
Kâlde maitiid deart mais ûnder foly net 

  

Folymais lûkt sprint 
  

Troch de kâlde maitiid stie it gros fan de mais yn Nederlân twa wike stil. Boeren dy’t keazen foar 

folymais laken yn harren fûstke, want by harren groeide it gewaaks wol. 

  

De foly kreëarret in mikroklimaat, wêrtroch de temperatuer by in flau aprilsintsje al fluch oprint nei rom 

30°C. ‘ Wylst de reguliere mais no inkelhichte stiet, berikt de folymais gemiddeld knibbelhichte. It ferskil 

is sirka 20 oant 30 sintimeter’, seit Hein Willem Leeraar. Hy fertsjintwurdiget yn Nederlân de firma 

Samco, leveransier fan foly en masines. 

  

It tinne ôfbrekbere foly dekt it siebêd ôf. It wetter yn’ e grûn ferdampt en slacht tsjin it folydek oan 

wêrtroch der in fochtich mikroklimaat ûntstiet. De boaiem en temperatuer binne ûnder it foly dêrtroch 

heger. ‘As jo je hân troch de foly stekke, fielt it fiis en klam oan. By in hiel flau aprilsintsje stiicht de 

temperatuer al fluch boppe de 30 graden’, wit Leeraar. It ferskil mei de bûtentemperatuer is trochstreeks 

10 oant 15 graden en dat is ideaal foar it sied, want it sprút en ûntwikkelt him flugger. 

  

Dat ha de kwekers fan folymais dizze maitiid mei eigen eagen sjen kinnen. Troch de ekstreem lege 

temperatueren wie der in grut groeiferskil mei regulier tele mais. Roelof de Jong út Sibrandabuorren, 

dielnimmer fan it Nieuwe Oogst Maismeetnet, wit der alles fan. Syn mais wie ôfrûne woansdei 39 

sintimeter wylst de planten by de oare alve kwekers net heger kamen as 16 sintimeter. ‘It is in echt 

folyjier’, seit De Jong. ‘Wy ha in hoekje mais wêr’t gjin foly lein is en dêr binne de planten mar 6 

sintimeter. Dat neam ik dus ‘suterige griene plantsjes’ oftewol skiterige griene plantsjes.’ 

  

Wiete hjerst. 

  

Nettsjinsteande de positive resultaten fan folymais, is it hjoeddeiske areaal flink leger as foarich jier. Lei 

der yn 2012 noch 1.200 hektare folymais, no is dat mar 500 hektare. Dat suggerearret dat maistelers 

der dochs minne ûnderfiningen mei ha. 

  

Leeraar: ‘de foly is djoer, sirka 250 euro de hektare. Wy stelle dat jo twa wike earder siedje kinne en dat 

it sied in wike earder útsprút. Jo soenen úteinlik dus trije wike earder rispje kinne. Mar mei trije kear in 

wiete hjerst op rige is dat amper slagge. Dêrtroch heakje minsken ôf.’ Hy heakket dêr oan ta dat 2012 in 

bûtengewoan wiete maitiid hie. De grutte masines dy’t de foly oer it siebêd lizze, soargje foar it 

bedjerren fan de struktuer. Dat stelde kwekers teloar. Yn de tuskentiid hat Samco har masines 500 oant 

600 kilo lichter makke. 

  

‘It is krekt as de yntroduksje fan de molkrobot , dy hie yn it begjin ek bernesykten. En der wienen ek 

skeptyske lûden, mar wilens is dy net mear wei te tinken yn de greidbuorkerij.’ 

  

Fierders stiet de folymais der dit jier net oeral glorieus by. Leeraar leit út dat boeren leare moatte om der 

mei te wurkjen. Treffe se net de krekt tariedingen, dan is it effekt fan de foly beheind. ‘Dat sjogge jo ek 

dit jier. Der binne boeren dy’t te min donge ha of in ferkeard siebêd oanlein ha. Jo treffe kluten oan fan 3 

sintimeter, fierstente grof dus. Ek sjogge jo nochal ris in te swiere ûnkrûddruk.’ 

  

Folymais komt dêrtroch ûnfoldwaande út’ e ferve. De groei efterstân is te grut wêrtroch it mooglik net 

ôfrypje kin yn july en augustus. En dat is neffens him bepalend foar de droege stof opbringst. ‘Yn july en 



augustus ha jo mear fotosynteze dan yn augustus en septimber. En mear fotosynteze betsjut mear 

omsetting fan ljocht yn setmoal. Folymais dat betiid siedde is ;yn in goed siebêd én wat him fluch 

ûntwikkelje koe, befettet nammentlik 15 prosint ekstra setmoal.’  

  

 

  

  

 


