
Maïs - kliMboon

Hoewel binnen de landbouw maïs nog 
vaak de norm is inzake veevoeder, wint de 
mengteelt maïs – klimboon steeds meer aan 
populariteit. Naast het feit dat een klimboon 
een hoger eiwitgehalte bevat, zorgt deze 
plant ook voor binding van luchtstikstof 
door symbiose met de Rhizobium 
wortelknobbelbacterie. Een mengcultuur komt 
ook de bodemkwaliteit ten goede omdat 
elke soort de bodem op een verschillende 
manier exploreert en bodemleven stimuleert. 
Aangezien de klimboon samen opgaat met 
maïs, passen beide planten goed bij elkaar. 
Ze kunnen gelijktijdig geoogst worden, 
gehakseld om in te kuilen. Tot slot kan de 
klimboon ook interessant zijn om het onkruid 
te onderdrukken, aangezien de bonenplant 
meer de bodem bedekt dan de maïsplant.  
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Zaai
• Technisch mogelijk om maïs en boon samen 

in te zaaien (mei), nog afhankelijk van welk 
soort klimboon er gezaaid wordt. 

• Soms wordt de boon later gezaaid (juni). 
• Kiezen voor een bonensoort die gelijktijdig 

groeit en bloeit als maïs.
• Zaaidichtheid mengcultuur ca 100.000 

korrels per ha (zoals de teelt van maïs).
• Zaad van bonen is gevoelig voor vorst, 

vermijd te vroege zaai.

Bemesting
Lagere stikstofbemesting dan de 
klassieke maïsteelt want de boon 
voorziet in eigen stikstofbehoefte 
door binding van luchtstikstof 

Onkruid en bodemvocht
Klimboon bedekt de bodem meer 
dan maïs: onkruid wordt beter 
onderdrukt en de verdamping van 
vocht aan het bodemoppervlak 
wordt verlaagd. 

Oogst 
• Kiezen voor een bonenvariëteit 

die gelijktijdig opgaat en rijp is 
als maïs.

• Gelijktijdig oogsten met maïs 
(september/oktober).

• Oogst met maïshakselaar  

Opbrengst 
Hoger eiwitgehalte in veevoeder 
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Wist je dat

Wist je dat

Hoewel deze mengteelt 
vrij nieuw is, wordt dit 
toch al geruime tijd 
toegepast in Oostenrijk 
en Duitsland.


