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Maisbemesting
Het lijkt misschien een open deur maar we zien
aan veel bodem analyses dat het nog steeds aandacht verdiend. Succesvolle maisteelt begint bij
een goede bodemstructuur en zuurtegraad (PH).
Daarnaast is de juiste bemesting natuurlijk ook
belangrijk.
Stikstof, Fosfaat en Kali en overige sporenelementen zijn
essentieel bij de teelt van een goed maisgewas. Een oogst
van snijmais met 17,0 ton droge stof met en fosfaatgehalte van 4,6 gram per kg drogestof geeft al een afvoer van
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NPK behoefte Mais
LandbouwMaiskuil
kundigadvies analyse
Mais voor
(gr/kg Ds)
optimale
groei

Onttrekking/ha bij
17 ton Ds
opbrengst

Aanwending
40m3
RVDM*

Onvermijdbaar
verlies

Tekort
t.o.v.
onttrekking

Stikstof
(N)

185

10,3

175

109

0

-66

Fosfaat
(P2O5)

86

4,6

78

68

-20

-30

Kali
(K2O)

320

13,5

246

208

-50

-88

*NPK 4,2-1,7-5,2 en 65% N werking
Een goed geslaagd vanggewas levert 15 tot 30 kg N/ha

78 kg fosfaat. Probeer om de P-toestand van uw grond op
pijl te houden door optimaal te bemesten. Dit kunt u door
het nemen van mestmonsters zodat u de juiste gift kunt
geven. Belangrijk is dat de bemesting per perceel goed
op elkaar afgestemd wordt, zodat dit waardevolle product
(drijfmest )zo eﬃciënt mogelijk wordt benut.

Maismeststoffen
Onderstaande maismeststoffen zijn bij CAV Den Ham
verkrijgbaar. Informeer naar de actuele voorraden en prijzen.

Productnaam

“Stikstof, Fosfaat en Kali en
overige sporenelementen
zijn essentieel bij de teelt
van een goed maisgewas.”
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Ruwvoer als basis
Op melkvee-, en vleesveebedrijven wordt veel aandacht
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Maiszaden selectie
LG Asgaard

FAO 190 zeer vroeg

besteed aan fokkerij om genetische vooruitgang te kunnen

• Zeer vroege maïs ook geschikt voor late inzaai

realiseren. Samen met een goed management draagt dit bij

• Met 105 en 106 punten het hoogste zetmeel gehalte

aan verhoging van productie of verbetering van de gezondheid van uw veestapel. Daar zijn we allemaal van overtuigd.
De tijd en het geld die veredelaars investeren in het verbeteren van maïsrassen levert jaarlijks een opbrengstverhoging in
de teelt. De Nederlandse en Belgische Rassenlijsten noteerden
in de periode tussen 1999 en 2016 om en nabij 2 ton meer
korrelopbrengst (bij 15% vocht) per hectare. Van 2016 naar
2017 is daar weer 0,5 ton bij gekomen. De vooruitgang in de
opbrengst van snijmaïs komt de afgelopen 16 jaar op 9,5%.
Een aantal rassen die we dit jaar hebben geselecteerd zijn voor

KWS Stabiel

FAO 200 zeer vroeg

Standaard

Standaardontsmetting,

Alle rassen

beschermt maiszaad tegen
kiem en bodemschimmels
Mesurol

Maisprotector

LG 31.218

FAO 210/220 vroeg

• Scoort alles boven de 100 punten op de CSAR lijst.
• Zeer hoge celwandverteerbaarheid.

LG 30.215

Sonido/ Force

FAO 220 vroeg

• Lange planten met hoog zetmeelgehalte sterk gewas

Benedictio

de genetische vooruitgang en dus verhoging van de opbrengst.

Beschikbaar

106% op de Delphy lijst

CSAR 2017. Ook staan er veelbelovende rassen op die meer

ook goed naar de nieuwe rassen om stappen te kunnen maken in

Doel

• Vroeg ras met toch een zeer hoge Ds opbrengst,

met snelle beginontwikkeling.

Kies een ras dat past bij uw bedrijfsvoering en grondsoort en kijk

Behandeling

op CSAR lijst Aanbevolen rassenlijst

het eerst opgenomen in de N-rubriek (nieuw aanbevolen)
jaar in onderzoek zijn en erg goed scoren.

Maiszaadontsmetting

FAO 220 middenvroeg

Startcover

en NR 1 in Ds en VEM opbrengst/ha
FAO 220 middenvroeg

• Nr. 1 in korrelopbrengst Aanbevolen rassen - korrelmaïs
Opti+

en ccm CSAR 2018

Rigoletto

FAO 220 middenvroeg

Happy Plant

FAO 230 middenvroeg

• Hoogste kolfgewicht CAV Den Ham Demo 2014 t/m 2017.
FAO 240 middenvroeg

• Goede jeugdontwikkeling, volumineuze plant.

Energi

FAO 240 middenvroeg

• Zeer massaal, lang en fors gewas, met mooie, lange,
goedgevulde kolven, met zeer hoge ha. opbrengsten.
Echte verkoopmais

KWS

Aanvullende ontsmetting met

Alleen

bescherming tegen fritvlieg(ma-

EuroCorn

de)aantasting en vogelschade

rassen

Aanvullende ontsmetting met

Beperkt

bescherming tegen ritnaalden

aantal

en fritvliegen. Aanbevolen bij

rassen

inzaai op gescheurd grasland

tijdig

Een combinatie van natuur-

Beperkt

lijk plantpolymeer en levende

aantal LG

Rhizobium-bacteriën zorgt

rassen

Wij hebben voor u de belangrijkste maisrassen voor 2017
geselecteerd. Naast de stabiele rassen die het goed doen

wortelgroei en fors meer fijne

onder verschillende weersomstandigheden hebben wij ook

haarwortels.

een aantal nieuwe, interessante rassen voor u geselecteerd.

Aanvullende ontsmetting met

Mogelijk op

Een juiste maïsrassenkeuze is de basis voor een optimale

bescherming tegen fritvlieg

alle rassen

rantsoenering en een goed rendement van uw bedrijf.

(made) aantasting en vogel-

van Movo
Teeltdoel

Zaaizaad coating met mest

Mogelijk

stoffen, aminozuren en

op enkele

sporenelementen

rassen van
Movo

Wilhelms Best

Rassenkeuze

voor een vlotte start, intensere

mangaan en zink

RASSEN - Snijmais middenvroeg en middenlaat CSAR 2017

Einstein

van LG en

de)aantasting en vogelschade

schade. Extra sporenelementen:

• Hoogst VEM opbrengst MEERJARIG ONDERZOCHTE

Vittaly

Alle rassen

bescherming tegen fritvlieg(ma-

bestellen

• Nieuw op de Aanbevolen rassenlijst

Megusto

Aanvullende ontsmetting met

Hoogste
zetmeel
gehalte

vroeg
Vroeg

Asgaard

mogelijk

LG 31.218

bacteriën die samen zorgen voor

op Energi

LG 30.215

elementen en mineralen

Scherp
geprijsd

KWS Stabiel

KWS Stabiel

Benedictio

Benedictio

Megusto

Aleen

combinatie van mycorrhiza en

verbeterde opname van sporen

Hoogste
DS opbrengst

Zeer

Maïszaad coating met

een optimaal bodemleven en

Hoogste VEM
opbrengst/ha

Midden
vroeg

Rigoletto
Vittaly

Rigoletto

Energi

Rigoletto

Einstein

Energi

