Maisteelt 2019
NPK behoefte Mais
Tekort

Landbouw-

Maiskuil

Onttrek-

Aan-

Onver-

kundig-

analyse

king/ ha bij

wending

mijdbaar

t.o.v.

17 ton Ds

40m3

verlies

onttrek-

opbrengst

RVDM*

adviesMais (gr/kg Ds)
voor

king

optimale
groei
Stikstof

185

10,3

175

109

0

-66

86

4,6

78

68

0

-30

320

13,5

246

208

-50

-88

(N)
Fosfaat
(P2O5)
Kali
(K2O)
*NPK 4,2-1,7-5,2 en 65% N werking

Maismeststoffen

Net als de afgelopen jaren hebben we weer maisrassen

Zaai van het vanggewas tijdens het groeiseizoen

geselecteerd die uitblinken in zetmeel gehalte, Drogestof

Voordelen:

Onderstaande maismeststoffen zijn verkrijgbaar bij CAV Den Ham.

opbrengst en/of VEM opbrengst per ha. Ook hebben

• Flexibiliteit in het bepalen van het oogstmoment

Informeer naar de actuele voorraden en prijzen.

we natuurlijk te maken met de veranderde regelgeving

• Oogst, op voor het maïsras ideale oogstmoment

rondom zaaien van vanggewas. Daardoor zien we de

• Keuze voor een (iets) later maïsras met een hogere

Productnaam

N-tot

NH4

NO3

P2O5

K2O

SO3

MgO

Borium

Humuszuren

Maismest 24-0

24

12,8

11,2

10

vraag van maiszaad in Nederland dit jaar verschuiven
voorkeursrassen hebben we daar rekening mee gehouden.

0,3

opbrengstpotentie

richting vroegere rassen. Bij de samenstelling van onze
Aandachtspunten:
• Moment van onderzaai van het vanggewas

Maismest 24-5

Maismest 24-10

24

24

14

15,2

10

8,8

5

10

10

Onderzaai of vroege mais?

0,3

10

0,3

We hebben de voor -en nadelen van voorzaai, onderzaai of

• Kans op structuur- of gewasschade bij onderzaai

nazaai van het vanggewas weergegeven zodat we u kunnen

• Bij schade aan het perceel bij de oogst kan er geen

helpen om een goede keus te maken. Als u de onderzaai
door uw loonwerker laat doen informeer daar dan naar de

Maismest 20-20

20

12

8

20

8

0,2

mogelijkheden. Kiest u niet voor onderzaai maar voor een
nazaai voor 1 oktober, houd dan rekening met de invloed

Maismest 24-0

24

13,2

10,8

10

0,3

1,5

HUMICoat

van weersomstandigheden en de gesteldheid van het perceel.
Mais ingezaaid op scheurland zal langer groen blijven en

HUMICoat
15

7,5

7,5

15

10

5

0,15

1

komt vrij nauwkeurig

minder snel afrijpen.

grondbewerking plaats vinden(eventueel lostrekken
met graslandwoeler)
• Kans op opbrengstderving van maïs door concurrentie

met het vanggewas op vocht en nutriënten
• Onkruidbestrijding is lastiger, met name bij de aanwezigheid

van gladvingergras en haagwinde in het perceel
• Bij grondruil met akkerbouwers geen vanggewassen

gebruiken die aaltjes vermeerderen

Samen naar een optimaal rendement
Dorpsstraat 68

T 0546-67 25 25

info@cavdenham.nl

7683 BL Den Ham

F 0546-67 26 45

www.cavdenham.nl

www.cavdenham.nl

Maiszaadontsmetting

Nazaai van het vanggewas
ten laatste op 1 oktober 2019

Behandeling Doel

Beschikbaar

Standaard

Alle rassen

Standaardontsmetting, beschermt maiszaad

Voordelen
•Minder kans op structuurschade door oogst

tegen kiem en bodemschimmels

onder vaak betere omstandigheden in
september
Mesurol

Alle rassen van
LG en KWS

Aanvullende ontsmetting met
bescherming tegen fritvlieg(made)aantasting en vogelschade

Teelt van een hoofdgewas in het jaar volgens op
de teelt van mais-zaai uiterlijk 31 oktober 2019

Maiszaden selectie
Autens FAO 180

zeer vroeg KWS

•Onkruidbestrijding goed uit te voeren door

een bredere middelenkeuze
•Nazorg van het perceel is mogelijk, zoals

grondbewerking en bekalking
Maisprotector

Alleen
EuroCorn rassen

Aanvullende ontsmetting met
bescherming tegen fritvlieg(made)aantasting en vogelschade

• Geen concurrentie van het vanggewas

tijdens het groeiseizoen

Voordelen:

• Hoog zetmeel gehalte.

Aandachtspunten

• Opbouw organische stofbalans door wisselteelt

• Bij normale omstandigheden geschikt voor

•O
 ogst op het ideale moment van maïs komt

• Oogst op voor het maïsras ideale oogstmoment

Aandachtspunten:
• Grondgebruik en voeding is meer uitdagend door de

teelt van (mogelijk) meer gewassen naast gras en maïs

nazaai vanggewas voor 1 oktober

Marcamo FAO 190

Sonido/
Force

zeer vroeg Eurocorn

Aanvullende ontsmetting met bescherming

Beperkt aantal

in gevaar bij slecht weer in september en

tegen ritnaalden en fritvliegen. Aanbevolen

rassen tijdig

beperking van de oogstcapaciteit van alle

bij inzaai op gescheurd grasland

bestellen

loonwerkbedrijven
•In jaren met een minder gunstig

• Snelle jeugdgroei en zekere afrijping
• Zeer hoog zetmeelgehalte

Startcover

Een combinatie van natuurlijk plantpolymeer Beperkt aantal
en levende Rhizobium-bacteriën zorgt voor

Eduardo FAO 200

rassen LG

maïsras niet voldoende rijp geoogst wordt
• L
 agere opbrengst door de teelt van

een vlotte start, intensere wortelgroei en fors

zeer vroeg Movo-zaden

groeiseizoen bestaat de kans dat menig

vroegere rassen

meer fijne haarwortels.

• Snelle jeugdgroei
• Geschikt voor nazaai vanggewas voor 1 oktober
Opti+
LG 31.218 FAO 210/212 vroeg LG
• Scoort op bijna alles boven 100 punten

Aanvullende ontsmetting met bescherming

Mogelijk op

tegen fritvlieg(made) aantasting en

alle rassen

vogelschade. Extra sporenelementen:

van Movo

mangaan en zink

• Celwandverteerbaarheid 110
Happy Plant
Megusto FAO 220

vroeg KWS

Zaaizaad coating met meststoffen,

Mogelijk op

aminozuren en sporenelementen

enkele rassen
van Movo

• Nummer 1 in korrelopbrengst. Zetmeelopbrengst/ ha
• MKS/ CCM

Oogst van maïs als MKS, CCM en/of korrelmaïs

Benedictio FAO 220

Movo- Myco
vroeg KWS

of voor de biologische teelt van maïs –

• Hoge VEM- opbrengst in rijpheidsklasse vroeg 105.

zaai vanggewas uiterlijk 31 oktober 2019

• Snelle jeugdgroei

Voordelen:

LG 31. 205 FAO 220

• Flexibiliteit in het bepalen van het oogstmoment
• Oogst op voor het maïsras ideale oogstmoment
•Oogst van maïs in de vorm van MKS of CCM als

Mogelijk op

mycorrhiza en bacteriën die samen

alle rassen

zorgen voor een optimaal bodemleven en

van Movo vanaf

verbeterde opname van sporenelementen

60 eenheden

en mineralen

vroeg LG

• Hoogste DS en VEM opbrengst/ ha.
• Zeer hoog zetmeel gehalte

Rassenkeuze

Rigoletto FAO 220

middenvroeg Movo-zaden

• Hoogst zetmeel gehalte 35% DS

rassen die het goed doen onder verschillende

MKS of CCM wordt gevoerd

• Volumineuze plant

weersomstandigheden hebben wij ook een aantal

zetmeel
gehalte
Zeer vroeg

Hoogste
VEM
opbrengst
/ ha

Hoogste
DS

Scherpe
prijs

opbrengst

Autens

LG 31.205

31.205

Megusto /

Benedictio

Eduardo

Eduardo

Rigoletto

Vittaly

Rigoletto

nieuwe, interessante rassen voor u geselecteerd.

•De restplant blijft op het veld wat bijdraagt aan

Vittaly FAO 230

middenvroeg Eurocorn

Wanneer u nazaai voor 1 oktober wil toepassen

• 104 korrelopbrengst bij 102 DS.

groep aan. Een juiste maisrassenkeuze is de basis

• Zaaien van het vanggewas is lastiger door de

• Drie jaar achter elkaar zwaarste kolven

voor een optimale rantsoennering en een goed

op demoveld CAV Den Ham

Vroeg

LG 31.218

raden wij rassen uit de zeer vroege en vroege

Aandachtspunten:
aanwezigheid van gewasresten

Hoogste

voor 2019 geselecteerd. Naast de stabiele

ruimte in de pens, wanneer maïs (gedeeltelijk) als

de organische stof opbouw

Teeltdoel

Wij hebben voor u de belangrijkste maisrassen

perfecte krachtvoervervanger
•Bij grasoverschot, meer gras in de koe door meer

Maïszaad coating met combinatie van

rendement op uw bedrijf.

Midden
vroeg

Rigoletto

