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Voorwoord  
Vorig jaar begonnen we ons voorwoord met het bewogen jaar 

2015 ligt achter ons. We wisten toen gelukkig nog niet wat 2016 

ons ging brengen. Maar 2016 was zakelijk voor de veehouderij 

ook een jaar om snel te vergeten. Lage (zeer lage) melkprijzen, in 

vele gedeelten van ons werkgebied veel waterschade, in sommige 

gebieden voor het tweede of derde jaar op rij.                        

Ook schreven we vorig jaar over de vele onduidelijkheden over 

het gevoerde overheidsbeleid, fosfaatrechten, grondgebonden-

heid etc., hier begint nu meer duidelijkheid in te komen.           

Op vele zaken die het resultaat van uw bedrijf bepalen, heeft u 

dus geen invloed. We moeten dan ook onze energie steken in 

dingen die we wel kunnen beïnvloeden. De waterschade van de 

afgelopen jaren heeft ertoe geleid dat er in 2016 veel percelen 

zijn geëgaliseerd en gedraineerd om zo schade in de toekomst te 

voorkomen of te beperken. Ook in 2016 zagen we maisrassen 

verschillend reageren op stress. Overleg met ons wat in uw geval 

op uw grond het beste ras is om te telen.                                

Laat ons ook meekijken naar de bemesting van uw mais, hier is 

ons inziens nog veel te winnen.  

 Is de Ph in orde ?    

 Welke rijenbemesting past bij u ?  

 Welke granulaten past u toe bij het zaaien ? 

 Wanneer moet u spuiten tegen bladvlekkenziekte met 

Retengo ?  

Allemaal vragen waar we u graag bij helpen. Als wij samen met u 

de juiste keuze’s maken bij de teelt van uw mais (maar ook uw 

gras) hebben we daar al een rendements verbetering gehaald.  

Als laatste wensen wij u een goed teeltseizoen toe en een goede 

melkprijs. 

Bemesting 
Om goed te kunnen bemesten is het van belang te weten wat maïs 

zoal nodig heeft, onttrekt uit de grond. Zorg hierbij ook dat de 

pH, het koolzure kalkgehalte en het organische stof gehalte in de 

grond op orde is. Met name de pH en het koolzure kalkgehalte 

zijn vrij eenvoudig op orde te brengen. Organische stof gehalte 

verhogen is een grotere uitdaging maar niet onmogelijk.  
 

Benodigde nutriënten maïs. 

Nutriënten  Opbrengstniveau (ton ds/ha) 

  14 ton 16 ton 20 ton 

N  170 kg 200 kg 240 kg 

P  70 kg tot 90 kg 

K  250 tot 350 kg 
 

Afgelopen jaar is ook in onze boeren bemesting proef naar voren 

gekomen hoe belangrijk bemesting wel niet is voor een goede 

kolfvulling. Gebleken is dat alleen drijfmest of drijfmest + 150 

kg KAS 27 ook op een van origine zwaar bemest perceel niet 

volstaat. Het verschil tussen drijfmest + 150 kg KAS of 

drijfmest + 150 kg Maismest, bleek gemiddeld 40 gram te zijn. 

Bij 90.000 planten spreken we dan over 3,6 ton minder 

kolfgewicht per hectare. Bij verder optimaliseren van bemesting 

werd dit verschil zelfs nog groter. Samengevat, voor optimaal 

resultaat is een goede bemesting strategie van belang, hier kan 

uw adviseur u mee helpen.  

Drijfmest Drijfmest + 

150 kg KAS 27 

 

Drijfmest + 

150 kg Maismest 



Ontsmettingen 
De genoemde rassen zijn beschikbaar met volgende ontsmettingen 

1 Let op mesurol of sonido/force ontsmetting, geen combinatie mogelijk. 
2 Zit standaard op alle Limagrain rassen. 
3 Met sporenelementen Mn en Zn, kan gecombineerd worden met Sonido. 

  

Retengo Plus(t) 
Het middel waarmee een teler zijn zetmeel productie veilig stelt. 

Retengo Plus(t) beschermt het gewas tegen onder andere. 

bladvlekkenziekten en creëert een stress tolerantere en vitalere 

plant. Dit resulteert doorgaans in een hogere droge stof en 

zetmeel opbrengst.  

Het toepassingsmoment is vlak voor het in pluim komen van de 

mais en het is mogelijk om het in combinatie met een stikstof 

bladbemesting uit te voeren. 

 

 

Maïsrassen 

Dit zijn de rassen die worden geadviseerd voor het jaar 2017. Natuurlijk is 

het te beleveren assortiment uitgebreider indien gewenst. 

Zeer vroeg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Eduardo LG 30.211 

Stevigheid 
 

8 8 

Stengelrotresistentie 
 

7.5 8 

Helminthosporium-  tolerantie 
 

7.5 7,5 

Snelheid grondbedekking 
 

8.5 7,5 

Drogestof gehalte in % 
 

40 37.4 

Zetmeelgehalte bij oogst 
 

413 399 

Zetmeelgehalte bij 35% DS 
  

387 

VEM/kg drogestof 
 

985 1011 

Drogestof opbrengst 
 

21.6 20.7 

VEM- opbrengst 
 

21.276 20.972 

*Eduardo, rassentest twente 2017. LG 30.211, CSAR rassenbulletin 2017.  

 Mesurol1 Sonido/ Force1 Alios2 Opticoat3 

 Fritvlieg 

vogelafweer 

Ritnaalde 

fritvlieg en 

bladluizen 

Headsmud 

maiskop 

brand 

Vogelafweer 

en schimmels 

     
Eduardo       
MAS 15.P       
LG 30.211        
LG 31.218        
MAS 12.H       

Rizzo      
LG 31.235        
Agro Polis       

FAO 200 FAO 210 FAO 210 
Zeer vroeg ras 

Geschikt voor alle 

grondsoorten 

Zeer gezonde plant 

Sterk in Stress 

situaties 

Vroeg, massaal en 

Zeer gezond 

Hoogste kVEM 

opbrengsten 

Betrouwbaar en zeer 

vroeg ras. 

MAS 15.P 

Maisadour 

Eduardo 

Movo zaden 

 

LG 30.211 

Limagrain 



Vroeg 

 

 

 

 

 

 

 

  
LG 31.218 MAS 12H 

Stevigheid 
 

7 7,5 

Stengelrotresistentie 
 

8 8 

Helminthosporium-  tolerantie 
   

Snelheid grondbedekking 
 

7.5 7 

Drogestof gehalte in % 
 

37.2 36.2 

Zetmeelgehalte bij oogst 
 

403 407 

Zetmeelgehalte bij 35% DS 
 

395 399 

VEM/kg drogestof 
 

1021 1001 

Drogestof opbrengst 
 

21.1 20.9 

VEM- opbrengst 
 

21.614 20.758 

* LG 31.218 en MAS 12H, CSAR rassenbulletin  2017. 

 

Midden-vroeg 
 

 

 

 

 

 

  
LG 31.235 Agro Polis 

Stevigheid 
 

7 
 

Stengelrotresistentie 
 

8.5 6.5 

Helminthosporium-  tolerantie 
 

7.5 
 

Snelheid grondbedekking 
 

7 7.5 

Drogestof gehalte in % 
 

35.4 35.6 

Zetmeelgehalte bij oogst 
 

376 376 

Zetmeelgehalte bij 35% DS 
 

382 374 

VEM/kg drogestof 
 

1025 975 

Drogestof opbrengst 
 

22.2 23.5 

VEM- opbrengst 
 

22.725 22.950 

*Agro Polis en LG 31.235, CSAR rassenbulletin 2017. 

FAO 215 FAO 215 FAO 220 

Kwaliteit uit kolf en 

plant 

Hoge kVEM en Zetmeel 

opbrengsten 

Zeer hoog zetmeel 

Massaal gewas 

Extreem gezond gewas 

Stevig gewas 

Zeer goede ziekte 

resistentie cijfers 

Hoge droge stof 

opbrengst 

Robuuste, stevige plant 

FAO 235 FAO 235 FAO 245 
Massa mais met hoge 

droge stof en kVEM 

opbrengsten 

Zeer hoge 

verteerbaarheid uit kolf 

en plant 

Gezonde plant met hoge 

droge stof en 

zetmeelopbrengsten 

Staygreen type 

 

Zeer goede ziekte 

resistentie cijfers 

Zeer hoge droge stof 

opbrengst 

Massale robuuste plant 

LG 31.218 

Limagrain 

MAS 12.H 

Maisadour 
Agro Polis 

KWS 

LG 31.235 

Limagrain 
Rizzo 

Eurocorn 

MAS 28.A 

Maisadour 


