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Voorwoord  
Na een gemiddeld goed groeizaam jaar wat opbrengst en kwaliteit betreft, zit 
het nieuwe seizoen 2018 er weer aan te komen. Na legering van afgelopen jaar 
is maar wat duidelijk geworden dat niet alleen de opbrengsten, maar ook zeker 
de landbouwkundige eigenschappen van rassen van belang zijn bij het kiezen 
van het juiste ras. Kijk daarnaast ook altijd goed naar de grond en probeer met 
de juiste bemesting een goede uitgangspositie te creëren. Samen met u kijken 
wij graag naar de meest optimale mogelijkheden voor teeltseizoen 2018. 

 

Maiskopbrand  
Maiskopbrand ook wel “head smut” genaamd is een schimmelziekte die wordt 
teruggevonden in de meeste maisgebieden in Europa. De schimmel die deze 
plantenziekte veroorzaakt is Sphacelotheca reiliana. In het veld worden 
sporadisch planten geïnfecteerd, waarbij andere planten niet worden aangetast. 
De binnendringende pathogeen kan niet van de ene plant naar de andere plant 
worden overgebracht. Aangetaste planten tonen geen korrelontwikkeling, 
waardoor zelfs bij een laag percentage aantasting opbrengstverliezen hoog 
kunnen oplopen. Infectiedruk tot 80% is reeds gerapporteerd. Wanneer de 
infectie op het veld zichtbaar aanwezig is, zijn er geen effectieve behandelingen 
om de schade te verkleinen. 
Heb je afgelopen jaar last gehad van maiskopbrand is het advies om op die 
percelen komende jaren geen mais te telen. Doet u dit toch is het belangrijk te 
weten dat maiskopbrand profiteert van stress in de maisplant en dat bepaalde 
rassen een betere tolerantie hebben tegen maiskopbrand dan andere rassen. 
Bent u genoodzaakt om op een maiskopbrand geïnfecteerd perceel mais te 
zaaien, zorg dan dat u een ras kiest met hoge maiskopbrand tolerantie en de 
ontwatering/ bemesting op orde is om stress in de maisplant te voorkomen. 
Maisrassen met hoge tolerantie maiskopbrand zijn: P8057 en MAS 12H. 
  



Maïsrassen 

Dit zijn de rassen die worden geadviseerd voor het jaar 2018. Natuurlijk is het te 

beleveren assortiment uitgebreider indien gewenst. 

Zeer vroeg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSAR rassenbulletin 2018.  

FAO 180 FAO 210 
Hoog zetmeelgehalte 
Vroeg en oogst zeker 

Zeer stevig 

Hoogste kVEM opbrengsten 
Betrouwbaar en zeer vroeg 

ras. 

FAO 180 FAO 210 
Hoog zetmeelgehalte 
Vroeg en oogst zeker 

Zeer stevig 

Hoogste kVEM opbrengsten 
Betrouwbaar en zeer vroeg 

ras. 

FAO 180 FAO 210 
Hoog zetmeelgehalte 
Vroeg en oogst zeker 

Zeer stevig 

Hoogste kVEM opbrengsten 
Betrouwbaar en zeer vroeg 

ras. 

  
Asgaard P8057 

Stevigheid 
 

8,5 8,5 

Stengelrotresistentie 
 

7 8 

Helminthosporium-  tolerantie 
 

 8,5 

Snelheid grondbedekking 
 

7 6,5 

Drogestof gehalte in % 
 

40,4 37,5 

Zetmeelgehalte bij oogst 
 

420 404 

Zetmeelgehalte bij 35% DS 
 

414 391 

VEM/kg drogestof 
 

1010 1020 

Drogestof opbrengst 
 

20,4 21,2 

VEM- opbrengst 
 

21.100 21.600 

P8057 
Pioneer 

Asgaard 
Limagrain 

FAO 180 
Hoog zetmeelgehalte 
Vroeg en oogst zeker 

Zeer stevig 

FAO 210 
Hoogste kVEM opbrengsten 

Betrouwbaar en zeer vroeg ras 



Vroeg 

 

 

 

 

 

 

 
 

  LG 31.218 MAS 12H 

Stevigheid  7 8 

Stengelrotresistentie  7,5 8 

Helminthosporium-  tolerantie    

Snelheid grondbedekking  7,5 6,5 

Drogestof gehalte in %  37,7 36,4 

Zetmeelgehalte bij oogst  404 408 

Zetmeelgehalte bij 35% DS  395 399 

VEM/kg drogestof  1021 1001 

Drogestof opbrengst  21,6 21,2 

VEM- opbrengst  21.800 21.140 

* LG 31.218 en MAS 12H, CSAR rassenbulletin  2018. 

  

FAO 215 FAO 215 FAO 220 
Kwaliteit uit kolf en plant 
Hoge kVEM en Zetmeel 

opbrengsten 
Animal Nutrition 

Zeer hoge zetmeel 
opbrengst 

Massaal gewas 
Extreem gezond gewas 

Stevig gewas 

Zeer goede ziekteresistentie 
cijfers 

Hoge droge stof en zetmeel 
opbrengsten 

Robuuste, stevige plant met 
snelle beginontwikkeling en 

goede koude tolerantie 

LG 31.218 
Limagrain 

MAS 12.H 
Maisadour 

Rizzo 
Eurocorn 



Midden-vroeg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  LG 31.235 Millesim MAS 28A 

Stevigheid  7,5 8 8 

Stengelrotresistentie  8.5 8 8.5 

Helminthosporium-  tolerantie  7,5 7 8 

Snelheid grondbedekking  7 8 7 

Drogestof gehalte in %  36,2   

Zetmeelgehalte bij oogst  381   

Zetmeelgehalte bij 35% DS  380   

VEM/kg drogestof  1027   

Drogestof opbrengst  22,4   

VEM- opbrengst  23.000 
 

 

* Millesim en LG 31.235, CSAR rassenbulletin 2018. 

* Millesim CCM, Korrelmaïs lijst CSAR 

* MAS 28A cijfers Maïsadour 

  

FAO 235 FAO 240 FAO 245 
Massa mais met hoge droge 
stof en kVEM opbrengsten 
Zeer hoge verteerbaarheid 

uit kolf en plant 
Animal Nutrition 

 
 

 

Gezonde plant met hoge 
droge stof en 

zetmeelopbrengsten 
 

 

Zeer goede ziekte 
resistentie cijfers 

Zeer hoge droge stof 
opbrengst 

Massale robuuste plant 
 
 

FAO 235 FAO 240 FAO 245 
Massa mais met hoge droge 
stof en kVEM opbrengsten 
Zeer hoge verteerbaarheid 

uit kolf en plant 
Animal Nutrition 

 
 

 

Gezonde plant met hoge 
droge stof en 

zetmeelopbrengsten 
 

 

Zeer goede ziekte 
resistentie cijfers 

Zeer hoge droge stof 
opbrengst 

Massale robuuste plant 
 
 

Millesim 
KWS 

LG 31.235 
Limagrain 

MAS 28.A 
Maisadour 

FAO 235 
Massa mais met hoge 

drogestof en kVEM 
opbrengsten 

Zeer hoge verteerbaarheid 
uit kolf en plant 

FAO 240 
Gezonde plant met 
hoge drogestof en 

zetmeel opbrengsten 

FAO 245 
Zeer goede ziekte 
resistentie cijfers 

Zeer hoge drogestof 
opbrengsten 

Massale robuuste plant 



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 Maisprotector heeft een vogel afwerende werking, geen werking tegen fritvlieg. 

  
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 
hogere stresstolerantie en vitalere plant. Dit resulteert doorgaans in een hogere 
droge stof en zetmeel opbrengst.  
Het toepassingsmoment is vlak voor het in de pluim komen van de mais en het is 
mogelijk om het in combinatie met een stikstof bladbemesting uit te voeren, 
zoals Efficie Nt of Powerleaf Quattro. 
 

Aantekeningen 

 

 

 

 Mesurol1 Sonido/ Force1 Alios2 Maisprotector3 

 Fritvlieg 
vogelafweer 

Ritnaalde fritvlieg 
en bladluizen 

Headsmud 
maiskop 

brand 

 

P8057      
Asgaard        

LG 31.218        
MAS 12.H       

Rizzo      
LG 31.235        
Millesim       
MAS 28A      



Bemesting 
Zoals bekend heeft mais bij een opbrengst van 16 ton droge stof; 200 kg Stikstof, 
80 kg Fosfaat en 300 kg kali nodig. Elk jaar komen we bedrijven tegen waar deze 
gehaltes niet gehaald worden. Wat vaak ook leidt tot een mindere stand van de 
mais. Reden hiervan zijn vaak minder toegelaten gehaltes stikstof en fosfaat op 
bouwland, maar ook vaak mindere gehaltes stikstof, fosfaat en kali per ton 
drijfmest. Waar vroeger de kaligehaltes vaak tussen de 5-6 kg kali in één ton 
drijfmest zat zien we nu de kaligehaltes vaak tussen de 3-5 kg kali in één ton 
drijfmest zitten. Hierdoor rijden we minder kali per ton drijfmest als vroeger, 
daarbij komt nog dat er ook gemiddeld minder drijfmest uitgereden worden als 
vroeger (van 60 naar 40 ton/ha). Hierdoor komen we niet aan de hoeveelheid 
benodigde kali voor de maisteelt en zullen we dit dus na zaai moeten aanvullen 
met een kunstmest. Vaak komt dit neer op 200-300 kg kali 60/ha.  Dus weet wat 
in uw mest zit en bereken aan de hand hiervan of er na drijfmest en 
rijenbemesting nog een overbemesting moet plaatsvinden van kali of stikstof. 
Zorg verder dat de PH in orde is en bespreek de mogelijkheden van 
rijenbemesting en gebruik van granulaat (powerstart opkomst). 
 

Starcover tssv2 coating 

Na jaren van intensief onderzoek introduceert LG de eerste volledig biologische 
zaadcoating. Een combinatie van natuurlijk plantpolymeer en levende 
Rhizobium-bacteriën zorgt voor een vlotte start, intensere wortelgroei en fors 
meer fijne haarwortels. Dankzij de zaadcoating worden mineralen in de bodem 
beter beschikbaar voor opname door de plant. Dat leidt tot een hogere 
benutting van met name fosfaat en sporenelementen. Resultaat: extra 
stressbestendige mais en meeropbrengsten van € 80 tot wel € 150 per hectare. 
Beschikbaar op de rassen LG 31.218 en LG 31.235. 
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