
Mear setmoal ûnder foly 
Yn 2009 waard de maisteelt ûnder foly yn Nederlân wer yntrodusearre. In earder besykjen, healwei de 

tachtiger jierren, wie op neat útrûn. Agrarysk konsulint Hein-Willem Leeraar seach lykwols de potinsje by 

in rûnreis yn Ierlân, wêr’t alle jierren 18.000 hektare ûnder foly teeld wurdt en wêr’t sels in spesjale 

rasselist yn it libben roppen is foar de rassen dy’t ûnder foly teeld wurde kinne. “Yn it ferline wie de 

kwaliteit fan it plestyk net foldwaande en wie de foly te strak spand wêrtroch de plant net goed opkaam.” 

  

Yn de tuskentiid is de technyk dusdanich trochûntwikkele dat der yn Nederlân yn 2012 rom 1.200 

hektare mais ûnder foly teeld waard, benammen yn de noardlike provinsjes. 

Ek yn België wurdt in foarsichtich begjin makke mei it telen fan mais ûnder foly, foaral yn de Ardennen. 

Neffens Leeraar wurdt it groeiseizoen fan de mais mei inkele wiken ferlingd fanwege de foly. 

“Under de foly wurdt de temperatuer heger, oant wol 35 graden, dêrtroch hoege jo net te wachtsjen op 

de krekte boaiemtemperatuer en kinne jo twa wike earder siedzje. Troch oan de foarkant it groeiseizoen 

te ferlingen, kin de rispinge yn de hjerst earder plak fine wêrtroch it risiko op struktuerskea yn de hjerst 

ôfnimt.”Ter yllustraasje; yn 2011 waard de earste mais op 16 maart siedde en wie de rispinge ein 

augustus. It ôfrûne jier hat Leeraar leard dat te betiid ynsiedzjen ek gjin sukses is. “April wie te wiet 

wêrtroch de opbringsten tsjinfoelen.” 

  

Ek hat Leeraar konstatearre dat der minder mest nedich is om de folsleine potinsje fan mais te benutten. 

“It  opwaarmjen fan de grûn hat in positive ynfloed op de mineralisaasje fan de fiedingsmiddels.  Yn’ e 

grûn sit faak in grutte foarrie oan fosfaat en stikstof. Dit wurdt better benut ûnder foly, wêrtroch 

bijmesten mei keunstmest net nedich is, mits der 40-45 m³ driuwdong   ta beskikking steld wurd.” 

Neffens Leeraar hoege greidboeren net bang te wêzen dat der ferliezen optrede troch de foly. 

“Uteinlik brekke alle plantsjes troch de foly hinne, mar wy ha einliks gjin idee wat foar rassen der no 

eksakt geskikt binne foar folyteelt.” Wol wit Leeraar dat ekstreem betide rassen krekt net geskikt binne. 

“Dizze binne selektearre op kâlderesistinsje, dus dy dogge it ûnder de waarme omstannichheden fan de 

foly krekt net goed.” 

  

Mei  1.200 hektare ûnder foly wurdt op it stuit 0,5% fan it Nederlânske areaal ûnder foly helle. Leeraar 

mikt op in oandiel yn de merk fan 10% yn 2018. “Yn de noardlike streken mei faak in rûchfoer oerskot, 

is it in oantreklike teelt. Se kinne no ienfâldiger 14 à 15 ton droege stof fan in hektare ôf helje mei in 

heech setmoalgehalte. Foarhinne wie 350 gram setmoal de hektare in poerbêste skoare, mar 

fergelykjende proeven ha oanjûn dat folymais ûnder deselde omstannichheden 50 gram setmoal de kilo 

droege stof mear oplevert.” 

  

  



 
 


