
Masine folymais oanpast 

Folymais wreide yn fjouwer jier foars út yn tal hektares, mar kampt  foar it earst mei in wiete maitiid. It 

teeltadvys en de masine wurde op de nije ûnderfining en kennis oanpast 

  

‘Mei folymais setten wy yn 2009 útein yn Fryslân om mear wissichheid fan rispinge te krijen. Underdiel 

dêrfan wie earder siedzje, de temperatuer ûnder de mais wie ommers folle heger as bûten’, fertelt Hein-

Willem Leeraar dy’t it projekt yn de earste trije jier begeliede en dy’t de firma Samco, leveransier fan foly 

en masine, yn Nederlân fertsjintwurdiget. 

Mei de wiete maitiid en de kâlde grûn die it ôfrûne seizoen  bliken dat betiid siedzjen minder foardiel 

joech. By tradisjonele teelt duorret it gemiddeld 21 dagen foar’ t in siedsje boppe de grûn komt, by 

folymais de lêste jierren 8 oant 9 dagen, mar it ôfrûne seizoen wol 18 oant 19 dagen. 

De resultaten binne dan ek sterk fariearjend. Gemiddeld is in skoare fan 398 setmoal en 14 ton droege 

stof de hektare (berekkene op basis fan BEX opjeftes en oars út kúb berekkeningen fan sleufsilo’s) by 

santich ferbouwers  grif net min. Mar foaral in protte boeren mei lichte klaaigrûn en bêste sângrûn 

seagen de grûn ticht slimpen. ‘Hoe lichter de grûn, hoe gefoeliger dêr foar’, konstatearret Leeraar. 

Dúdlik blykt dat siedde rigen efter it traktortsjil folle minder opkamen as de oare rigen. Nei in protte 

ûndersyk blykten de foartsjillen de grutte oarsaak te wêzen. Dêr rêst ûnder oaren de tank mei 

gewaaksbeskermingsmiddel op en dizze bannen binne folle tinner. 

‘By in tal fan de sân masines dy’t no yn Nederlân draaie, bouwe de leanwurkers in rol op de traktor dy’t 

foar de foartsjillen draaie kin by in wiete grûn ûnder it siedzjen,’ fertelt Leeraar. Analysearre  is dat de 

grûn dan evenwichtiger oandrukt wurdt en folle minder ticht slimpt. By droech waar kin de rol lifte wurde 

of demontearre.’ 

In oare dúdlike oanpassing oan de masine is it oanbringen fan ekstra meiridende tsjiltsjes efterop mei 

skyfkes dy’t de grûn better tsjin de foly oandrukke moatte. Op de tsjiltsjes komt ek in spuitstik om 

gewaaksbeskermingsmiddel te spuitsjen. ‘No groeit faak oan de bûtenkant tsjin de folyrigen oan it 

ûnkrûd it fluchst en earst. Under it foly is it dan earst wol skjin, mar it ûnkrûd groeit nei binnen ta.’ 

  

ALDE GATTEN WEROM 

Yn 2012 eksperimintearren Leeraar en Samco ek mei gruttere langwerpige gatten yn it foly. Dat wurdt 

foar in grut part weromdraaid. Tefolle planten kamen al te fluch troch it foly hinne, wat it foardiel fan 

fluch ûntkiemjen beneidiele.  ‘Yn it midden fan de foly hâlde wy langwerpige gatten om wetter by 

stjalprein goed ôffiere te litten. Wêr’t de siedsjes groeie, keare de lytse fertroude gatten yn it foly 

werom.’ 

Leeraar ferwachtet dat in tal fan de boeren dy’t yn 2012 folymais ferbouden, yn 2013 ôfheakket. 

‘Tsjinfallende resultaten sitte meastal yn it muoisume waartype,  yn de maitiid likegoed as de hjerst. Mar 

der is noch in ferskil.  Oant foarich jier ta wie begelieding mei dêrby in bemestingsadvys in ferplichting. 

Minsken geane no harren eigen gong en kieze ek eigen rassen. Dat makket neat út, mar folymais is 

gewoan oars as tradisjonele teelt.’ 

Is it loslitten fan de ferplichte begelieding dan in ynskattingsfout? Of is de enoarme groei fan it areaal fan 

27 nei 85 nei 678 nei 1.207 hektare it ôfrûne jier dan ek foar Leeraar te fluch gien? 

‘Nee, dat leau ik net. Op in gegeven momint wurdt de omfang te grut en te djoer om yntinsive 

begelieding fol te hâlden. De sifers wize út dat it meastepart in mearopbringst út dizze teelt hellet. Dat 

lokket grif wer oaren út om it ek te besykjen.    

  



 
 


