
Een uitgekiende slag tegen de maïsstengelboorder!



In de stoppels kunnen de larven het 
best overwinteren. Een intensieve 
vernietiging van de stoppels is van 
groot belang.

Volgens de FAO vernietigt de maïsstengelboorder 4% van de wereldwijde maïsteelt. 

Oftewel de voedselbehoefte van ca. 60 mln. mensen.**

De StalkBuster is in het maïsbek geïntegreerd. 

De stoppels worden eerst grondig kapot 

geslagen, voordat ze door de banden van 

de hakselaar worden platgereden.

Vernietigt de winterresidentie van de maïsstengelboorder.

Maïsstengelboorder mot 
25-30 mm

Eitjes

Pop
Gewas- 
schade

Tot maar liefst 
50 %

opbrengstverlies

Midden / einde juni                         na 7 tot 10 dagen  
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*  Bron: 
http://www.amw-nuetzlinge.de/

*  * Bron opgeroepen april 2017:  
https://www.lfl.bayern.de/ips/blattfruechte/030323/index.php 

Rupsen Stoppels

Levenscyclus van de maïsstengelboorder * 

in de maïsstoppel

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
Overwintering als rups  

 

 

 

 

 
   

  
   

   
   

   
   

   
   

  



Innovatieve techniek.
 – de eigenschappen:

  In het hoofdframe is een zwenkbare tandwielkast geïntegreerd

  Een nokkenkoppeling beveiligt elke eenheid afzonderlijk

  Speciaal gevormde slag elementen voor volledige vernietiging van de stoppels

   Seconden snelle verwisseling van het slag element dankzij de ,,Polygoon“ vertanding,  

zonder speciaal gereedschap

  Vermogensbehoefte van slechts 4 pk per rij

  Snelle demontage als er niet gemulcht hoeft te worden

  Transportbreedte van 3,3 m

  Extra gewicht slechts 600 kg

  Pneumatisch druksysteem voor exact volgen van de bodemcontouren

  In het basisframe geïntegreerde pneumatische cilinder

  Automatisch liften van de mulchunits bij achteruitrijden

  Aandrukkracht van de units via een regelventiel mogelijk, daardoor nauwelijks bodemcontact

  Exacte bodemgeleiding door afzonderlijk pendelend bevestigde units



Opruimen doe je zo!

Maschinenfabrik KEMPER GmbH & Co. KG

Breul  |  D-48703 Stadtlohn  |  Duitsland

Telefoon: +49 2563-88-3101  |  Fax: +49  2563-88-3199

info@kemper-stadtlohn.de  |  www.kemper-stadtlohn.de

De  kan nog veel meer:

   Reducering van het fusariumrisico  

in de volgende teelt

   Bandenbescherming voor de  

complete hakselketen

   Gemakkelijker inwerken van  

oogstresten

   Snelle verrotting en betere veldhygiëne

   Milieuvriendelijke maatregel

De  is efficiënt:

   Duidelijk lagere kosten in vergelijking 

met traditionele mulchmethodes

   Extra mulchen vervalt (arbeids-  

en kostenbesparing)

   Hogere opbrengstzekerheid en minder 

beschadigde maïsplanten

   Hoog rendement

Snel en veilig op de weg


