C.A.V. Den Ham

Maïs

Maïszaden CAV Den Ham
Een kwalitatief goede maïskuil begint bij de keuze van een maïsras dat
past bij u.

Samen naar een
optimaal rendement
www.cavdenham.nl

C.A.V. Den Ham

Maïs
Nieuw op de aanbevelende Rassenlijst

LG Resolute
FAO 190

FAO 190 | Ultravroeg | Drogestof en VEM 103 | Een 8 voor stevigheid |
Inzetbaar in de koudere teeltgebieden | Opbrengst van 20,5 ton drogestof |
Zetmeel 391 gram | Kwaliteit en massa

LG 31.205
FAO 205

FAO 205 | Zeer vroeg | Voederwaarde opbrengst van middenvroege rassen |
Hoge opbrengsten | Bewees de seizoenen zijn potentie | Goede kwaliteit |
Nieuw op de Aanbevelende Rassenlijst

Papogeno
FAO 200

FAO 200 | Zeer vroeg | Een aanbeveling als één van de vroegste rassen op de
CSAR Rassenlijst | Bovengemiddeld goede resultaten op voederwaarde/VEM/
kg ds (101) | Snelheid grondbedekking (8,5) | Stevigheid (7,5) | Geschikt voor
de oogst van maïs als snijmaïs en MKS

Privat FAO
220

FAO 220 | Vroeg | Hoge plantgezondheid | Zeer zware kolven | Op het
maisdemoveld van CAV Den Ham de meeste korrelopbrengst in 2022 | Zeer
massale snijmais | Aan de top met een drogestofopbrengst van 104 en VEM
(102)

Johaninio
FAO 230

FAO 230 | Middenvroeg | Hoge voederwaardeopbrengst (VEM
opbrengst/ha) uit korrel en plant (101) en zetmeelconcentratie (102).
Bovengemiddelde goede beoordelingen op snelheid | Grondbedekking (8)
stevigheid (8) | Builenbrandresistentie (8) | Zeer beloftevol

Het meest gezaaide zeer vroege maisras van Nederland

Een zeer vroege maïshybride

Als het wat meer mag zijn

Aanbevolen ras op de CSAR Rassenlijst snijmaïs

EC Gisella
FAO 230

Massaal gewas met goede cijfers
FAO 230 | Middenvroeg | Bovengemiddelde VEM opbrengst | Hoogste DS
opbrengst (103) | Presteert prima in zowel droge als vochtige jaren | Gezonde
mais en goede standvastigheid | Zeer hoge energie dichtheid voor uitstekende voerkwaliteit

Bestellen
Staat uw ras niet in onze flyer, neem dan contact op met onze
adviseur Herman Borkent.
06 86 83 82 19 | h.borkent @cavdenham.nl

Dorpsstraat 68
7683 BL Den Ham

T 0546-67 25 25
www.cavdenham.nl

