Maïsbulletin

2020
Zaadbehandelingen

Als de groeiomstandigheden niet ideaal zijn, dan is
maïs gevoelig voor aantasting door kiem- en bodemschimmels, en kan het gevolg een minder geslaagde
opkomst zijn. Om plantverliezen te beperking blijft
een zaadbehandeling een vereiste. Ook vogels kunnen
grote schade veroorzaken door maiszaden of planten
uit de grond te pikken. Om vogelvraat te voorkomen
is een zaadbehandeling mogelijk. Na het scheuren van
grasland kan er plantuitval plaatsvinden door aantasting van ritnaalden. Ook hiervoor is een zaadbehandeling voorhanden.
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De maïsrassen van Limagrain onderscheiden zich met
Starcover, dit is een organische coating die de wortelgroei en de ontwikkeling van de haarwortels stimuleert.
Hierdoor is de maisplant in staat om onder anderen
fosfaat en mineralen uit de bodem beter op te nemen.
Deze exclusieve coating brengt extra kosten met zich
mee, wat Limagrain ondervangt met een “LG MaisService”. Met de LG MaisService krijg je 100% maiszaadvergoeding bij vogelschade. Vraag onze adviseurs naar de
voorwaarden en aanmelding (voor 30 April).

Neem voor meer informatie contact op met
onze adviseurs:
Martien van Lieshout
06-53.94.88.92
Richard van Cleef
06-22.40.77.76
Bert van Hoek		
06-57.31.45.67
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Nagenoeg alle vooraanstaande maïsszaad veredelaars hebben dit teeltseizoen een vervangende zaadbehandeling tegen schimmels, vogelvraat, fritvlieg en
ritnaalden. Bij een standaard ontsmetting is het zaad
behandeld met fungiciden die de plant beschermen
tegen kiem- en bodemschimmels. Bij een aanvullende
behandeling tegen vogelvraat en/of ritnaalden is het
zaad ook nog extra behandeld met een groeistimulator
die moet zorgen voor een optimale beginontwikkeling.
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De tijd dat alle maïsrassen met alle ontsmettingen
konden worden geleverd is voorbij. Vanaf 2020 zijn
fungiciden met de werkzame stof Thiram tegen schimmels niet meer toegestaan. Ook Mesurol, met Methiocarb als werkzame stof, tegen vogelvraat en fritvlieg is
verboden. De ontsmetting van Sonido tegen ritnaalden
zal zijn laatste jaar ook ingaan… Veredelaars maken een
keuze in welk ras met welke ontsmetting wordt aangeboden. Dit komt door de onzekerheid over toelatingen,
het aantal middelen en coatings en het grote aanbod
aan maïsrassen.
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Voorkeursselectie
FAO 190		 - Zeer vroege topper in silo en korrel. Meerjarig onderzocht op CSAR Rassenlijst 		
KWS Stabil		 - Landbouwkundig sterk, middellang gewas met een goede korrelopbrengst 		
		

- Zeer geschikt voor een vroege oogst (voor 1 oktober)

FAO 200		 - Nieuw op de aanbevelende rassenlijst in de groep zeer vroeg/vroeg		
LG 31.205		 - Impossant gewas, kwaliteitsmaïs in zetmeel en opbrengst		

Voorwoord Vernieuwing !
In deze vernieuwde editie van ons maïsbulletin geven wij u een overzicht van onze voorkeursselectie maïsrassen
2020 en enkele rassen waar wij hoge verwachtingen van hebben en bij ons in de picture staan.
Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van zaadbehandeling door veranderende regelgeving, zorgen voor een breed
scala aan nieuwe mogelijkheden voor optimale bescherming van uw maïszaad.
Wij helpen u graag met een keuze die passend is voor uw bedrijf!

Veelbelovende rassen die wij in
de picture hebben

LG 31.219
(FAO 215) Vroege
snijmais/
dubbeldoelmais.
Potentiele opvolger van
de LG 31.218. Ras uit de
“Hydraneo”
selectie droogte
tolerante rassen.

P7948
(FAO 220) Nieuwe
dubbeldoeltopper in
het vroege segment.
Een gezond ras met veel
opbrengst. Geschikt
voor zowel vochtige,
koude grond als droge
zandgrond.

EC Gisella
(FAO 230) Nieuw op de
lijst aanbevolen rassen.
Middelvroege snijmais
met massale opbrengst
en zeer goede voerkwaliteit. Ras met goede
cijfers voor gezondheid
en standvastigheid.

KWS Corazon
(FAO 235) Middenvroeg
dubbeldoelgewas.
Goede voederwaarde
opbrengst. Ras dat
hoog scoort wat betreft
gezondheid.

		 - Overal inzetbaar en vóór 1 oktober te oogsten zonder opbrengstverlies		
				
				
FAO 210		 - Zeer vroege snijmaïs met uitzonderlijk gezonde en stevige eigenschappen		
P8057		 - Topkuilen met hoge VEM/kg drogestof 		
		 - Geschikt voor vroege oogst. Hoogste score resistentie maïskopbrand		
				
				
FAO 215		 - Silomaïs met een vroege tot zeer vroege afrijping		
LG 31.218		 - Topprestaties op alle gronden, stevig en gezond		
		 - Combinatie van hoge opbrengsten en topkwaliteit		
				
				
FAO 220		 - Vroege korrel- en silomaïs, staat op Nr.1 voor korrelopbrengst		
Megusto		 - Zeer stevig, gedrongen gewas, met goede resistentie maïskopbrand		
		 - Geschikt voor bedrijven met vraag naar maïs met hoge voederwaarde		
				

FAO 220		 - 2 jaar op de aanbevolen rassenlijst CSAR in de vroege groep		
Smoothi CS		 - Pure snijmaïs, massaal gewas met grote kolven en hoge drogestofopbrengst		
		 - Uitstekende gezondheid, hoogste score resistentie maïskopbrand		
				
				
FAO 230		 - Oerdegelijke middenvroege silomaïs. Ook geschikt voor korrel/CCM		
Genialis
- Massaal gewas met een gemiddelde lengte en een goede stevigheid		
		 - Goede score voor zetmeel en voederwaardeopbrengst		
				
				
FAO 240		 - Middenvroege silo- en korrelmaïs, massaal gewas, Dent-type		
P8333		 - Uitstekende opbrengst, kwaliteit en landbouwkundig sterk		
		 - Uitblinker op zandgronden, zeer goede droogteresistentie		
				
				
FAO 240		 - Middenvroege silomaïs/korrelmaïs, massaal middellang gewas		
Figaro		 - Landbouwkundig zeer sterk, bewezen droogte bestendigheid		
		 - Zeer goede drogestof opbrengst, goede resistentie maïskopbrand		
				
				
FAO 250		 - Middenvroeg/laat silo-en korrelmaïs		
P8134		 - Massaal gewas met grote dent-kolf, hoge zetmeelopbrengst		
		 - Plant rijpt egaal af, landbouwkundig goed maïsras		

