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„Op onze grond moet structureel 11 ton 

tarwe mogelĳ k zĳ n”, vindt akkerbouwer 

Arno Meĳ er (36) in Ens. Voorwaarde 

is wel dat de bodem, de bemesting en 

de ziektebestrĳ ding optimaal moeten 

zĳ n. Met zĳ n fungicidenbespuiting 

kiest hĳ  voor zekerheid. „Als je lagere 

doseringen kiest, gaat dat ten koste van 

de duurwerking”. 

advertorial

Tot vorig jaar combineerde akkerbouwer 
Arno Meĳ er zĳ n baan als teeltadviseur met 
het eigen akkerbouwbedrĳ f. Van oudsher is 
het een cultuurboerderĳ  dat een belangrĳ ke 
functie had in de periode van ontginning van de 
Noordoostpolder.  Het bedrĳ f grenst aan het dorp 
Ens en had oorspronkelĳ k een oppervlakte van 48 
ha. En hoewel dichtbĳ  het dorp wonen voordelen 
heeft, betekende de uitbreiding van het dorp ook 
een bedreiging voor het pachtbedrĳ f. Stukje bĳ  
beetje werd er land van de huiskavel afgesnoept 
voor industrie. Op dit moment is van de 
oorspronkelĳ ke 48 ha nog 20 ha vast in gebruik. 
Naast en tegenover het bedrĳ f zĳ n twee blokken 
van 20 ha aan het bedrĳ f toegevoegd waardoor 
Meĳ er 60 ha grond tot zĳ n beschikking heeft. 
Daarnaast kan hĳ  nog 8 ha grond gebruiken die 
gereserveerd is voor de uitbreiding van het dorp. 
Ook huurt hĳ  nog 5 ha uienland bĳ  een buurman. 

Geen aardappelen
De kern van het bedrĳ f wordt gevormd door 60 
ha. Die is verdeeld over een 1 op 3 bouwplan. 
Meĳ er verhuurt 20 ha aan een pootgoedteler. 
Na aardappelen teelt hĳ  zaaiuien (10 ha) en 
tarwe (10 ha) en het derde jaar suikerbieten, 
tulpen en winterpeen. Sinds 2000 telen we zelf 
geen aardappelen meer. Die keuze was destĳ ds 
gebaseerd op de prĳ svorming, de toenemende 
ziektedruk en mĳ n werkzaamheden buiten het 
bedrĳ f. Of we toch zelf weer aardappelen gaan 
telen weet ik nog niet, we kĳ ken het eerst nog 
even zo aan, aldus Meĳ er. De voordelen van 
verhuur voor pootgoedteelt is volgens hem dat hĳ  
een vaste prĳ s per hectare ontvangt en het land 
in de zomer weer vroeg vrĳ  is, zodat er nog een 
volwaardige groenbemester geteeld kan worden.  

Structureel 11 ton tarwe
De 10 ha wintertarwe is vooral bedoeld als 
rustgewas. Neemt niet weg dat Meĳ er wel veel 
van de teelt verwacht. Hĳ  streeft naar de hoogste 
opbrengst. Structureel moet op onze grond 11 
ton haalbaar zĳ n. Dus streef ik daar ook naar. De 
akkerbouwer beseft terdege dat dit alleen mogelĳ k 

is als hĳ  alles uit de kast haalt. Dat begint al met 
de vlaklegging van het zaaibed, het zaaien en 
de na-opkomst onkruidbestrĳ ding. Met Stomp 
pakken we de najaarskiemers en in het voorjaar 
kiezen we een mix van middelen, afhankelĳ k van 
de onkruiden die op dat moment nog van zich 
doen spreken.
De stikstofbemesting van 250 kg zuivere stikstof 
per hectare verdeelt Meĳ er over vier giften, 
waarvan de laatste in vloeibare vorm. De basis 
is 110 kg zuiver in februari. Als het gewas vroeg 
voldoende stikstof beschikbaar heeft, komt dat 
de eerste aaraanleg ten goede. De groeiregulatie 
in het voorjaar, 2 x CeCeCe is voor Meĳ er de 
standaard, doet hĳ  vaak in combinatie met een 
herbiciden- of fungicidenbespuiting. Groeiregulatie 
is voor mĳ  belangrĳ k. In het najaar zaai ik namelĳ k 
gras als ondervrucht. Een stevig gewas is 
belangrĳ k want zodra de tarwe rond de afrĳ ping 
iets gaat legeren, droogt het minder snel.

Geen concessies
Om de tarwe wat weerbaarder te maken tegen 
schimmelziekten, spuit Meĳ er begin april een 
beetje mangaan en magnesium, en bĳ  een hoge 
ziektedruk een contactfungicide. Het gewas 
reageert daar volgens hem heel goed op. Mede 
door die bladbemesting is het gewas beter in staat 
om de eerste schimmelaantastingen de baas te 
blĳ ven. Daarna gaat het er volgens Meĳ er om dat 
het bovenste deel van het gewas gezond blĳ ft. 
De T1 bespuiting was afgelopen voorjaar op 21 
april. Wellicht net iets aan de vroege kant, maar 
op basis van het tweede knoop stadium wel juist 
gekozen. Meĳ er koos voor een middel op basis 
van SDHI en epoxiconazool. Deze bespuiting 
heeft een werking van 3 tot maximaal 4 weken. 
Rond het vlagbladstadium voerde Meĳ er de T2 
bespuiting uit met Adexar. Ik kies op T2 altĳ d een 
robuuste dosering. Daardoor is de lengtewerking 
van de bespuiting meestal net even wat langer. 
Daardoor heb ik eigenlĳ k geen T3 bespuiting meer 
nodig. De omstandigheden rondom de bloei ware 
bovendien gunstig. Stel dat het nat was geweest, 
dan had ik waarschĳ nlĳ k nog wel een keer Osiris  
gespoten.

Drie werkzame stoffen
Afgelopen voorjaar heeft Meĳ er op 2,5 ha het 
nieuwe fungicide Ceriax mogen testen. Dit 
is een kant en klaar geformuleerd product 
met drie werkzame stoffen: fl uxapyroxad 
(Xemium), epoxiconazool en pyraclostrobine. 
De combinatie van deze drie sterkste werkzame 
stoffen uit hun groep, maakt dat Ceriax alle 
belangrĳ ke bladziekten zeer effectief bestrĳ dt. 
Het voordeel van Ceriax is ook dat met deze 
combinatie van werkzame stoffen geen sprake 
is van kruisresistenties. Iedere werkzame stof 

Akkerbouwer Arno Meijer in Ens:

Op T2 altijd robuuste dosering 
voor net wat langere duurwerking

Het voordeel van Ceriax is ook dat met deze combinatie van werkzame stoffen 

geen sprake is van kruisresistenties.

grĳ pt de schimmels immers op een ander punt aan. En naast de 
effectieve bestrĳ ding van schimmelziekten is er ook sprake van een 
fysiologisch effect op het gewas. Daardoor is de beworteling beter, 
blĳ ft het gewas vitaler en is beter in staat om voedingsstoffen om te 
zetten in productie. We hebben geen opbrengstmetingen gedaan, 
maar visueel zag het gewas er perfect uit, aldus Meĳ er. Het product 
is goed te doseren en de combinatie van drie werkzame stoffen 
spreekt mĳ  uit oogpunt van resistentiemanagement zeker aan. Ik 
denk dat Ceriax absoluut perspectief biedt.
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