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Maismeststoffen

Voor u ligt de maisfolder van CAV Den Ham. Net als afgelopen jaren hebben

Aandachtspunten:

we weer maisrassen geselecteerd die uitblinken in zetmeelgehalte,

• Maispercelen dienen uiterlijk 15 februari

Onderstaande maismeststoffen zijn verkrijgbaar bij CAV Den Ham.

drogestofopbrengst en/of VEM opbrengst per ha. Door steeds veranderende

2021 bij RVO gemeld te worden. Op

Informeer naar de actuele voorraden en prijzen.

regelgeving is de laatste jaren de vroegrijpheid van mais steeds belangrijker

een perceel dat niet uiterlijk 15 februari

geworden. U kunt kiezen voor het op tijd zaaien van de mais met rassen die onder

is aangemeld, is in het betreffende jaar

langjarige omstandigheden oogstrijp zijn voor 1 oktober. Een andere optie is het

geen maisteelt toegestaan. Het wordt

kiezen voor onderzaai van een vanggewas.

mogelijk een eerdere melding in te
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trekken (t/m 31 maart).

0,3
Daarnaast zien we in de verdeling dat restplantverteerbaarheid invloed heeft op

Maismest 24-5
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Maismest 24-10
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15,2
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Maismest 20-20

20

12

8

20

10

de totaal vertering van de maiskuil in de koe, mais wordt sneller verteerd wat naast

seizoen is de vermeerdering van

sommige vroege grassnedes een totaal ander resultaat heeft in het rantsoen.

enkele veelgezaaide rassen minder
goed geslaagd dan gewenst, vroeg

0,2

Kiezen voor vroege rassen betekent meestal wat minder opbrengst, maar kan in

bestellen is daarom het advies, om

droge omstandigheden als de afgelopen jaren wel zorgen voor een betere kolfvulling

verzekerd te zijn van het door u

door de eerdere bloei en kolfzetting. Door te kiezen voor onderzaai kunt u het gewas

gewenste maisras.

op het juiste tijdstip oogsten wanneer het gewas is afgerijpt. De verplichting van
Maismest 24-0
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10,8
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1,5

het zaaien van een vanggewas is dan niet leidend voor het oogstmoment.

• Meerdere leveranciers bieden in de

ontsmetting/coating van maisrassen
toevoegingen voor een betere

HUMICoat
Maismest 15-0-15

• Door de droogte van het afgelopen
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Wij hebben een selectie gemaakt van toprassen die aan uw individuele omstandigheden

beginontwikkeling en wortelgroei.

en wensen kunnen voldoen. Daarnaast zijn er uiteraard ook andere rassen beschikbaar.

Samen naar een optimaal rendement
Dorpsstraat 68
7683 BL Den Ham

info@cavdenham.nl
T 0546-67 25 25

www.cavdenham.nl

www.cavdenham.nl

Maiszaadontsmetting

Nazaai van het vanggewas
uiterlijk op 1 oktober 2021

Er zijn weer wat wijzigingen in de beschikbare ontsmettingsmethoden.
Voordelen:

In het onderstaande schema een overzicht van de mogelijkheden:

•Minder kans op structuurschade door oogst

Behandelingsvorm maiszaad
Standaard

Doel

onder vaak betere omstandigheden in

Beschikbaar

september
Standaard ontsmetting beschermt

Basisbehandeling

maiszaad tegen kiem- en bodem

op alle rassen

•Onkruidbestrijding goed uit te voeren door

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

schimmels.

grondbewerking en bekalking
Teelt van een hoofdgewas in het jaar volgend op
de teelt van mais-zaai uiterlijk 31 oktober 2021

Maiszaden selectie
Autens FAO 180

• Opbouw organische stofbalans door wisselteelt

• Bij normale omstandigheden geschikt voor

• Grondgebruik en voeding is meer uitdagend door de

teelt van (mogelijk) meer gewassen naast gras en mais

bescherming tegen fritvlieg(-

tijdens het groeiseizoen

made)-aantasting en vogelschade.
Korit pro

• Hoog zetmeelgehalte.

Aandachtspunten:

KWS
alle rassen

Aanvullende ontsmetting met

ultra vroeg KWS

Voordelen:
• Oogsten op het voor het maisras ideale oogstmoment

Initio bird protect

• Geen concurrentie van het vanggewas

bescherming tegen fritvlieg(made)-aantasting en vogelschade.

nazaai vanggewas voor 1 oktober
Resolute FAO 190

Enkele rassen LG,
te bestellen voor
15-01-2021

• Compleet ras, goede stengelrotresitentie, hoge Vem-opbrengst

Aanvullende ontsmetting met

Eurocorn

groeiseizoen bestaat de kans dat menig

bescherming tegen fritvlieg(-

alle rassen

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

stoffenopname.

• Totale opbrengsttopper, al jaren absolute top rassenlijst
• Zeer vroeg ras met opbrengsten van middenvroege rassen
• Bewezen kwaliteit, goede restplantverteerbaarheid

vroegere rassen

Verhoging kiemkracht en voedings-

zeer vroeg Limagrain

in gevaar bij slecht weer in september en

•In jaren met een minder gunstig

made)-aantasting en vogelschade.
LG 31.205 FAO 205

•O
 ogst op het ideale moment van mais komt

loonwerkbedrijven

en zink voor goede opkomst.
Maisprotector

Aandachtspunten:

beperking van de oogstcapaciteit van alle

Daarnaast toevoeging van mangaan

ultra vroeg Limagrain

• Nieuw ras, kandidaat rassenlijst 2021

Aanvullende ontsmetting met

Initio +
Force

Aanvullende ontsmetting met

KWS

bescherming tegen ritnaalden,

alle rassen

fritvliegen en luizen. Aanbevolen
Megusto FAO 220

bij inzaai op gescheurd grasland.

vroeg KWS

• Nummer 1 in korrelopbrengst. Zetmeelopbrengst/ha
• Dubbeldoel ook geschikt voor CCM/MKS

Starcover/ Force

Aanvullende ontsmetting met

LG

bescherming tegen ritnaalden,

alle rassen

fritvliegen en luizen. Aanbevolen
LG 31.220 FAO 220

vroeg Limagrain

• Nieuw op rassenlijst 2020
• Massamais, top in tonnen drogestof/ha
Contento FAO 225

middenvroeg Movo

Oogst van mais als MKS, CCM en/of korrelmais

• Goede droogteresistentie, uitstekende ziekteresistentie

of voor de biologische teelt van mais-zaai

• Goede zetmeelopbrengst, massaal gewas

bij inzaai op gescheurd grasland.
Force
Eurocorn

Aanvullende ontsmetting met

Enkele rassen

bescherming tegen ritnaalden,

Eurocorn

fritvliegen en luizen. Aanbevolen
bij inzaai op gescheurd grasland.

vanggewas uiterlijk 1 oktober 2021.
EC Gisella FAO 230
Voordelen:
•Oogst van mais in de vorm van MKS of CCM als

perfecte krachtvoervervanger

middenvroeg Eurocorn

• Hoge korrelopbrengst (onderzoek 2021 Agro Transfer)
• Zwaarste kolven op demoveld CAV Den Ham, zeer goede opbrengst

MKS of CCM wordt gevoerd
•De restplant blijft op het veld wat bijdraagt aan

de organische stofopbouw
Aandachtspunten:
• Zaaien van het vanggewas is lastiger door de

aanwezigheid van gewasresten

Teeltdoel

Hoogste
zetmeel

Wij hebben voor u de belangrijkste maisrassen

gehalte

voor 2021 geselecteerd. Naast de stabiele

•Bij grasoverschot, meer gras in de koe door meer

ruimte in de pens, wanneer mais (gedeeltelijk) als

Rassenkeuze

Rigoletto FAO 230

middenvroeg Movo

weersomstandigheden hebben wij ook een aantal

• Volumineuze plant

Zeer vroeg

Autens

Wanneer u nazaai voor 1 oktober wilt toepassen
middenvroeg KWS

Resolute/ LG

Hoogste
DS

Scherpe
prijs

opbrengst

LG 31.205

31.205

nieuwe, interessante rassen voor u geselecteerd.

• Hoge zetmeelopbrengst
Corazon FAO 230

rassen die het goed doen onder verschillende

Hoogste
VEM
opbrengst
/ ha

Vroeg

Megusto

Megusto

LG 31.220

Contento

EC Gisella

EC Gisella/

Rigoletto

Rigoletto

raden wij rassen uit de zeer vroege en vroege
groep aan. Een juiste maisrassenkeuze is de basis

• Hoge korrelopbrengst

voor een optimale rantsoennering en een goed

• Massaal gewas, goede ziekteresistentie

rendement op uw bedrijf.

Midden
vroeg

Corazon

