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Satellietbedrijf Mts. Brinkman 

Rapportage 2016 

Algemeen 

Bedrijfsgegevens 

Naam: Mts Brinkman Amen 47 9446 TE Amen 

 
Foto 16.1 Bedrijf vanuit de lucht 

 

 
Figuur 16.1 plattegrond Amen en omstreken 

 
Het bedrijf telt circa 350 GVE en in totaal wordt er 90 ha grasland en 35 ha mais geteeld.  
De huidige maisteelt is al behoorlijk vooruitstrevend. Doodspuiten grasgroenbemester, NKG Niet kerende 

grondbewerking (woelen 28cm diep), 30m3/ha digestaat in de rij 15 cm diep, onkruidbestrijding 

(Merlin/Frontier) vóór opkomst en na opkomst corrigeren, kunstmest 175kghumicell (is 30kgN + 

selenium) in de rij, zeer vroeg ras (P8057), onderzaai grasgroenbemester 6bladstadium (Italiaans 
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raaigras). Oogst liefst bij 35%drogestof. Het demoperceel ligt achter het huis van Aard aan de 

Geelbroekerweg  

 

Teamsamenstelling: Aat en Jans Brinkman (melkveehouders), Henri Altena (ForFarmers), Marco 

Boer (Johan Schuitema), Harm Jan Russchen (WUR), Jos Groten (WUR) 

 

In voorjaar 2016 twee bijeenkomsten gehad, waarin plannen voor 2016 zijn uitgewerkt. Hierin zijn 

wensen vanuit het project, maar ook vanuit de maistelers en adviseurs ingebracht. 

Uiteindelijk is er een plan uitgekomen met 22 objecten, welke onder te verdelen zijn in een aantal 

blokken (zie bijlage plan brinkman definitief) (hele perceel ligt 15ton vaste mest voorjaar 

aanwending). 

 

Blok1:  Standaard. 

 De grondbewerking wordt uitgevoerd middels NKG met de vaste tandcultivator 

De bemesting is uitgevoerd door 15 m3 vaste mest/ha uit te rijden,  

30 m3 DRM/ha in de rij, 150 l/ha NTS volvelds (40 kg N/ha) te spuiten voor zaai 

Onkruidbestrijding voor opkomst merlin + Frontier is niet uitgevoerd door drukke 

werkzaamheden door met name het inkuilen van gras.  

Het ras is een ultra vroeg ras Asgaard.  

Bij het zaaien 175 Humicell in de rij, 30 kg N/ha. 

Na het zaaien 100 kg K60 gestrooid.  

De Merlin is vervangen door Stomp omdat de mais vrij snel bovenstond.  

 

Vervolgens is de proef opgedeeld in verschillende blokken: 

Blok 2 (object 2 t/m 12 + 22) – bemesting (soort, hoeveelheid, plaatsing en kali) en 

grondbewerking (spitten) (22 is in MgCl gedompeld zaad) 

Blok 3 in 2 (object 5,6,7,8) – plantverband, 75 cm irt ruitzaai (37.5cm) 

Blok 3 (object 13 t/m 17) – onkruidbestrijding 

Blok 4 (object 18 t/m 21) – groenbemester 

 

Oorspronkelijke plan is door omstandigheden bij uitvoering niet altijd gevolgd, waardoor het effect 

bepaalde van te voren vastgestelde maatregelen niet of niet optimaal kunnen worden 

weergegeven. 

Volgende wijzigingen zijn bij uitvoering aangebracht: 

Object 1 – omdat de mais vrij snel bovenstond is Merlin vervangen door Stomp. 

Object 2 – spitten niet uitgevoerd, hier is nu een object NTS gewasbespuiting begin juli van 

gemaakt, 10kg N per ha (28 ltr NTS/ha) 

Object 16 – onkruidbestrijding alleen Merlin vóór opkomst niet uitgevoerd, zie object 1. Hier 

tegelijk met object 2 (NTS) begin juli N-efficiënt gespoten over gewas (10L/ha) 

Object 17 – 2 * LDS, is 1 * LDS geworden maar dan op late tijdstip gespoten (laatste week juni) 

Object 18 – rietzwenk 2/3 blad stadium is pas 5/6 blad uitgevoerd, tegelijk met It Rgrs en Japanse 

haver. 

Object 18 t/m 20 weinig (of geen) onkruidbestrijding uitgevoerd, wel geschoffeld bij onderzaai.  
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Omschrijving objecten 

Blok bemesting en plantverband: 

Object 2 Standaard + bladbemesting 10 kg N/ha NTS in juli 

Object 3 Normbemesting Standaard met 20 m3/haRDVM in de rij ipv 30 m3/ha+100 kg 

K60/ha extra 

Object 4 Normbemesting zonder drijfmest met enkel kunstmest +250 kg K60/ha extra 

Object 5 75 cm rijafstand + 45 m3/ha DRM, geen K2O aanvullend 

Object 6 37.5 cm ruitzaai + 45 m3/ha DRM, geen K2O aanvullend 

Object 7 37.5 cm ruitzaai + 45 m3/ha DRM + 100 kg/ha K60 

Object 8 37.5 cm ruitzaai + 45 m3/ha DRM + 100 kg/ha K60 + 100 kg/ha kieseriet 

Object 9 Standaard maar 100 kg K60/ha vervangen door Florakal (reststroom van bakkerij) 

Object 10 Explorer in de rij ipv Humicell. Explorer met fosfaat in de bodem losmaken. 

Object 11 Standaard maar mest uit de Schone put. 

Object 12 Standaard maar mest behnadeld met magnesiumchloride 

 

Blok onkruidbestrijding: 

Object 13 Volle dosering herbiciden 1 Calaris + 0.75 Frontier + 0.5 Kart + 0.25 Kelvin. 
Object 14 Volle dosering herbiciden+Amicure (Werkt verzachtend) 

Object 15 Volle dosering herbiciden+CropFuel Plantversterkende nutrienten  

Object 16 10 l/ha N-efficient bladmeststof in juli 

Object 17 LDS systeem (vanwege snelle groei mais 1x gespoten) 0.5 l.ha Calaris??? 

 

Onderzaai 

Object 18 Onderzaai Proterra Rietzankgras 

Object Onderzaai Italiaans raaigras 

Object 20 Onderzaai Japanse haver (Avena Astrigosa) 

Object 21 Nazaai Japanse haver (Avena Astrigosa) 

 

 
Maiszaaien 37.5 cm op 6 mei    Maiszaaien 75 cm op 13 meiFoto16.2 en 

16.3 Maiszaaien 

 

Teeltactiviteiten 
Hieronder zijn de verschillende teeltactiviteiten samengevat. 

2 mei    : Drijfmestrijenbemesting uitgevoerd volgens plan 

5 mei     : Bouwlandinjectie uitgevoerd volgens plan 

6 mei   : Hoofdgrondbewerking (niet kerend) met vaste tand cultivator+ pakkerrol 

7 mei : Behandelingen met drijfmestrijenbemesting gezaaid + rijenbemesting 150 kg/ha 

  Powerbasic (26-0-0+6%SO3) 

: Behandeling Ruitzaai gezaaid + rijenbemesting 150 kg/ha KAS. 

12 mei  : Behandeling Standaard gezaaid + rijenbemesting 175 kg/ha N-xt (N24 +S+B+Zn+Se) 

28 mei     : Chemische onkruidbestrijding: 1,6 l Akris + 1,6 l Laudis + 0,7 l Kart + 0,5 l Milagro 

   per ha 

8 juni      : Chemiche onkruidbestrijding: 0,2 l Arrat + 0,3 l uitvloeier(Webowett) 



4 
 

24 juni   : Onderzaai Italiaans raaigras (20 kg/ha) en Rietzwenkgras (20 kg/ha) 

17 okt     : Oogst 

Aanvullend: Maiszaad 1 min gedompeld in 1%MgCl-oplossing. Dit zou de opkomst versnellen. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dompelen van maiszaad in 1% MgCl opllossing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na 1 min dompelen. Maiszaad kleurt geler. Oplossing wordt rood van de Mesurol 

Foto’s 16.4 maiszaad behandelen met MgCl oplossing 

 

De opkomst van het maiszaad in 2016 was zeer snel. Het gedompelde zaad kwam niet sneller op.  
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Foto’s 16.5 Gewasontwikkeling enkele objecten op 28 juni 

De mais op 37.5 cm was 75?dagen eerder gezaaid. Hierdoor was de gewasontwikkeling in het seizoen 

sneller. Het gewas was vordelijker in de woorden Aart zelf. Dit was ook het geval op object 4, waar  de 

totale normbemesting in kunstmestvorm is  toegepast, maar niet eerder gezaaid is. Bij dit systeem is ale 

fosfaat geegven met 25-10, waarbij dus geen rekening is gehouden met de derogatienorm. De fosfaatgift 

in de rij lijkt de beginontwikkeling van de mais te versnellen. Of is het de stikstof in de rij? Of algemeen 

de kunstmest in de rij. 

Het perceel had als voorvrucht suikerbieten. Het voordeel van suikerbiet als voorvrucht is merkbaar in de 

onkruiddruk in de maisteelt. Door de bespuiting na het zaaien met Stomp en Frontier bleef de 

onkruiddruk in het perceel laag totdat de mais gesloten was. Met name muur (foto 16.5 LDS) en 

aardappelopslag kwamen veel in het perceel voor. 

 

  

Links Traditionele teelt (28 juni) Links 37.5 cm (28 juni) 

LDS system (28 juni) 
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Eerste bijeenkomst 5/7-2016  

Aanwezig 19 personen. 
Geweldig ontvangst met koffie, cake en biertje na afloop. Aart en vrouw bedankt! 
 

 
 
Foto 16.6 1e bijeenkomst 5 juli 
 
Over het algemeen staat de mais er goed bij. Op sommige objecten is weinig of geen 
onkruidbestrijding uitgevoerd, zoals bv de onderzaai objecten. Onderzaai groenbemesters lijkt 

goed opgekomen, zowel rietzwenk, Italiaans als haver is goed gekiemd en staan er momenteel 
mooi op. 
 
Objecten die er op het oog (licht) positief uitspringen zijn: 
Object 4 – normbemesting met kunstmest. De rijenbemesting in de rij lijkt de beginontwikkeling 
positief te beïnvloeden.  

Object 6,7,8 – ruitzaai. Gewas is langer, lijkt of planten in dit verband elkaar meer opstuwen. 
Concurrentie om licht. De objecten met ruitzaai zijn 5 dagen eerder gezaaid. 
Object 10 – Explorer 
Object 14 – volle dosering met Cropfuel 
Object 16 – N-efficiënt (of komt door vergelijking met volle dosering, die er min of meer naast ligt) 
 
Objecten die er op het oog licht negatief uitspringen zijn: 

Object 9 – Florakal 
Object 13 – volle dosering (minder effect dan in 2015) – gespoten 1 Calaris + 0.75 Frontier + 0.5 
Kart + 0.25 Kelvin. 
Object 15 – volle dosering met Amicure (even goed als referentie) 

 



7 
 

Foto 16.6 sectie geen onkruidbestrijding (5 juli) 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Proterra onderzaai 

Italiaans raaigras onderzaai 
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Foto’s 16.7 objecten onderzaai (voor oogst); maisras Asgaard, steile open gewasstand 

 

Oogst 

 

Op 17 oktober is de maïs geoogst. Per strook is 2x 10 strekkende meter geoogst met de 2 rijige 

proefveldhakselaar van Wageningen Plant Research. Per opbrengstbepaling is in duplo tevens de 

voederwaarde geanalyseerd met het mobiele Fieldlab van Limagrain.  

De resultaten zijn weergeven in tabel 1. Daar het om een demoperceel gaat en niet om een proef met 

herhalingen zijn de resultaten indicatief en kunnen er geen harde conclusies uit getrokken worden. 

 

Gezien de zaaidatum 13-mei is met het ras Asgaard een hoge drogestofopbrengst gerealiseerd. In 2016 

was het groeiseizoen dusdanig dat de mais goed was afgerijpt. Het drogestofgehalte van de mais was 

hoog (circa 40%) met een hoog zetmeelgehalte en >1000 VEM. 

 

Bemesting (wellicht object nummers bij onderstaande conclusies zetten, dan is het sneller en duidelijker 

te zien wat bedoeld wordt – wellicht ook VEM-opbrengst opnemen) 

In 2016 was het groeiseizoen optimaal. Door de regelmatige neerslag was de N-mineralisatie in de 

bodem hoog. Een verlaagde bemesting (normbemesting, object 2 en 3) gaf een vergelijkbare opbrengst 

dan het standaardobject (object 1). Dus extra mest (object 1) kan ikv kringloopwijzer en benutting van 

nutriënten beter op gras worden aangewend. Ook de normbemesting met kunstmest (object 4) week in 

opbrengst niet af van het standaardobject ondanks dat dit object een iets snelle beginontwikkeling heeft 

gehad. Beide normbemestingsobjecten lijken wel iets lagere VEM/kgds te hebben. 

Een overbemesting met 10 kg N/ha (NTS) resulteerde in schade op het blad door bladverbranding., maar 

niet extra opbrengst. 

De bemestingsobjecten 9-12 lijken iets hoger in drogestofopbrengst dan de standaard, mogelijk door 

perceelsverloop. Tussen de objecten 9-13 onderling was er nauwelijks verschil in drogestofopbrengst. 

Explorer in de rij (object 9), Florakali  (object 10) ipv K60 of het toevoegen MgCl aan de mest hadden 

weinig effect opbrengst (MgCl gaf in 2015 nog een aanzienlijke meeropbrengst) N-efficiënt object 16 lijkt 

wat hoger in dsopbrengst 

 

Ruitzaai (37.5 cm) 

De objecten 6,7,8 met ruitzaai (37.5 cm) resulteerden in een hogere drogestofopbrengst dan de 

standaard. Dit lijkt eerder veroorzaakt door een verschil in moment van zaaien (ruitzaai 5dgn eerder) 

dan door de rijafstand.  

Aanvullende bemesting met K60 of kieseriet bij ruitzaai naast de 45 m3 DRM/gaf geen meeropbrengst.  

 

 

 

Onkruidbestrijding 

Japanse haver onderzaai 
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Op het perceel met als voorvrucht suikerbieten was de onkruiddruk in 2016 laag. Ook bij het object met 

een volle onkruiddosering werd nog de maximale opbrengst gerealiseerd. Het toevoegen van CropFuel of 

Amicure aan de onkruidbestrijding voegde weinig toe.  

 

Onderzaai groenbmesters 

De ondergezaaide groenbemesters ontwikkelden zich goed (Zie foto’s vorige pagina). 

De lagere drogestofopbrengst van de objecten 17, 18 en 19 wordt veroorzaakt door een 

droogtegevoeligere streek in het perceel. Bij de oogst van de groenbemesters is de Japanse haver al 

bijna weg (dooie sprietjes onder de mais). In de plekken waar de mais zich slecht heeft ontwikkeld is de 

ontwikkeling van het ondergezaaide gras enorm.  

De objecten die er qua opbrengst beter of slechter uit lijken te komen waren op het oog op 5 

juli ook al beter of slechter.  
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Tabel 1 Indicatieve opbrengst en voederwaardegegevens 

Blok Behandelingen Opbrengst  Voederwaarde 

 
 

Verse 
(ton/ha) 

Ds-geh 
(%) 

Drogestof 
(ton/ha) 

 
VEM 

(/kg ds) 
Zetmeel 

(g/kg ds) 

1 standaard 41.2 40.4 16.6  1045 441 

2 NTS 10 kg N/ha 40.0 40.6 16.3  1034 431 

3 normbemesting 20m3/ha in de rij 40.4 41.5 16.7  1012 427 

4 normbemesting kunstmest 39.4 41.9 16.5  1008 409 

5 45m3/ha injecteur,75cm 40.4 40.2 16.3  1032 416 

6 45m3/ha injecteur, ruitzaai 45.3 40.9 18.5  1032 445 

7 idem6+ 100K60 43.8 40.8 17.9  1006 438 

8 idem6 + 100K60 + 100kieseriet 43.1 41.4 17.9  1013 428 

9 florakal 42.3 39.5 16.7  1041 422 

10 explorer 42.9 40.3 17.3  1030 434 

11 mest schone put 42.4 40.0 17.0  1033 427 

12 mest schone put+mgcl 43.0 39.2 16.8  1035 428 

13 onkruidbestr volle dosering 43.8 38.2 16.7  1015 390 

14 13+cropfuel 41.0 38.3 15.7  1036 422 

15 13+amicure 43.2 38.6 16.7  1029 415 

16 Nefficient 42.9 40.4 17.3  1046 426 

17 2*lds = 1 *lds 35.1 42.1 14.8  1034 428 

18 onderzaai rietzw 36.9 41.2 15.2  1030 417 

19 onderzaai it rgr 40.7 39.0 15.9  1039 416 

20 onderzaai jap. Hav 44.1 39.0 17.2  1024 419 

21 nazaai jap haver 47.8 36.1 17.2  1019 400 

 Gemiddeld 41.9 40.0 16.7  1028 423 
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Bijlage 1 Schema demo mts. Brinkman 

 

Grondig Boeren met Mais (GBMM) - 2016
Satellietbedrijf Mts J. en A. Brinkman Amen
Perceel Amen achter huis (27-06-2016)

zaai13/5

Basis  groenbemester doodspuiten met Roundup/schijveneg (1 of 2 keer) rui tzaa i : 10/5

15 ton vaste mest ras : Asgaard

objecten 9 mtr breed, 12 rij, 300 mtr lang -= 0.27 ha

object 22 - maiszaad in MgCl  (1%)-oploss ing gedompeld (1 min)

objectr21

Japanse 

haver 

nazaai

object20

onderzaai  

Jap.Haver 

5/6blad

Object19

onderzaai  

It. Rgrs  

5/6blad

Object18

onderzaai  

rietzwenk 

2/3blad

Object17 2*lds

Object16

N efficient 

begin jul i 10 l /ha

Object15 Object13+ amicure

Object14 Object13+ cropfuel

Object13 vol le dosering

Object12 Object11 +MgCl

Object11

mest 

schoneput

Object10 Explorer

B

Object9 

(Marco)

florakal/geen 

K60 (NaS/ 

chloorarm)

E

Object8 

(Henry)

weco machine 

loos

Object5+100 

k60 + 

100kieseriet

geen 

humicel

l

100.000pl  

rui tzaa i  

37.5cm

T

Object7 

(Henry)

weco machine 

loos

object5+ 

100k60

geen 

humicel

l

100.000pl  

rui tzaa i  

37.5cm

O

Object6 

(Henry)

weco machine 

loos

45m3 Injecteur 

geen ka l i

geen 

humicel

l

100.000pl  

rui tzaa i  

37.5cm

N

Object5 

(Henry)

weco machine 

loos

45m3 injecteur 

geen ka l i

geen 

humicel

l

zel fde 

machine 

zaa ien a ls  

75cm pi jpen 

optrekken

P

Object4 

(Henry)

weco machine 

loos

norm met 

kunstmest

geen 

humicel

l , maar 

25-10 ri j

A object3

norm 

bemesting 

20mr rdm ri j

D Object2 

30m3 mest in 

de ri j

NTS spuiten 

begin jul i 10 kg N/ha 28 l i ter NTS/ha

Object1-

Standaard

Schi jveneg / 

cul tivator

15 ton vast+ 

30m3 rdm ri j 

+100K-60

175kg 

Humi  

cel l

150ltr 

NTS

Asgaard 

100.000pl/ha 

/ 75cm

onkruid merl in 80gr 

+frontier0.8

Nazaai  

It.Rgrs??

Huis  Aart 

Brinkman

object 2 en 16 

later ingepast


