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Het voorjaar...een moeizame start 
De afgelopen jaren werd tweemaal op rij het record van warmste  jaar gebroken. Het was dus afwachten 
wat  2008 ons brengen zou. Belangrijker dan het vestigen van een record op zich is echter de impact van 
de weersomstandigheden op de ontwikkeling  van de gewassen. 

Behalve enkele winterprikken begon 2008 eerder zacht en wisselvallig. Hier en  daar zag men plassen op 
de akkers en weiden staan. Volle mestkelders en gras dat in groei leek te komen, zette vele veehouders 
ertoe aan om zo vroeg mogelijk de bemesting te starten. Enkele dagen droog weer en wat nachtvorst 
zorgde er voor dat op de meeste plaatsen op 16 februari de grond voldoende opgedroogd was zodat er 
zonder veel problemen mest kon geïnjecteerd worden op  de hoger gelegen weilanden.  

Echter de “droge periode” duurde niet lang. Na een 10-tal dagen kwam de regen en het bleef regenen. De 
ene dag viel er al wat meer dan de andere, maar uiteidelijk werd maart 2008 uitgeroepen tot de natste 
maand maart ooit. Einde maart, met Pasen, werd Vlaanderen zelfs bedekt onder een laagje sneeuw. Ook 
de temperaturen bleven ondermaats, met eind maart  nog nachtvorst. Van enige activiteit op het veld was 
geen  sprake. 

De kleur van het weidegras liet duidelijk zien dat er een tekort aan stikstof was. Eind maart stonden er heel 
wat percelen erg vergeeld bij.  Het was wachten op droger weer begin april om de meststoffen te strooien. 
Heel wat percelen kregen tot op dat moment ook nog geen dierlijke mest toegediend. De temperaturen 
bleven  tijdens de eerste helft van april echter laag wat de grasgroei vertraagde.  Na half april zorgden 
hogere temperaturen ervoor dat de grasgroei definitief op gang kwam.  

Met het italiaans raaigras, gezaaid na de maïs  en veelal in kader van derogatie, was het heel wat erger  
gesteld. Het verplicht telen en oogsten van een snede gras  als voorteelt voor maïs in het kader van de 
derogatie was op de meeste bedrijven een mislukking. Een vroege toediening van drijfmest was 
onmogelijk, en voor het strooien van kunstmest blijft binnen de bemestingsnorm bijzonder weinig ruimte 
over, zodat eind april praktisch geen enkel perceel een oogstbare snede kon leveren. 

Het veldwerk moest ook noodgedwongen wachten op droger weer. Was het onwetendheid of puur 
ongeduld dat sommige landbouwers reeds begin april met  de ploeg naar hun maïspercelen dreef om daar 
in te natte grond te werken. Met structuurschade als onvermijdelijk gevolg en een zware hypotheek voor 
de teelt die volgt. 

Het warmere weer met oostenwind zorgde ervoor dat vanaf de 20 april de velden voldoende opdroogden. 
Men ging dan ook snel aan de slag met bemesten en grondbewerken. Omstreeks 25 april werd volop maïs 
gezaaid. Plaatselijke buien in de laatste dagen van april  waren hier en daar wel spelbreker en maakten 
dat de zaai enkele dagen moest uitgesteld worden.  

Voor voederbieten was het voorjaar duidelijk lastiger. Komt deze teelt weer meer in de belangstelling door 
de verminderde beschikbaarheid van perspulp, dan was de aanvang van de teelt bijzonder moeilijk. Door 
de natte omstandigheden moest de zaai minstens 3 tot 4 weken worden uitgesteld. Topopbrengsten 
behalen was daardoor al op voorhand zo goed als uitgesloten. De laatste percelen voederbieten werden 
pas eind april ingezaaid. 

Zomer in mei 
Vanaf 3 mei kregen we een stevig voorschot op de zomer. De temperatuur steeg uit tot boven 25 °C en 
een stevige zuidoostenwind  zorgde voor een uitdrogend  weertype. Overal te velde heerste een gezellige 
bedrijvigheid. Maaien, inkuilen, drijfmest voeren, ploegen en zaaien, alles werd in een ijl tempo uitgevoerd.  
De wind en zon deed het gras snel drogen wat resulteerde in een prima eerste snede. Was de opbrengst 
nog niet echt op niveau, dan werd dit ruim gecompenseerd door de topkwaliteit. Meteen was de basis 
gelegd voor een goed en goedkoop basisrantsoen voor de volgende winterperiode. 
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Na 10 dagen was de zomer in mei alweer voorbij en kwamen we in wisselvallig weer terecht. De 
regenbuien die we toen te verwerken kregen, waren plaatselijk zeer hevig. Op heel wat percelen moest de 
onkruidbestrijding noodgedwongen wat uigesteld worden door de moeilijke berijdbaarheid van de velden. 
Maar doorgaans kon men vanaf 15 mei de onkruidbestrijding in gunstige omstandigheden uitvoeren. Dit 
jaar bleek nogmaals dat er vaak nog te lang gewacht om een onkruidbestrijding uit te voeren.  

Veel landbouwers beseffen nog niet dat het ideale gewasstadium van 2 tot 3 blaadjes van de maïsplantjes 
al snel is bereikt. Men wacht in vele gevallen nog te lang tot de mais te groot is en het veld totaal 
overwoekerd  is met onkruid. 

Omstreeks 20-25 mei zag men nog maïsplanters in het veld. Lager gelegen percelen waren dikwijls pas 
dan amper voldoende berijdbaar en bij elke nieuwe bui moest men opnieuw wachten zodat de uitzaai 
uitliep tot einde mei. 

Het wisselvallige weer in mei zorgde er ook voor dat het maaien van de tweede snede gras 
noodgedwongen moest uitgesteld worden. Pas omstreeks 10 juni was het enkele dagen goed weer en 
namen velen de kans te baat  om te maaien. Door het lange wachten op goed weer was het gras al iets 
harder op dat moment.   

De zomer: wisselvalligheid troef 
In juni bleef het wisselvallige weer aanhouden. Warme dagen wisselden af met kille natte dagen. Half juni 
was er al zo’n 50 l water/m² gevallen.  

Eind juni konden we spreken van een beetje zomer. Met het aangename, droge weer, was er voldoende 
kans om te hooien. In veel gevallen ging het hier nog om de eerste snede. 

Eind juni was het effect van de vele regen duidelijk zichtbaar. Nooit eerder waren de verschillen in 
ontwikkeling van de mais eind juni groter dan in 2008. Vroeg gezaaide maïs in een warme en voldoende 
vochtige bodem kwam in een record tempo op en kende reeds van in het begin een voorspoedige groei. 
Eind juni bereikte het gewas op deze percelen een hoogte van 2 m. De later gezaaide percelen, vaak op 
nattere percelen hadden bij opkomst meer last van het koudere en natte weer. De jonge plantjes kwamen 
dan ook maar moeilijk in groei en raakten hun gele en/of paarse kleur maar niet kwijt. De meeste velden 
vertoonden een erg heterogene stand. Het waren echter niet alleen de laatgezaaide percelen die een 
heterogene stand vertoonden. Ook op percelen waar  vorig najaar of de jaren voordien structuurschade 
was opgetreden kon men duidelijk  plekken met gele, kleine maïs zien.  Als gevolg van de sterk 
aangescherpte bemestingsnormen  vertaalt elke plek in het veld met een suboptimale bodemconditie zich  
in een minder goede stand van het gewas. Structuurschade en afwijkende pH zorgen voor een 
verminderde opneembaarheid van de voedingsstoffen, en dit kan niet meer worden gecamoufleerd door 
wat extra te bemesten. Naar de toekomst toe zal dit een gegeven zijn om duidelijk rekening mee te 
houden. De leuze dat men de betere boeren herkent aan hun veld, zal de komende jaren meer dan 
afgelopen decennia weer tot uiting komen. 

Juli begon veelbelovend  en enkele dagen  ging de  temperatuur richting 30°C. Traditie getrouw volgde na 
enkele dagen de afkoeling door (hevige) onweders. En de afkoeling bleef, de temperaturen haalden 
nauwelijks 20°C met op tijd en stond regen. Dit belette niet dat de vroegste maïspercelen reeds  
omstreeks10 juli in bloei kwamen. De laatste 10 dagen van juli stegen de temperturen terug richting 25°C, 
en in de Kempen zelfs tot 30°C. Van een langere droge periode kon echter niet gesproken worden. 
Plaatselijke hevige onweders onderbraken eens te meer het zomerse weer.  

Augustus 2008 was bijna een copy van 2007: normale temperaturen met regelmatig regen. Veelal bleef de 
hoeveelheid neerslag beperkt al waren er ook dagen met meer dan 10 l/m².   Zeker in de eerste helft van 
de maand was de hoeveelheid neerslag bovengemiddeld.  Het maaien van het gras en de oogst van het 
graan moest tussen de buien door gebeuren.  Op de meeste bedrijven was de toegelaten 
stikstofbemesting te vroeg opgebruikt, en vertoonde het gras vanaf de zomer een lichtgele kleur. Het gras 
moet dan snel inboeten op opbrengst en kwaliteit 

Nazomer en najaar :  al vroeg winter 
September startte met nog enkele sombere en natte dagen maar daarna kwam er toch een 
weersverbetering.  Rond 10 september overschreedt men zelfs de 20°C. Nadien werd het opnieuw kouder. 
De grond kreeg de kans om op te drogen wat broodnodig was om de oogstwerkzaamheden vlot te laten  
gebeuren.  
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Vanaf 20 september werd er in de Kempen volop maïs gehakseld. Traditioneel volgden de andere streken 
in Vlaanderen een tiental dagen later.  

De opbrengst van de kuilmaïs viel op heel wat percelen tegen. De oorzaak hiervan is vooral te vinden bij 
het wisselvallige en natte zomerweer. Vooral in de streken waar veel maïs, al dan niet in monocultuur, 
wordt verbouwd, bleef de maïs achter. Daarenboven dook ook weer Helminthosporium op. Het vochtige en 
warme weer in augustus vormden de ideale omstandigheden voor de ontwikkeling van deze 
bladvlekkenziekte. Eind augustus begonnen de eerste vlekken te verschijnen in de maïspercelen. Vooral 
in de Kempen, en op percelen met vele jaren monocultuur maïs, ging de bladvlekkenziekte als een lopend 
vuurtje doorheen het gewas. Net als in 2007 zorgde Helminthosporium weer voor verdorde percelen in de 
loop van september en lijkt de ziekte iets om de komende jaren rekening mee te houden. 

De oogst van de kuilmaïs verliep, met uitzondering van de natste percelen, vlot.  Na de oogst kon er op de 
meeste percelen zonder veel problemen nog gras of  groenbemesters uitgezaaid worden. Op de laatste 
dag van september en rond 5 oktober viel er wel een aanzienlijke hoeveelheid regen maar mits een paar 
dagen wachten kon het werk verder gezet worden.  

Net als bij de kuilmaïs waren de opbrengsten van de korrelmaïs wisselvallig en sterk perceelsgebonden. 
De vochtgehaltes lagen doorgaans wat hoger, waardoor er extra gedroogd moest worden. Uitstellen van 
de oogst was geen optie want november was eerder koud en vochtig. Omstandigheden die er voor 
zorgden dat het vochtpercentage na 1 november weinig of niet daalde. 

De prijzen voor maïs volgden de dalende trend van de graanprijs. Voor percelen goede kuilmaïs werd 
aanvankelijk nog 1200 euro per ha bekomen. Begin oktober echter zakte deze prijs onder de grens van 
1000 euro. Voor korrelmaïs werd gestart aan 100 euro per ton, maar later ging dat ook eerder in de 
richting van 80 euro. Als gevolg van de slechte prijzen raakten sommige partijen niet verkocht en bleven 
her en der  percelen ongeoogst op het veld . 

In oktober was er ook nog voldoende kans om een laatste snede gras te oogsten of te bloten, zodat de 
meeste percelen voldoende kort de winter in konden. 

De voederbieten werden veelal in november geoogst met bevredigende opbrengsten, en dit ondanks een 
late zaai. 

Het Italiaans raaigras als tussenteelt voor derogatie, en snijrogge als groenbemester konden nog in 
behoorlijke omstandigheden worden gezaaid. Of het ingezaaide gras voor de winter voldoende was 
ontwikkeld om vóór de zaai van maïs een volwaardige snede te leveren is nog maar de vraag. Voor een 
aantal landbouwers blijft het toch nog steeds een actiepunt om hen te overtuigen van het belang van het 
inzaaien van een groenbedekker. 

De resultaten van de metingen inzake nitraatresidu  vallen meestal behoorlijk mee, zeker voor grasland en 
voederbieten. Op maïspercelen worden nog vaak te hoge waarden gemeten. Perceelsgericht bemesten op 
basis van mestontleding en grondontleding  met bemestingsadvies is een basishouding die veel maïstelers 
(opnieuw) moet aangeleerd worden. 

2008 eindigde met een koudeperiode als voorbode van nog eens een echte winter : de eerste nachtvorst 
einde oktober en zelfs sneeuw eind november In december bleef het koud en vanaf  Kerstmis was er 
algemene nachtvorst met temperaturen van ruim 5 graden onder het vriespunt. Rond het jaareinde 
kwamen zelfs de dagtemperaturen nauwelijks boven het nulpunt uit.  

 


