclusie is dat de GWM kan
concurreren met vergelijkbare korrelkunstmest blends. Zie
voor meer informatie onze aparte GWM flyer en
www.kunstmestvrijeachterhoek.nl
Voor seizoen 2021 kunnen wij de GWM direct in het voorjaar met selenium toepassen. Tevens kunnen
wij bemestingsadvies op maat bieden.
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MAÏS 2021
NIEUWE MAÏSZAAIMACHINE
Voor seizoen 2021 hebben we geïnvesteerd in een nieuwe
maïszaaimachine. Er is gekozen voor een gedragen achtrijer
Väderstad precisiezaaimachine met de kunstmestvoorraad in de
fronthef. Dit, in combinatie met dubbellucht op rijenafstand,
geeft een zo gunstig mogelijke gewichtsverdeling.
Structuurschade behoort met deze combinatie tot het verleden.
De machine is uitgerust met RTK GPS sectiebesturing, voorzien
van een korrelkunstmest toepassing en kan eventueel later
uitgebreid worden met granulaatopbouw in verband met anti
ritnaalden granulaten. De machine zaait op een rijenafstand van 75cm.
ONDERZAAIEN OF NIET
We hebben 3 droge jaren achter de rug waardoor het onderzaaien van het vanggewas in de mais al drie
jaar tegen valt op met name de droge zandgronden. Ook de rassenkeuze is de laatste jaren, mede door
de wet- en regelgeving inzake vanggewas na mais, maar ook de continu verbeterende genetica
verschoven van overwegend middenvroeg naar overwegend vroeg (oogst voor 1 oktober) Dit leert ons
dat we op de droge zandgrond bij een normaal teeltseizoen in principe geen onderzaai hoeven toe te
passen. Ons advies is op de lage koude gronden wel onderzaai toe te passen. Voor seizoen 2021 kunnen
wij onderzaaiwerkzaamheden bieden middels een 8 rijige onderzaaier in een aparte werkgang tijdens
een kniehoog gewas.
RASSENKEUZE MAÏS
Op 3 dec jl. is de CSAR rassenlijst 2021 bekend gemaakt. Graag maken wij van deze gelegenheid gebruik
u te helpen in de maisrassenkeuze. Belangrijkste aspecten in de keuze van het ras zijn het teeltdoel, de
landbouwkundige eigenschappen van het ras zoals stevigheid en ziekteresistenties en de opbrengstcijfers
op de rassenlijst.
Zeer vroeg
• LG 31.207
• FAO 205, zeer vroeg
• Massaal met goede kolf. VEM topper op rassenlijst, landbouwkundig sterk. Zeer hoge
restplantverteerbaarheid. Ras met hoogste ds opbrengsten in 2020 in de praktijk.
Vroeg
• SY Skandik
• FAO 220, vroeg
• Staygreen type. Hoge restplantverteerbaarheid. Zeer gezond en blinkt uit in builenbrand en
kopbrandresistentie.
Dubbeldoel
• LG 31.219
• FAO 220, vroeg
• Massaal, hoge restplantverteerbaarheid. Zeer goede korrelopbrengst. Uitermate geschikt voor
zowel silo als korrelmais.
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Wilt u advies in de rassenkeuze of wilt u een ander ras telen dan door ons voorgesteld? Geen probleem!
Neem gerust contact met ons op. Om het, zowel u als ons, makkelijk te maken in aanloop naar het
maisseizoen voegen we dit seizoen een maisbestelformulier toe. Hierop kunt u op perceelsniveau
aangeven welk ras, ontsmetting, kunstmestsoort er gezaaid dienen te worden en welke overige
teeltmaatregelen er plaats dienen te vinden.
LET OP MAÏSTEELT OP ZANDGROND UITERLIJK 15 FEBRUARI MELDEN*
Let op dat u voor de teelt van mais op zandgrond dit uiterlijk 15 februari meldt op RVO.nl. Eventuele
wijzigingen van de gemelde percelen kunt u tot uiterlijk 31 maart doorgeven. Bij twijfel is het verstandig
een perceel voor 15 februari aan te melden.
DRIJFMEST BEMESTEN OP MAÏSLAND OP ZANDGROND VANAF 15 MAART*
Voor zowel derogatie als niet derogatie bedrijven mag de drijfmest pas vanaf 15 maart worden toegepast
op maisland. Voor vaste mest en compost blijven de oude regels gelden.
*Zie voor de actuele uitrijdperiodes en de volledige berichtgeving omtrent maisteelt 2021 www.RVO.nl

Heeft u vragen n.a.v. deze nieuwsflits, vragen in het algemeen, of over teelt? Neem dan gerust contact
met ons op. Tevens, mits corona het toestaat, staat de koffie altijd klaar aan de Scharfdijk!
Team Bosch Hengelo B.V.
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MAÏSTEELT 2021: ZADEN, MESTSTOFFEN EN TEELTMAATREGELEN
NAAM

ADRES

Perceel
1:
Perceel
2:
Perceel
3:
Perceel
4:
Perceel
5:
Perceel
6:

ha:

ras:

aantal eenheden:

ontsmetting:

maïskunstmest kg/ha:

soort maïskunstmest:

ha:

ras:

aantal eenheden:

ontsmetting:

maïskunstmest kg/ha:

soort maïskunstmest:

ha:

ras:

aantal eenheden:

ontsmetting:

maïskunstmest kg/ha:

soort maïskunstmest:

ha:

ras:

aantal eenheden:

ontsmetting:

maïskunstmest kg/ha:

soort maïskunstmest:

ha:

ras:

aantal eenheden:

ontsmetting:

maïskunstmest kg/ha:

soort maïskunstmest:

ha:

ras:

aantal eenheden:

ontsmetting:

maïskunstmest kg/ha:

soort maïskunstmest:

Maiskunstmest:
25-0-0,2B-8SO3
25-10-0,2B-8SO3
20-20

Zonder fosfaat
Met fosfaat
Met fosfaat

Totale hectares:
Gewasbescherming uitvoeren door Janssen/Zweverink*
Onderblad bespuiting uitvoeren
Vanggewas klepelen
Vanggewas schijveneggen
Vanggewas onderzaaien
Stoppelbewerking en vanggewas zaaien
Compost strooien in het voorjaar
Compost strooien in het najaar
Kalk strooien in het voorjaar
Kalk strooien in het najaar

Totale kilo's maïskunstmest:
Ja/Nee*
Ja/Nee
Ja/Nee
Ja/Nee
Ja/Nee
Ja/Nee
Ja/Nee
Ja/Nee
Ja/Nee
Ja/Nee

aantal ha:
percelen:
percelen:
percelen:
percelen:
percelen:
percelen:
percelen:
percelen:
percelen:

Ontsmettingen:
standaard
vogelafweer
ritnaalden
Opmerkingen:

*svp doorhalen wat niet van toepassing is

Heeft u vragen of behoefte aan advies? Neem dan contact op met Rens-Willem 0683442742

