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RANTSOEN UPDATE
Hoe voer je je koeien een optimaal rantsoen zodat ze gezond veel melk geven? De omstandigheden waaronder 

je jouw ruwvoer teelt veranderen steeds. Uiteraard door het klimaat en weersveranderingen, maar ook door 

regelgeving. Daarom staat deze RantsoenUpdate met het thema ‘Energie’ vol informatie en adviezen over  

rassenkeuze, teelt, conservering en meer. Naast maïs komen ook andere energiegewassen aan bod, zoals  

voederbieten. Dit alles zodat je je koeien nog beter kunt voeren, simpelweg door het bij elkaar brengen van 

zoveel mogelijk energie en eiwit van eigen bedrijf.
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In deze uitgave:

Al voor de Tweede Wereldoorlog werd in 

Nederland geëxperimenteerd met de teelt 

van maïs. Een doorbraak bleef lang uit omdat 

de beschikbare rassen niet tijdig afrijpten in 

ons land. In 1972 bracht Limagrain het ras 

LG 11 op de markt. Daarmee werd het voor 

Nederlandse boeren mogelijk om goede, 

rijpe maïs te telen op de zandgronden.  

Het maïsareaal groeide in 10 jaar tijd van 

bijna niets naar 139.000 hectare en weer  

10 jaar later naar ruim 200.000 hectare.  

In 2008 stond er 242.000 hectare snijmaïs in 

Nederland, om daarna jaarlijks iets terug te 

lopen onder invloed van wet- en regelgeving. 

PERFECTE PARTNER VAN GRAS

Maïs is een ongekend bedrijfszeker gewas 

dat geen grote investeringen vergt en vrijwel 

alle jaren een hoge voederwaardeopbrengst 

levert. Maïs gaat bovendien zeer efficiënt om 

met water en kan goed tegen hoge tempera-

turen. In het rantsoen is snijmaïs de perfecte 

partner van gras. Snijmaïs levert vanuit het 

zetmeel en de restplant (celwanden) veel 

energie. Met deze energie wordt het eiwit 

uit gras in de stofwisseling van de koe beter 

MAIS: DE SPIL VAN HET 
RUNDVEERANTSOEN

Maïs heeft de ontwikkeling van de Nederlandse veehouderij een 
enorme impuls gegeven. Snijmaïs bleek in de jaren ’70 dé schakel 
om samen met gras een compleet rundveerantsoen te maken. Maïs 
leverde de energie én structuur die voorheen uit gras en hooi moest 
komen, zodat gras als eiwitbron benut kon worden. Om precies die 
reden is maïs ook vandaag nog de spil van het rundveerantsoen. 

benut voor melkeiwitproductie; de sleutel 

tot een betere stikstofbenutting. Het zetmeel 

remt ook nog vorming van methaan in de 

pens. Snijmaïs in het rantsoen stimuleert 

de voeropname en houdt hoogproductief 

melkvee gezond en vruchtbaar, door de 

negatieve energiebalans te beperken. Meer 

maïs melkt makkelijker; met de toename van 

drogestof uit maïs in het rantsoen neemt de 

productie per dier toe (zie grafiek). 

NEDERLANDSE MAISVEREDELING

Dankzij veredeling is de waarde van snijmaïs 

in het rantsoen enorm verhoogd. De totale 

voederwaardeopbrengst per hectare neemt 

sinds de introductie van LG 11 nog altijd toe. 

We verbeteren rasgenetica op drogestof-

opbrengst, zetmeelopbrengst en -kwaliteit 

en op de verteerbaarheid van de restplant 

(celwandverteerbaarheid). Een hoge  

VEM-opbrengst én benutting zorgen voor de 

hoogste voerefficiëntie, lagere voerkosten  

en daarmee een hoger voersaldo. Ook land-

bouwkundige eigenschappen als stevigheid 

en plantgezondheid blijven belangrijke 

kweekdoelen. Dit alles met een focus op 

vroegrijpe rassen, die we vanuit het enige 

maïsveredelingsbedrijf in Nederland, ons 

researchcentrum in Rilland, perfect kunnen 

selecteren. Met kennisdeling, persoonlijk 

advies en nieuwe digitale tools helpen  

we telers maximaal rendement uit onze 

rasgenetica te halen. 
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VEREDELING CRUCIAAL VOOR TOEKOMST VAN MAIS IN NEDERLAND

MET AGRILITY ZIE JE 
MEER VAN JE MAIS
Altijd en overal online inzicht in je maïsteelt, op je smartphone of 
thuis op je tablet of desktop. Met de digitale Agrility-service maakt 
LG het komend seizoen mogelijk. Smart farming en precisielandbouw 
helpen om de groei en ontwikkeling van het gewas te monitoren  
en teeltmaatregelen op het juiste moment en plaats uit te voeren.  
LG gaat het dataplatform in twee fases toegankelijk maken voor telers 
en hun adviseurs. Eerst delen we de dashboards van percelen via  
periodieke e-mailrapportages en later – in 2023 – kunnen gebruikers 
via een log-in zelf bij de knoppen.

Wat Agrility feitelijk doet is het slim combineren van data van satellietbeelden, raseigenschappen, 

weerstations, rekenmodellen en historische en actuele bodemgegevens. Het systeem vertaalt  

dat in praktisch toepasbare informatie aan de hand waarvan je kan bijsturen en anticiperen 

op verschillen binnen een perceel. Het kan bijvoorbeeld gaan om plaatsspecifiek beregenen, 

bemesten of over- of bijzaaien als reactie op gesignaleerde groeiachterstanden. Maar Agrility 

brengt ook haarfijn storende lagen en structuurproblemen in beeld, zodat na de oogst gericht  

aan bodemverbetering gewerkt kan worden.

OPTIMAAL OOGSTVENSTER

Omdat het juiste hakselmoment nauw luistert, geeft Agrility in de aanloop naar de oogst  

voortdurend updates over drogestofverloop en rijpheid van het gewas. Te vroeg of te laat oogsten 

leidt immers tot voederwaardeverliezen en een verminderde opname door de koe, dit kost dus 

altijd geld! Het Harvest-dashboard geeft precies je optimale oogstvenster aan, dus de periode 

waarin het drogestofgehalte van de plant de 35 à 36% zal bereiken. Handig om die info ook  

met je loonwerker te delen. 

BESTE VELDCONDITIES

Ook aangaande beslissingen over de aan- of verkoop van ruwvoer of je eigen krachtvoer oogsten 

kan Agrility heel behulpzaam zijn; de Yield-module voorspelt immers de te verwachten drogestof-

opbengst per hectare en van het gehele perceel. Wat dat betreft voegt deze service een compleet 

nieuwe dimensie aan je teeltmanagement toe met de mogelijkheid plaatsspecifiek te sturen op 

de beste veldcondities voor productie. Dat ga je uiteindelijk terugzien in zowel je opbrengst als 

kwaliteit, waardoor je de hoge potentie van je LG-maïs ten volste benut. 

Agrility is een door LG zelf ontwikkeld digitaal teeltplatform met drie modules: Vegetation, Yield 

en Harvest. Je bestelt de service samen met je LG-maïszaad bij je lokale dealer.  

Zie ook pagina 5 of kijk op www.lgseeds.nl/agrility.

FOCUS OP VROEG,  
NOG EENS VROEG EN 
VERTEERBAARHEID

Klimaat en regelgeving zorgen ervoor dat je als 
veehouder in kortere tijd en met meer onzekerheden 
een goede maïsoogst moet binnenhalen. Limagrain 
haalt alles uit de kast om veehouders daarmee te 
helpen. De prestaties van de vroege rassen zijn  
sterk verbeterd zodat het mogelijk is om een hoge  
voederwaardeopbrengst te behalen en tijdig  
een vanggewas te zaaien. 

Jos Groot Koerkamp is al meer dan dertig jaar 

actief in zaaizaden en kan bij Limagrain als 

commercieel manager veehouderij putten uit 

een rijke ervaring in de maïsteelt. “Vroeger 

gooide je bij wijze van spreken een bult mest 

op het land, zaaide de loonwerker de maïs  

in en kwam je in oktober kijken hoe het  

erbij stond”, vertelt hij. Die tijd is voorbij. 

“We oogsten nu een maand eerder dan 

voorheen. Dat is alleen mogelijk door het 

verbeteren van rassen.” Limagrain biedt 

bovendien steeds meer aanvullende diensten 

aan die een succesvolle maïsopbrengst 

mogelijk blijven maken.

FOCUS OP VROEG

Door de huidige regelgeving moet maïs veel 

vroeger worden geoogst. Voor oktober moet 

het vanggewas op zand en lössgronden 

ingezaaid zijn, drie dagen na de oogst. Het 

binnenhalen van een goede maïsoogst als 

basis voor het rantsoen is daarmee topsport 

geworden voor veehouder en loonwerker. 

Veredelaars zijn al vele jaren actief om op de 

veranderende omstandigheden in te spelen. 

De inzet is om met vroege rassen toch een 

goede opbrengst te halen. Vroege rassen 

hebben het voordeel dat ze ook minder 

gevoelig zijn voor droogte in de zomer.  

Ze komen eerder in bloei en rijpen eerder af. 

Hierdoor hebben ze bij de oogst in september 

veel meer van hun opbrengstpotentie benut 

dan de middelvroege en late rassen.

De veredeling van maïs gebeurt in zoge-

naamde klimaatzones. “Limagrain veredelt 

en selecteert nadrukkelijk ook in een 

gematigd zeeklimaat als het onze. We 

focussen al geruime tijd op deze vroege 

rassen”, zo verklaart Groot Koerkamp de 

voorsprong in de Rassenlijst. “Vroegheid is en 

blijft een belangrijk speerpunt in ons kweek- 

programma.” Het verbeteren van rassen 

is een proces van jaren, maar de druk om 

sneller te werken is groot.

INZETTEN OP HOGE VERTEERBAARHEID

Naast de aandacht voor vroege rassen is  

ook de focus op hoog verteerbare rassen  

een speerpunt in de veredeling om ervoor  

te zorgen dat het rendement van maïs in  

het rantsoen verder kan worden verhoogd. 

“Daar zetten we als vanouds sterk op in en 

maken we nog steeds stappen”, aldus  

Groot Koerkamp. 

Hoogproductieve koeien hebben naast veel 

zetmeel ook een hoge celwandverteerbaar-

heid van de maïs nodig om veel energie in 

de pens te krijgen. Limagrain biedt onder  

het label Starplus rassen aan met een  

hele goede pensbenutting.“Er zit veredelings-

technisch nog zeker meer in het vat”, zo blikt 

de maïsspecialist vooruit. Het rantsoen is 

daarbij het belangrijkste uitgangspunt. “Ons 

vertrekpunt is altijd de behoefte van de koe.”

NIEUWE REGELS

Het lijkt erop dat de speelruimte voor een 

optimale maïsproductie in de toekomst 

kleiner wordt door bijvoorbeeld maatregelen 

uit het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn. 

Het maakt continuteelt van het gewas straks 

wellicht onmogelijk. Groot Koerkamp schat in 

dat deze continuteelt nu ook al beperkt is,  

in tegenstelling tot wat veel mensen denken. 

“Ik schat dit jaar nog geen 20 procent.”

Volgens de mogelijke nieuwe regels zal de 

teelt op zand en lössgronden eerst 1 op 3 

worden, maar in de nabije toekomst mogelijk 

1 op 4 als de uitspoeling niet afneemt. 

“Dat staat er wel duidelijk in”, aldus Groot 

Koerkamp.

De derogatie is nu al sturend voor de 

maïsteelt. “Er wordt ook gesproken over 

gewasderogatie. Het zou zeer goed zijn als 

we in plaats van 80-20 naar 60-20-20 zouden 

gaan. Daar past gewasderogatie heel mooi 

in en deze verhouding geeft de veehouder 

ruimte om zelf krachtvoer te gaan telen.”

MAISTEELT VEREIST VAKMANSCHAP

De afgelopen jaren maken wel duidelijk 

dat het klimaat een grotere rol gaat spelen, 

zeker in combinatie met het verkorten van 

het groeiseizoen. “Het vraagt veel meer 

vakmanschap. Je kunt niet meer vast ‘op 

de kalender’ telen”, weet Groot Koerkamp. 

“Je moet nu echt reageren op verschillende 

omstandigheden.” 

Het belang van goed overleg met de loon-

werker neemt dan ook toe. “Goed overleg 

is nodig voor de juiste planning om de teelt 

optimaal te laten verlopen.” 

TOOLS VOOR TEELTOPTIMALISATIE

Om al deze uitdagingen aan te kunnen,  

ontwikkelt Limagrain steeds meer tools  

voor veehouder en loonwerker om de teelt 

beter in de vingers te krijgen. “Agrility is  

zo’n smart farming tool waarmee je 

de opbrengst van de maïsteelt kunt 

maximaliseren. De veehouder kent de 

verhouding tussen gras en maïs in zijn 

rantsoen. Als hij de graskuiluitslagen  

binnen heeft, kan hij zo sturen op het 

drogestofgehalte van de maïs.”

Groot Koerkamp vertelt dat er binnenkort 

nog meer nuttige data worden toegevoegd 

aan Agrility zoals een module voor variabel 

zaaien, dus met verschillende zaaidichtheden 

binnen een perceel. Door op plekken die 

vanouds een hoge opbrengst realiseren  

meer te zaaien en op plekken met een lagere 

opbrengst minder, kan elk zaadje uitgroeien 

tot een volwaardige plant. Je maakt dan 

optimaal gebruik van de bodemomstandig-

heden met minder GBM en kunstmest 

en met minder verliezen. “Er is voor de 

teler veel aan de hand. Onze diensten 

gaan daarom veel verder dan alleen maar 

rassengenetica.”

RISICO’S BEPERKEN

De strengere wetgeving die de inzet van 

gewasbeschermingsmiddelen beperkt, raakt 

de maïsteelt. Regels maken het lastiger om 

zaden en plantjes in het vroegste stadium  

te beschermen. “Er zijn wel nieuwe moge-

lijkheden om het zaadje weerbaar te maken. 

Zo is er Starcover, een zaadcoating die een 

booster en een Rhizobium-bacteriecultuur 

bevat. Deze zorgen voor een vlotte start,  

een intensere wortelgroei en fors meer fijne 

haarwortels. De bacteriën scheiden daarnaast 

een stof uit die sporenelementen en fosfaat 

beter opneembaar maakt”, legt Groot 

Koerkamp uit. Ook hierin voorziet hij nog 

toekomstige stappen. “En wat er aan komt  

is organisch of biologisch.”

Groot Koerkamp geeft aan dat er inmiddels 

voldoende bewijs is voor de werking van 

deze zogenaamde biostimulanten. “Dat blijkt 

zeker uit de proeven. Nu is het effect soms 

nog wat minder omdat we op stikstofrijke 

gronden telen. Maar er zijn behandelde 

percelen met 15 tot 20 procent meer 

opbrengst, met name op de droge gronden.”

 

VERZEKEREN VAN GOEDE TEELT

Om in te spelen op de schadelijke gevolgen 

van het wegvallen van chemische middelen 

biedt Limagrain ook een garantieregeling 

aan: de Maïsservice. Deze service is gratis bij 

aankoop van maïszaad met Starcover Force 

als telers zich registreren bij Limagrain (zie 

pagina 14 hoe het werkt). Bij vogelschade 

stelt Limagrain dan kosteloos zaadgoed 

beschikbaar voor her- of bijzaai. Een goede 

maïsopbrengst is dus zeker niet meer een 

kwestie van alleen maar het juiste ras kiezen. 

De omstandigheden dwingen telers, loon-

werkers en veredelaars om op alle fronten 

de belangrijke rol van maïs in het rantsoen 

overeind te houden.

“Niet meer op  
de kalender telen, 
maar reageren op  

verschillende 
omstandigheden”

ZO WERKT AGRILITY

realtime 

satellietmonitoring 

gewasgroei

VEGETATION

plaatsspecifieke  

opbrengst- 

voorspelling

YIELD

afrijpingsverloop  

en berekening  

oogstmoment

HARVEST

Door ook in en voor een gematigd zeeklimaat te 

selecteren heeft LG volgens Jos Groot Koerkamp 

een grote voorsprong in vroegrijpe genetica. 



Het verschil tussen flint- en denttypische maïs zit eigenlijk 

in de korrel en dan vooral in de zetmeel- en eiwitstructuur. 

Maïskorrels bestaan voor 60 tot 70% uit zetmeel en 9 tot 

12% uit eiwit. In het endosperm vormt het eiwit een matrix 

dat de glazigheid van het zetmeel bepaalt. Die glazigheid 

kan worden gemeten door het scheiden van het endosperm 

in melig zetmeel of glazig zetmeel. In het glazige zetmeel 

beschermt het eiwit de zetmeelkorrel tegen fermentatie in 

de pens. Denttypische maïs bevat veel meer melig zetmeel in 

ver gelijking tot flinttypische maïs dat juist meer glazig zetmeel 

bevat. De eiwit- en zetmeelbestendigheid van dent is dus lager 

dan van flint. Je kan dent ook herkennen aan de specifieke 

deukjes in en de (tand)vorm van de korrels, ze zijn langgerek-

ter en platter dan de wat rondere flint-korrels.

Het type maïs is niet de belangrijkste bepalende factor voor 

toepassing. Het oogstmoment, oogstcondities en bewaar-

duur hebben een veel groter effect op de bestendigheid van 

eiwit en zetmeel. Direct na de oogst is eiwit en zetmeel nog 

danig bestendig. Door inwerking van zuren in de silage wordt 

het eiwit en zetmeel steeds onbestendiger. Het gehalte aan 

bestendig zetmeel daalt dan van 35 tot 40% bij oogst  

naar 20 tot 25% na een jaar bewaarduur. Hiervoor hebben we 

rekenregels ontwikkeld, zodat je op elk moment van het jaar 

op basis van het oorspronkelijk monster de juiste voederwaarde 

kunt berekenen.

Dat is nog maar de vraag. Momenteel maken we geen  

onderscheid tussen flint en dent als het gaat om het effect van 

de bewaarduur op de zetmeelbestendigheid. Het lijkt me dat 

flint wellicht bestendiger blijft dan dent. Maar dit zouden we 

graag in een onderzoek willen vaststellen. 

LG kwalificeert rassen met een hoog aandeel (onbestendig) 

zetmeel met het energielabel Starplus. Per kg drogestof 

voorzien ze in meer pensbeschikbaar zetmeel en hebben 

daarmee een betere pensbenutting.

Denttypische maïs bevat minder bestendig zetmeel. Bestendig 

zetmeel – dat ontsnapt aan de afbraak in de pens en energie 

levert op darmniveau – is belangrijk voor een goede melk-

productie en eiwitgehalte. Teveel bestendig zetmeel daaren-

tegen leidt tot een lagere verteerbaarheid in de darm, dus 

minder benutting van het zetmeel. Het kan zelfs leiden tot 

dikke darmverzuring. Dus in rantsoenen met beperkt snijmaïs 

zou je dan beter een flinttype-ras toepassen en in een rantsoen 

met veel snijmaïs meer een dent. Zo kom je in beide  

rantsoenen aan voldoende, maar niet teveel bestendig 

zetmeel. Dat je met dent minder zou hoeven bijsturen met 

krachtvoer, hangt dus helemaal af van wat je wilt: sturen op 

pensfermentatie of op bestendig zetmeel?

Het zijn zoals gezegd altijd flint-dent combinaties in Nederland. 

Een ras met een duidelijke dentkorrel-look is als zodanig 

herkenbaar. Vooraf zou je dat bij de zaadleverancier moeten 

navragen. Ik weet dat Limagrain haar meer denttypische maïs  

het Starplus-label meegeeft, dat maakt het voor de veehouder 

beter inzichtelijk.

Dat klopt. Als er meer zetmeel afgebroken wordt is het risico 

op pensverzuring groter, maar dan moet je wel ook andere 

zetmeelbronnen in het rantsoen inzetten. Met alleen snijmaïs is 

dat risico niet zo groot. 

Dent is inderdaad zachter en beter te kneuzen, maar of dat  

uiteindelijk een voordeel is, is twijfelachtig. CCM staat juist 

bekend als zeer hoog fermenteerbaar. Mogelijk houd je met 

CCM op basis van flintmaïs een bestendiger product over, met 

minder risico op pensverzuring.

Dat is inderdaad zo. Het bestendige zetmeel wordt enzymatisch 

in de dunne darm afgebroken en levert een grote bijdrage 

aan de glucosevoorziening. Je moet er wel op letten dat de 

verteerbaarheid op darmniveau op peil blijft. Wij adviseren een 

minimum van 45 en maximum van 75 g bestendig zetmeel per 

kg drogestof in het rantsoen. 

WAARIN VERSCHILLEN FLINT  
EN DENT NU PRECIES?

IN DE NEDERLANDSE GRASRIJKE 
RANTSOENEN PAST DE COMBINATIE 
FLINT-DENT HET BEST?

DE FLINT-DENT DISCUSSIE IS ENKEL 
RELEVANT IN DE PERIODE DIRECT NA 
OPENEN VAN DE KUIL?

WAT KAN JE MET FLINT EN DENT  
IN HET RANTSOEN?

HOE WEET JE ALS VEEHOUDER MET 
WELK MAISTYPE JE TE MAKEN HEBT? 

NEEMT MET EEN HOGER AANDEEL DENT 
DE KANS OP PENSVERZURING TOE?

VOOR CORN COB MIX ZOU DE 
DENTKORREL BETER PASSEN, MAAR IS 
DAT WAAR?

IS FLINT ESSENTIEEL VOOR DE  
ZOGENAAMDE BY-PASS ENERGIE? 

FLINT EN DENT, HOE ZIT 
HET NU EIGENLIJK?
In Nederland zijn alle maïshybriden ontstaan uit kruisingen tussen flint- én dentlijnen. Dat kan ook 
niet anders in ons relatief korte groeiseizoen, want een dent-dent ras zou het laten afweten op  
beginontwikkeling, koudetolerantie en vroegrijpheid en een flint-flint haalt zijn opbrengst niet. 
Maar wat kunnen we dan met de verhalen in de vakpers en door veredelaars over de opkomst van 
meer dentachtige maïstypes? Zijn die daadwerkelijk van meerwaarde in een rundveerantsoen  
of moeten we een en ander nuanceren? We vragen het Wilfried van Straalen, onderzoeker en  
consultant rundveevoeding bij Schothorst Feed Research. 

VRAAG 4 

VRAAG 8 

VRAAG 2 

VRAAG 3 

FLINTKORREL DENTKORREL

VRAAG 1 
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AGRILITY:  
JE MAISTEELT ONLINE

ZAADBEHANDELINGEN  
EN MAISSERVICE

ULTRAVROEGE SNIJMAIS VROEGHEID VOEDERWAARDERING NDF-VERT.1 KVEM/HA2

LG PROSPECT FAO 180 99 20,7
AANKOMEND LG SKIPPER FAO 180 99 21,3

LG RESOLUTE FAO 190 99 21,3
LG CONCLUSION  FAO 190 102 20,7
LG ASGAARD FAO 190 101 20,7

ZEER VROEGE SNIJMAIS
LG 31.205  FAO 205 106 22,1

AANKOMEND LG 31.206 FAO 205 108 23,0
LG 31.207  FAO 205 108 22,3

NIEUW LG EMELEEN FAO 205 108 22,3
LG 31.211  FAO 210 110 21,9
LG 31.218 FAO 215 110 21,7

VROEGE SNIJMAIS
LG 31.214 FAO 215 110 22,3

LG 31.219    
Technology for Drought Management

FAO 215 106 21,9
LG 31.220 FAO 220 108 22,3

NIEUW LG 31.228  FAO 225 108 22,6

MIDDENVROEGE SNIJMAIS
AANKOMEND LG MELUSEEN FAO 225 110 23,4
AANKOMEND LG GWENDOLEEN FA0 230 108 23,4

LG SEVEREEN FAO 230 108 22,7
NIEUW LG 31.238 FAO 230 105 21,8*

LG 31.245  FAO 230 108 22,7
LG 31.235  FAO 235 110 22,3
LG 31.276 FAO 240 106 21,8*

KORREL- EN CCM MAIS
NIEUW LG ASHLEY  

Technology for Drought Management
FAO 220

LG 31.225 FAO 225

LG 31.219  
Technology for Drought Management

FAO 225

NIEUW LG 31.238 FAO 230

LG 31.276 FAO 240

FAO

Dit getal is een indicatie voor de vroeg- 

rijpheid van het ras en loopt op met het 

aantal benodigde groeidagen.

Aanbevolen rassen met voederwaarde- 

garantie, geselecteerd op de energie- 

behoefte van hoogproductief melkvee. 

Ook landbouwkundig scoren ze boven- 

gemiddeld op de geldende criteria. 

Aanbevolen rassen met tot 5% meer 

pensverteerbaar (onbestendig) zetmeel, 

voor veel directe energie op pensniveau.

Technology for Drought Management  

Aanbevolen rassen vanuit LG’s  

droogtetolerantieprogramma voor  

structureel droogtegevoelige percelen 

waar beregenen niet/beperkt mogelijk is. 

STANDAARD zijn alle maïszaden met Redigo M of Alios behandeld tegen  

kiem- en bodemschimmels of maïskopbrand.

STARCOVER is de premium zaadcoating die in combinatie met  

Force en Vibrance zorgt voor maximale teeltbescherming; tegen 

meerprijs leverbaar op alle rassen, inclusief LG Maïsservice bij  

vogelvraat. Vergroot de groeikracht en weerbaarheid en breed  

werkend tegen ritnaald, andere schadelijke bodeminsecten en rhizoctonia.  

Zie pagina 14.

LG MAISSERVICE is van toepassing op alle LG-rassen met Starcover-Force  

zaadcoating en voorziet in gratis maïszaad voor overzaai bij serieuze plantuitval  

door vogelvraat. LET OP: alleen geldig bij voorregistratie van je LG-maïsaankoop  

op lgseeds.nl/maisservice. Zie pagina 14.

BIOLOGISCH (ONBEHANDELD)  

Skal-gecertificeerd uitgangsmateriaal is verkrijgbaar van het ras LG 31.207.

Tegen een prijs van € 10/ha* volg je de groei en afrijping van 

je LG-snijmaïsperceel ook vanachter je beeldscherm. Je ontvangt 

dan tussen opkomst en oogst periodieke rapportages over de 

teelt in de mailbox. Zo houd je controle en kun je waar nodig 

bijsturen met je teeltmanagement. Je bestelt de Agrility-service 

net als je LG-maïszaad bij je dealer, de minimale afname is 3 ha.

*advies-telersprijs 

MAISRASSEN EN ZAAIZAAD 2022

VRAAG 5 

VRAAG 6 

VRAAG 7 

1 NDF-vert. = celwandverteerbaarheid (rel.);  

bronnen: WUR Ultravroeg 2022 en LG
2 x 1.000 kVEM/ha;  

bronnen: CSAR Aanbevelende Rassenlijst 2022, WUR Ultravroeg 2022  

en *Varmabel 2021 (BE)
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NIEUW

RASSENAANBOD SNIJMAIS        2022
ONZE TOPPERS

  met 25.000 ha Nederlands meest gezaaide ras

   vroegrijp met opbrengstpotentie middenvroeg; 

dus voor 1 oktober oogsten kost geen tonnen 

  allerhoogste zetmeelopbrengst van rassenlijst 

  hoge kVEM/ha, imposante ‘look’

  topscores op stevigheid, legervastheid  

en stengelrotresistentie

  nieuw in de Rassenlijst 2022

   echte massamaïs; enorm lange planten,  

veel tonnen drogestof

  stevig en vitaal gewas, goed resistentieniveau

  correct zetmeel in combinatie met hoge  

celwandvertering, dus voor maïsrijke  

rantsoenen

  toonaangevend in VEM- én drogestofopbrengst 

zeer vroeg

  binnen een kort groeiseizoen volledig rijp

  lang, massaal en zeer stevig gewas; dent-type

  uitstekende voederwaarde

  ook het nationale EKO-ras  

(SKAL-gecertificeerd zaaizaad)

  beste combi van vroegrijpheid met opbrengst 

én voederwaarde in dit segment

  bovengemiddeld in zowel VEM/kg ds als 

drogestof- en VEM-opbrengst

  snijmaïstype met gemiddeld zetmeel en  

super goed verteerbare restplant

 ideaal voor maïsrijkere rantsoenen 

  hoge kwaliteit als snijmaïs of vroege korrel/CCM 

  echte zetmeelmaïs; past in grasrijke rantsoenen

  grote, goed gevulde kolven; massale maïs op stam

  landbouwkundig bijzonder betrouwbaar;  

stevig, gezond en oogstzeker 

  goed droogtetolerant, aanrader op droogte- 

gevoelige gronden

NR. 1 MAIS VAN NEDERLANDALLERVROEGSTE VEM-MAIS 

ALLERVROEGSTE MASSAMAIS

OPBRENGSTTOPPER ZEER VROEG

VROEGE VEM-MAIS VEELZIJDIGE DUBBELDOEL 

kVEM/ha  (x1.000) 

ds-opbrengst  (ton/ha) 

zetmeelgehalte oogst  (g/kg ds)

zetmeelopbrengst oogst  (ton/ha) 

celwandverteerbaarheid  (rel.) 

plantlengte  (rel.)

stengelrotresistentie 

kVEM/ha  (x1.000) 

ds-opbrengst  (ton/ha) 

VEM/kg ds

zetmeelgehalte oogst  (g/kg ds)

zetmeelopbrengst oogst  (ton/ha) 

celwandverteerbaarheid  (rel.) 

stengelrotresistentie 

22,1
22,3

411
9,2
106
107
8,5

22,3
22,5
387
8,7

108
107

8

20,7
20,6
1006
400
8,2
102
8,5

kVEM/ha  (x1.000) 

ds-opbrengst  (ton/ha) 

VEM/kg ds

zetmeelgehalte oogst  (g/kg ds)

zetmeelopbrengst oogst  (ton/ha) 

celwandverteerbaarheid  (rel.) 

plantlengte  (rel.)

22,3
22,5
993
391
8,8
108
108

kVEM/ha  (x1.000) 

ds-opbrengst  (ton/ha) 

zetmeelgehalte oogst  (g/kg ds)

zetmeelopbrengst oogst  (ton/ha) 

celwandverteerbaarheid  (rel.) 

plantlengte  (rel.)

stevigheid 

kVEM/ha  (x1.000) 

ds-opbrengst  (ton/ha) 

VEM/kg ds

zetmeelgehalte oogst  (g/kg ds)

zetmeelopbrengst oogst  (ton/ha) 

celwandverteerbaarheid  (rel.) 

stengelrotresistentie

22,3
22,3

1003
387
8,6
110

8

kVEM/ha  (x1.000) 

ds-opbrengst  (ton/ha) 

VEM/kg ds

zetmeelgehalte oogst  (g/kg ds)

zetmeelopbrengst oogst  (ton/ha) 

celwandverteerbaarheid  (rel.) 

builenbrandresistentie

21,9
22,1
993
395
8,7

106
8,5

LG 31.205LG CONCLUSION

LG EMELEEN

LG 31.207

LG 31.214 LG 31.219

ZEER VROEGULTRAVROEG

FAO
180

  zeer sterk op opbrengst in combinatie  

met hele vroege afrijping 

  goede voederwaarde (VEM/kg ds)

  kort groeiseizoen-maïs voor de vroegst 

mogelijke oogst

  snelle grondbedekking, vroege bloei

LG PROSPECT

ULTRAVROEG

ZEER VROEG

FAO
230

  allernieuwste dubbeldoel uit Duitsland/België

  echte alleskunner; mooie VEM/kg ds en  

magnifieke opbrengst kuil/korrel

  ideale zetmeelbron voor rantsoenen met  

<70% maïs of voor vleesvee 

  imposant, stevig en gezond gewas

LG 31.238

MIDDENVROEG

ZEER VROEG

VROEG VROEG

bron: CSAR, Aanbevelende Rassenlijst 2022 m.u.v. celwandverteerbaarheid (bron: LG)bron: WUR, Rassenbulletin Ultravroege snijmaïs 2022

bron: CSAR, Aanbevelende Rassenlijst 2022 m.u.v. celwandverteerbaarheid (bron: LG)

FAO
220

  vroegste opbrengst in dit segment, zowel  

in ds als VEM met behoud voederwaarde

  ijzersterke landbouwkundige performance;  

3x8 op stevigheid/zomerlegering/stengelrot

  veel extra VEM uit restplant

  optimale benutting in maïsrijke rantsoenen

LG 31.220

VROEG

FAO
215

 jaar op jaar uitgezaaid door vaste telersgroep 

 gekend om zijn hele goede kuiluitslagen

  bewezen praktijkras, breed inzetbaar

  prima zetmeel, uitstekende 

celwandverteerbaarheid

  goede beginontwikkeling/koudetolerantie

LG 31.218

ZEER VROEG

FAO
190

  massaler gewas, mooi van lengte

  top in opbrengst ultravroeg met mooie VEM

  allerhoogste zetmeelproductie 

  goede celwandverteerbaarheid

  juiste keuze op zware/koude/ 

vochtige gronden 

LG RESOLUTE

ULTRAVROEG

FAO
190

  voorkeursras in Noord-Nederland 

  lijstaanvoerder in vroeg zetmeel 

  mooie, regelmatige kolven 

  zo stevig als een huis, super legervast

  heel gezond en vitaal

  ook voor gescheurd grasland/late zaai

LG ASGAARD

ULTRAVROEG - ZEER VROEG

FAO
235

  1.000 VEM-maïs in middenvroege groep

  vertrouwd ras in maïsrijke rantsoenen  

Zuid en Oost NL

  correct in zetmeel, zeer hoge plantverteerbaarheid  

  hoog tolerantieniveau voor helminthosporium

  goed stevig; super landbouwkundige eigenschappen

LG 31.235

MIDDENVROEG

FAO
240

  snijmaïs/dubbeldoelmaïs (CCM/MKS/korrel)

  hoog financieel rendement in opbrengst- 

proeven België/Duitsland/Frankrijk 

  ideale zetmeelbron voor rantsoenen met  

>30% maïs of voor vleesvee 

  vrij van bladziekten (lage mycotoxine)

LG 31.276 

MIDDENVROEG - MIDDENLAAT

FAO
210

  bedrijfszekere keuze; al 7 jaar aanbevolen

  nog altijd de allerhoogste voederwaarde  

zeer vroeg

  maximaal melk per kg ruwvoer

  zetmeelrijk en top in celwandverteerbaarheid 

  sterkste resistentie op stengelrot én builenbrand

LG 31.211

ZEER VROEG 

  kwaliteitsmaïs van de allervroegste categorie;  

enige LG Animal Nutrition-ras in dit segment

  hoge VEM/kg ds uit zetmeelrijke maïs met

 goede plantverteerbaarheid 

  1 mei zaaien = rond 15 september oogsten

  ideaal voor koudere gronden en bij late inzaai

  stevig en gezond, hoge oogstzekerheid

FAO
225

NIEUW

LG 31.228

VROEG

  nieuw in de Rassenlijst 2022

  regelrechte doorbraak in tonnen drogestof/ha; 

geeft allerhoogste opbrengst zeer vroeg/vroeg

  massaal gewas, met minimaal maïs de kuil vol

  past in maïsrijke rantsoenen

  zeer gezond gewas

NIEUW

FAO
230

  nieuw aanbevolen sinds 2021

  meest massale maïs in de Rassenlijst 2022

  allerhoogste opbrengstpotentie van vroegste 

rassen in deze groep  

  prachtige maïs op stam, bijzonder grote kolven

  echt loonwerkersras; ook voor dubbeldoel/korrel

LG 31.245

MIDDENVROEG

FAO
230

  dicht/lang gewas met kenmerkende  

grote kolven 

  hoge kVEM-opbrengst 

  veel voederwaarde-inhoud, zowel uit zetmeel 

als goede verteerbaarheid van de celwanden

  perfecte handelsmaïs

LG SEVEREEN

MIDDENVROEG

Technology for Drought Management
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RASSENLIJST 2022

Ras Voederwaarde- 
kwaliteit1

Opbrengst1Landbouwkundige kwaliteit

Hoge cijfers duiden op een 
gunstige waardering van de 
betreffende eigenschap.  
De cijfers en getallen  
zijn gemiddelden over  
2016 t/m 2021.
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KWS Exelon 3 7 8 * 6 * * 7,5 105 7,5 38,7 105 104 98 95 97 100 101 101

CS Prosperiti 3 6,5 7,5 * 8,5 * * 6,5 97 7,5 38,5 105 102 101 80 105 101 99 100

LG RESOLUTE 3 8 9 * 8,5 * * 7 104 7,5 37,6 102 103 99 100 99 100 102 102

LG PROSPECT 5 7 7,5 * 8,5 * * 7,5 99 8 37,5 102 100 100 102 99 100 99 99

KWS Cereno 3 7 8 * 5,5 * * 7,5 102 7 37,4 102 102 101 94 98 100 100 100

X75R474 (P7179) 2 7 8 * 9 * * 7 108 8 36,9 100 100 101 99 96 99 101 100

SY Silverbull 3 7,5 7,5 * 7,5 * * 8 95 7 36,9 100 98 99 113 103 101 100 101

LG ASGAARD 6 8 9 8 8 8 8 6,5 99 7,5 36,7 100 102 100 89 101 100 99 99

LG CONCLUSION 3 8 8 * 8,5 * * 7 97 7,5 36,3 99 102 98 98 102 100 99 99

MGM439257 (MAS 075B) 2 7 8,5 * 6,5 * * 7,5 97 7 35,7 97 97 102 97 101 100 98 98

Papageno 4 7 8 * 8 * * 8 103 7 35,4 96 96 100 114 97 99 103 102

Belami CS 3 6 5,5 * 8,5 * * 8,5 95 7 35,0 95 97 101 105 100 100 100 99

DKC2978 4 7,5 8,5 * 8,5 * * 7 104 6,5 34,5 94 94 103 110 100 99 97 96

KWS Kampinos 2 6 8,5 * 8,5 * * 8,5 100 7 34,2 93 96 102 123 98 99 100 99

KWS Lazlo 2 7,5 8,5 * 8,5 * * 7 100 6,5 32,9 89 93 102 124 100 99 101 101

1 jaar onderzoek

LG SKIPPER 1 7,5 8,5 * 6 * * 7,5 103 7,5 41,0 112 105 98 90 99 101 101 102

LG FAITH 1 7,5 8,5 * 7 * * 7,5 104 7,5 38,0 103 102 102 86 99 100 100 99

100= 287
cm

36,8
%

392
g/kg ds

354
g/kg ds

64
g/kg ds

52,6
%

1006
VEM/kg ds

20,8
ton/ha

20,9
x 1.000

ULTRAVROEGE / ZEER VROEGE RASSEN

Ras Voederwaarde- 
kwaliteit1

Opbrengst1Landbouwkundige kwaliteit

Hoge cijfers duiden op een 
gunstige waardering van de 
betreffende eigenschap.  
De cijfers en getallen  
zijn gemiddelden over  
2016 t/m 2021.
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MIDDENVROEGE / MIDDENLATE RASSEN (VERVOLG)

MIDDENVROEGE / MIDDENLATE RASSEN

N SY Nomad 3 7,5 * * 8,5 9 * 6,5 106 7 36,2 99 94 * 102 103 105

N SY Dakini 4 7 * * 8 8,5 * 6 102 7,5 36,1 99 93 92 103 100 103

Farmueller 5 7,5 * * 6,5 8 * 7 99 7 36,1 99 100 99 100 102 102

Farmoritz 6 8 * * 7 7,5 * 6 100 7,5 35,6 97 103 105 100 100 100

N SY Feronia 3 7,5 * * 7,5 6 * 7 98 7 35,4 97 93 * 100 102 102

N Sudress 4 7,5 * * 6,5 7 * 7,5 101 6,5 35,4 97 94 94 98 101 99

SY Gordius 6 6 * * 7 7 * 6,5 105 7 35,0 96 90 93 101 100 102

EC Gisella 5 6,5 * * 7 8 * 7 101 6,5 34,5 94 97 100 99 103 102

2 jaar onderzoek

LG MELUSEEN 2 8,5 * * 7,5 8,5 * 6,5 104 7 39,5 108 103 * 101 103 104

LG GWENDOLEEN 2 7 * * 8,5 8,5 * 7,5 110 7,5 37,4 102 100 * 100 104 104

100=
317
cm

36,6
%

396
g/kg ds

385
g/kg ds

990
VEM/kg ds

22,8
ton/ha

22,5
x 1.000

Genialis KWS 6 8 * * 8 8,5 8 8 94 8 37,9 104 102 104 101 98 99

Farmerino 6 8 * * 7,5 6,5 * 7 101 7,5 37,8 103 104 101 99 94 93

N Greatful 3 8 * * 7,5 7 * 8,5 98 7,5 37,7 103 103 * 101 100 101

N LG 31.245 4 6 * * 8 7 * 6 109 7,5 37,4 102 97 95 99 102 101

LG SEVEREEN 6 7 * * 7,5 8 * 6 107 7 37,4 102 98 97 100 101 101

N Milkmax 4 7 * * 7 7 * 7,5 103 7 37,3 102 98 94 99 99 98

Torres 6 8 7 7 8 8 8 8 100 8 37,0 101 102 101 102 97 99

Digital 5 7,5 * * 7 7 * 7 96 7,5 36,8 101 101 100 100 101 101

DS1890B 5 6,5 * * 7,5 7,5 * 6 104 7,5 36,7 100 98 96 100 99 99

LG 31.235 6 8 * * 8 7,5 7,5 7 98 7,5 36,5 100 93 93 101 98 99

P8333 6 6,5 * * 7,5 6,5 * 7 104 6,5 36,3 99 93 92 99 101 99

Ras Voederwaarde- 
kwaliteit1

Opbrengst1Landbouwkundige kwaliteit

Hoge cijfers duiden op een 
gunstige waardering van de 
betreffende eigenschap. 
De cijfers en getallen  
zijn gemiddelden over  
2016 t/m 2021.
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ZEER VROEGE / VROEGE RASSEN

Autens KWS 6 6,5 6,5 * 5 8 * 9 102 8,5 40,8 111 105 100 99 95 94

LG ASGAARD 6 8,5 8 * 7 8 * 7 96 8,5 40,2 109 104 106 100 93 94

MAS 08F 6 7 7 * 7 8,5 * 7,5 90 8 40,0 109 104 102 101 94 95

N Papageno 4 7 7 * 6 7,5 * 8 101 8 39,5 107 103 102 101 101 102

LG 31.205 6 8 8 * 8,5 6,5 * 6 107 8 38,3 104 104 103 100 101 101

LG 31.211 6 7,5 7,5 * 8,5 8 * 7,5 97 8 38,1 104 103 102 102 98 100

LG 31.218 6 7,5 7,5 * 7,5 8 * 8 99 8 37,9 103 102 100 101 98 99

N Rancador 4 7,5 7 * 7,5 8 * 7,5 103 8 37,6 102 98 97 99 100 100

N AgroMilas 4 7,5 8 * 8 8 * 7 101 7,5 37,6 102 99 98 100 99 99

N LG EMELEEN 3 7,5 8 * 8,5 7 * 6,5 108 7,5 37,5 102 99 * 100 102 102

N Benco 4 6,5 7 * 8 7,5 * 7,5 101 7,5 37,5 102 96 94 101 103 104

LG 31.207 5 8 7,5 * 8,5 7 * 6,5 107 7,5 37,5 102 98 97 100 102 102

N KWS Johaninio 3 8 7,5 * 8 8 * 8 98 7,5 37,2 101 101 * 99 100 99

N KWS Saltare 4 7,5 7,5 * 7,5 7,5 * 8 104 7,5 36,7 100 98 97 100 101 100

Farmezzo 6 7 6,5 * 7,5 7,5 * 7,5 103 7 36,6 99 99 99 99 98 97

P8057 6 8 7,5 8,5 8 8 8,5 7 98 8 36,6 99 100 100 101 95 96

LG 31.214 5 7 7,5 * 8 7 * 7 98 7,5 36,6 99 98 98 101 101 102

SY Skandik 6 7,5 8 * 8 8,5 * 6,5 98 7,5 36,5 99 101 102 100 100 101

N SY Hummer 3 7 8 * 8 7,5 * 8,5 100 7,5 36,5 99 100 * 100 100 100

Smoothi CS 6 8 7,5 * 7 8 * 8 102 7 36,4 99 96 96 96 98 94

LG 31.219 6 7,5 8 * 8 8,5 * 7 106 8 36,3 99 100 101 100 100 100

LG 31.220 5 8 8 * 8 6 * 7 100 7,5 36,3 98 95 96 100 102 102

N SY Invictus 3 8 8 * 7,5 6 * 7 105 7 35,7 97 93 * 99 105 105

N LG 31.228 3 7 7,5 * 8 7 * 7 110 7 35,4 96 92 * 98 105 103

Benedictio KWS 6 8 7 * 8 8 * 8,5 104 7 35,4 96 93 94 99 102 100

SY Telias 6 7 7 * 6,5 7,5 * 8 95 7 35,3 96 102 103 99 101 100

Farmodena 6 7 6 * 6 8 * 7 99 7,5 35,3 96 99 101 97 102 100

Vicente 6 7 7,5 * 6 8 * 7,5 94 7,5 35,1 95 99 101 102 97 98

Privat 5 7 6,5 * 7 7,5 * 6,5 98 7,5 34,4 93 99 101 99 103 102

 2 jaar onderzoek

LG 31.206 2 7,5 7,5 * 7,5 7,5 * 7,5 99 8 38,4 104 102 * 102 102 105

LG 31.200 2 7,5 7 * 7 8 * 7,5 105 8 37,8 103 100 * 100 102 101

LG PURPOSE 2 7,5 7 * 7,5 7,5 * 6 107 7,5 37,2 101 101 * 100 102 101

100= 310
cm

36,8
%

395
g/kg ds

383
g/kg ds

993
VEM/kg ds

22,1
ton/ha

21,9
x 1.000

ULTRAVROEGE / ZEER VROEGE RASSEN

ZEER VROEGE / VROEGE / MIDDENVROEGE / MIDDENLATE RASSEN

bron: WUR, Rassenbulletin 2022 Ultravroege snijmaïs Noord-Nederland | 3% verschil in ds-gehalte = 1 week vroeger | streeftraject: 1 mei zaaien – rond 15 september oogsten (20 weken) 
1in verhoudingsgetallen (relatief) | 2absolute getallen; overige getallen zijn waarderingscijfers | *onvoldoende resultaten beschikbaar

bron: CSAR, Aanbevelende Rassenlijst 2022 | 1in verhoudingsgetallen (relatief) | 2absolute getallen; overige getallen zijn waarderingscijfers | *onvoldoende resultaten beschikbaar

N  Nieuw aanbevolen rassen voor 1e of 2e jaar op de lijst | rode lijn markeert overgang van zeer vroeg naar vroeg | NB. Resultaten zeer vroeg/vroeg en middenvroeg/laat zijn onderling niet vergelijkbaar;  

betrouwbaarheid van cijfers is groter bij meer jaren van onderzoek.
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NIEUW: LG ASHLEY

RASSENLIJST KORRELMAIS/CCM 

 
Hoge cijfers duiden  
op een gunstige  
waardering van  
de betreffende  
eigenschap.  
De cijfers en getallen  
zijn gemiddelden  
over 2016 t/m 2021.
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KWS Stabil 6 7 7 * 6,5 6 6,5 7,5 107 23,8 104 95

KWS Prixdor 5 8 8 * 7,5 7,5 7,5 * 95 24,6 103 96

N KWS Curacao 3 9 6,5 * 7 6,5 7 * 106 24,8 102 100

N KWS Memento 3 9 7 * 7,5 7,5 7,5 * 99 25,8 101 98

N SY Brenton 3 7,5 7 * 6,5 6 7,5 * 87 25,9 101 98

Benedictio KWS 6 9 7 * 7 7 7,5 8 103 26,6 100 96

N LG ASHLEY 3 8,5 7,5 * 7 7 7 * 104 26,6 100 105

ES Hubble 6 7,5 7,5 * 8,5 8,5 7,5 * 108 26,8 100 97

AgroFides 6 8 7,5 * 7,5 7,5 7,5 * 98 26,9 100 99

Genialis KWS 6 8 7,5 7,5 8 8 8 8 94 27,2 99 100

Megusto KWS 6 7,5 9 * 7 6,5 7,5 7 97 27,3 99 102

N SY Calo 3 7 7 * 7 7 7,5 * 91 27,3 99 103

N LG 31.219 4 7 8 * 7,5 7,5 7,5 * 103 27,5 99 102

Ricardinio 6 8 7 7 7 7 7,5 8 105 27,6 99 98

KWS Corazon 5 8 7,5 * 8 8 8 * 103 27,8 98 103

LG 31.225 5 7,5 8 * 7,5 7,5 7,5 * 98 28,0 98 102

N Farmoritz 3 6,5 7 * 7,5 7,5 7,5 * 98 30,4 95 110

N KWS Gustavius 4 7 6 * 8,5 8,5 8 * 96 30,5 95 102

N Farmueller 3 7 6,5 * 7,5 7 7,5 * 97 31,0 94 107

100= 325
cm

73,5
%

10,8
ton/ha

Ras KorrelLandbouwkundige kwaliteit

Wie ruim in het ruwvoer zit, kan zijn maïs verhakselen tot 

kolvensilage of dorsen en daarna vermalen of pletten.  

Dat levert energierijke en relatief goedkope krachtvoer- 

vervangers op zoals maïskolvenschroot en corn cob mix.  

Om de eigenschappen van deze hoogwaardige zetmeel- 

producten optimaal te benutten, is het belangrijk voldoende 

droog te oogsten. Het komt dan aan op vroege rassen met een 

laag vochtgehalte van de korrel. En als dat hogere drogestof-

gehalte met het splinternieuwe ras LG Ashley gecombineerd 

wordt met een wel heel aanlokkelijk rendement dan hoeft  

de maïskeuze niet moeilijk meer te zijn.

In de bovenste vroege regionen van de rassenlijst korrel/CCM prijkt 

Ashley met een 105 korrelopbrengst. Dat is 5 tot 10% meer dan de 

andere rassen in deze klasse. Ruime voldoendes zijn er verder voor 

oogstbaarheid, stengelrotresistentie en stevigheid, andere voor 

krachtvoerteelt vereiste eigenschappen in verband met de langere 

veldperiode. En dan heeft het ras ook nog het Hydraneo-predikaat 

wat aangeeft dat het ook onder droge omstandigheden zijn hoge 

opbrengstpotentie waarmaakt.

MAKKELIJK BIJSTUREN

Ingekuild levert krachtvoermaïs een smakelijk en geconcentreerd 

voer op waarmee je snel en makkelijk het rantsoen kunt bijsturen 

met behoud van de productie en vaak hogere eiwitgehaltes in de 

melk. Het zorgt voor een betere opname van gras(kuil) en drukt 

daarmee de krachtvoerkosten. De restplant blijft overigens achter 

op het land, een mooie organische stofaanvulling voor de bodem.

Oogst CCM bij een drogestofgehalte van de kolf van 55-60%  

en MKS (kolf en schutbladeren) tussen 45-60%. MKS levert wat 

meer structuur. De uiterste inzaaidatum van het vanggewas is 

bij deze teelten 31 oktober.

bron: CSAR, Aanbevelende Rassenlijst 2022 | 1in verhoudingsgetallen (relatief) | 2absolute getallen; overige getallen zijn waarderings- 

cijfers | 3100 = 12,81 ton/ha bij 16% vocht (korrelmaïs) en 16,55 ton/ha bij 35% vocht (CCM) | *onvoldoende resultaten beschikbaar 

N  nieuw aanbevolen rassen voor 1e of 2e jaar op de lijst 

Gras en maïs horen beiden in het rantsoen. Als ruwvoer levert maïs onmisbare energie. Energie 

bovendien die je zelf kan verbouwen, wat voordeliger is dan inkopen. Met minder maïs in het 

rantsoen wordt het ook moeilijker om stikstofdoelen te behalen. De structuur van gras zorgt voor 

meer herkauwactiviteit en daarmee CO
2
-uitstoot, terwijl maïs juist een positief effect op de  

hoeveelheid CO
2
 uitstoot per liter melk heeft. 

TEELT VERBETEREN

Maar dat alleen rechtvaardigt nog niet het bestaansrecht van maïs. Van ieder gewas moet je 

kunnen aantonen dat het past in het rantsoen en dat de teelt ervan niet ten koste gaat van 

bodemgezondheid en -vruchtbaarheid. Daar wordt momenteel hard aan gewerkt op de proef- 

velden van Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) van Wageningen UR. Partijen uit de 

agrosector en overheid onderzoeken daar samen hoe ze een zo hoog mogelijke opbrengst 

kunnen realiseren, met zo min mogelijk schadelijke impact op de bodem. Er worden 

proeven gedaan met onderzaai, bemesting, verschillende rassen, groenbemesters en andere 

gewasbeschermingsmiddelen.

MIX VAN GRAS- EN MAISTEELT BELANGRIJK

Dit onderzoek doen we niet voor niets. Als NAJK zijn we met het Ministerie LNV in gesprek over 

hun actieprogramma waarin gras de voorkeur krijgt boven maïs. Wij zijn ervan overtuigd dat de 

mix van gras- en maïsteelt belangrijk is voor melkveebedrijven en óók voor het oplossen van 

de uitdagingen op milieugebied. Dat houden we de minister dan ook voor. Onderaan de streep 

hebben we op het boerenerf juist ook maïsteelt nodig om de uitdagingen van de toekomst  

rondom stikstof en klimaat aan te kunnen.

TAAK VOOR AGROKETEN

Maïs blijft een onmisbare bron van energie in het rantsoen en moet zijn positie daarom bevechten. 

Daar ligt een taak voor de volledige agroketen. Soms lijken de belangen tegen elkaar in te druisen. 

Meer grasteelt draagt bij aan de bodemkwaliteit; maïsteelt zorgt voor meer energie in het rantsoen 

en minder uitstoot. Daarom is het van groot belang om integraal naar maïsteelt en de issues 

die spelen te kijken. Alleen zo kunnen we een genuanceerde discussie blijven voeren over de 

toekomst van de teelt.

Roy Meijer is voorzitter van het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK)  

en melkveehouder in Witteveen.

Het is voor de zesde keer dat NAJK en 

Limagrain de MaïsChallenge organiseren. 

Het leereffect dat vanuit het project uitgaat, 

is een van de belangrijkste redenen om in 

2022 weer van start te gaan. In de compe-

titie wordt de gehele snijmaïsteelt van alle 

deelnemers gevolgd, beoordeeld en 

geëvalueerd. Van de zaaibedbereiding tot  

en met het inkuilen. Het draait allemaal  

om kennis opdoen, regie uitoefenen en 

ervaringen uitwisselen met anderen. Met 

specialisten van LG en de data-gedreven 

inzichten vanuit Agrility wordt gewerkt aan 

structurele verbetering van de teelt. De 

noodzaak van het winnen van nóg meer en 

beter ruwvoer is met de huidige krachtvoer-

prijzen alleen maar groter geworden!

Tim Ubbels uit het Friese Jelsum blikt als 

winnaar van de ‘2020-editie’ tevreden  

terug op zijn deelname. ‘’Ik ben me veel 

bewuster geworden van het teeltproces.  

Door je aanpak te spiegelen aan die van 

anderen, kun je gericht stappen maken.  

Ook het in beeld brengen van de groeicurve 

van het perceel met Agrility gaat daar straks 

bij helpen, zo is mijn verwachting.”

Jonge melkveehouders die interesse hebben 

om mee te doen met de MaïsChallenge 

kunnen zich melden bij het NAJK.

“Ons onderzoeksprogramma is gericht op 

drie thema’s waar de melkveehouderij in 

Nederland mee aan de slag moet: kring-

looplandbouw, klimaat en natuurinclusieve 

landbouw. De maïsteelt heeft als tweede 

grootste ruwvoergewas raakvlakken met al 

deze onderwerpen. Maïs staat best onder 

druk, maar ons standpunt is momenteel dat 

maïs een hele belangrijke rol voor de melk-

veehouderij blijft spelen”, licht bedrijfsleider 

Zwier van der Vegte toe. 

EMISSIES VERLAGEN

“Op het vlak van biodiversiteit, bodem- 

kwaliteit en gewasbescherming staat maïs 

minder positief te boek dan grasland. Maïs 

levert op drogere zandgrond echter een veel 

hogere opbrengst dan gras, zeker in droge 

zomers. Maïs levert dan zelfs een aanzien-

lijke ruw eiwit-opbrengst én de energie om 

je gras te benutten. Daarbij liggen er opgaves 

om de emissie van ammoniak en methaan 

fors te verlagen, dan kun je bijna niet om 

maïs heen.”

3 KG ZETMEEL UIT MAIS

“Om deze emissies te verlagen proberen  

we met zo weinig mogelijk ruw eiwit in  

het rantsoen een goede melkproductie te  

realiseren. We voeren in de winter vier 

maanden een constant rantsoen met  

50% maïs. Begin december startten we met 

MKS voeren, 1,5 kg drogestof per dag. Samen 

met de snijmaïs die we dan iets terugzetten 

voeren we 3 kg zetmeel uit maïs. De MKS is 

met 55% drogestof, 1.200 VEM en 618 gram 

zetmeel een hele mooie energiebron.  

Om de productie van 33 à 34 liter met goede 

gehaltes te ondersteunen moet het rantsoen 

veel energie leveren.”

(ON)BESTENDIG ZETMEEL

“Een groot voordeel is dat je op het laatste 

moment nog kunt beslissen of je de maïs 

deels als MKS oogst of niet. Zo hebben we 

op De Marke de laatste drie jaar geen MKS 

gemaakt omdat de grasopbrengst laag was. 

Dit jaar oogstten we volop gras en hebben 

we op 8 oktober de laatste vijf hectare maïs 

als MKS geoogst. Je moet MKS niet al te laat 

oogsten, want dan wordt het zetmeel te 

bestendig. We laten de kuil ook minstens  

zes weken dicht zodat het zetmeel  

onbestendiger wordt. Daarmee krijg je  

veel energie op pensniveau voor de  

microbiële eiwitvorming en voorkom  

je darmverzuring.”

20 TON COMPOST

Om nog aan het einde van het seizoen te 

beslissen of je MKS maakt, is een geschikt 

maïsras nodig. “Wij hebben de laatste  

twee jaar hele goede ervaringen met  

LG 31.205. Een zeer vroeg ras dat in op- 

brengst niet onderdoet voor veel late rassen. 

Als snijmaïs levert hij ruim 1.000 VEM per  

kg drogestof, niet alleen uit zetmeel maar  

ook uit een goede plantverteerbaarheid.  

Dat past heel mooi naast de MKS. Na de 

oogst blijft ongeveer 5 ton drogestof aan 

plantresten achter op het land, dat komt 

overeen met 20 ton compost. In combinatie 

met gras-maïs wisselteelt en een goed 

vanggewas na de maïs, houden we het  

organische stofgehalte zo goed op peil.”

Al 30 jaar doet De Marke onder de vlag van Wageningen University & Research (WUR)  

toepassingsgericht onderzoek naar een toekomstbestendige melkveehouderij op 

zandgrond. 

Zwier van der Vegte is bedrijfsleider van agro-innovatiecentrum De Marke in Hengelo (Gld.).

MAIS MOET  
BESTAANSRECHT  
BLIJVEN BEWIJZEN

ZESDE MAISCHALLENGE  
AAN DE SLAG MET  
PRECISIELANDBOUW

ENERGIERIJK RANTSOEN  
MET SNIJMAIS EN MKS

COLUMN ROY MEIJER

Het is geen geheim dat de overheid stuurt op meer gras  
in plaats van maïs. Toch ben ik ervan overtuigd dat juist de 
mix belangrijk is. We moeten ruimte blijven creëren voor 
maïsteelt, want zonder gaan we stikstof- en klimaatdoelen 
niet halen. 

Digitalisering is overal, waarom zouden we daar dan ook 
niet binnen de maïsteelt dankbaar gebruik van maken? 
In dit kader zetten 50 jonge en aankomende veehouders 
komend seizoen in op het verhogen van hun ruwvoer- 
rendement met het nieuwe smart farming platform Agrility.

Met 30 jaar ervaring als  
melkvee-proefbedrijf op  
lichte zandgrond in een  
waterwingebied, weet men  
bij proefboerderij De Marke  
alles over de kansen en  
uitdagingen van ruwvoerteelt 
onder moeilijke omstandig- 
heden. In het streven naar  
een maximale voederwaarde- 
opbrengst en benutting van 
eigen land werd in 2021  
een gedeelte van de maïs  
als MKS geoogst. 

TIM UBBELS, WINNAAR 2020:

“Je wordt veel bewuster  
van het teeltproces”
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MAATSCHAP VAN RIJN, BREUKELEN:

‘FOCUS OP VROEGE MAISRASSEN’
Arjan van Rijn melkt in maatschap met zijn vrouw en zoon 110 melk- 
koeien in Breukelen. Van de 64 hectare veenweide en klei zijn de  
verder weg gelegen kavels op de klei bestemd voor maïs, in totaal  
9 hectare. Van Rijn en zijn adviseur Floré Mulder van voerleverancier  
De Samenwerking leggen de focus op rendement én bodem. Daarom  
kiezen ze voor vroege rassen.

Zo’n 8 jaar geleden stapte Van Rijn over naar een andere voerleverancier omdat zijn toenmalige  

adviseur met pensioen ging. “Op een beurs heb ik Floré leren kennen, we hadden meteen een goede 

klik”, vertelt de veehouder. “Het ging Floré niet alleen om het voer verkopen, maar om het totale  

bedrijfsrendement.” In het gesprek wordt duidelijk dat de twee veel contact hebben over het rantsoen  

en de rol die maïs hierin speelt. “Na elke MPR-uitslag kijken we samen of we moeten bijsturen”,  

aldus de voeradviseur. 

GRAADMETER BODEMLEVEN

Van Rijn vertelt dat zorg voor de bodem leidend is. “We zijn al jaren bezig om zo min mogelijk in de  

grond te roeren. En het gebruik van glyfosaat is niet toegestaan bij de PlanetProof-melk die ik lever.  

Als groenbemester gebruik ik Italiaans of Westerwolds raaigras. Daar haal ik dan nog een snede af voor 

stalvoedering. Daarna maken we met een strokenfrees het land klaar voor het zaaien van de maïs.”  

Vooral in de aanwezigheid van regenwormen ziet hij een graadmeter voor het bodemleven. Dit jaar  

deed Van Rijn de eerste goede ervaringen op met de ecoploeg. Voor de strokenfrees en de ecoploeg  

werkt hij nauw samen met loonwerker Hans van Leeuwen. 

FOCUS OP VROEGE RASSEN

Voeradviseur Mulder vult aan dat de veehouder daarom al langere tijd bewust kiest voor vroege rassen 

van Limagrain, zoals LG 31.211. Alles om te zorgen dat je niet in een nat najaar de maïs moet oogsten en 

de grond kapot maakt. “En nu dwingt de regelgeving ons natuurlijk ook in die richting. Arjan neemt soms 

zelfs genoegen met een iets lager drogestofgehalte om de bodem te sparen.”

BEWEZEN SUCCES

De keuze voor de vroege LG-rassen kwam voort uit rassenproeven die op het land werden gedaan.  

“We hebben een paar keer een demoperceel gehad en ik heb allerlei rassen gezien. LG heeft in mijn 

beleving altijd een gezond gewas en dat is belangrijk”, motiveert de veehouder zijn keuze. “Ook hebben 

ze een ruim aanbod aan vroege rassen en zijn de gehaltes goed.” Van Rijns eigen wijze van telen past 

goed bij dit type maïsgenetica. De inzet van de strokenfrees vraagt volgens de veehouder en zijn adviseur 

veel van het gewas: “Limagrain heeft daarin de nodige ervaring.” Ook vertelt hij bij De Samenwerking 

gebruik te maken van het mobiele LG lab voor vers grasanalyse. Dit jaar hebben ze het lab bovendien  

ook twee keer voor zijn maïs ingezet.

MEERDERE KUILEN

De veehouder maakt drie verschillende kuilen met maïs. “De eerste voor volgend jaar zomer bovenop 

het gras. Ik maak twee andere lage kuilen om de voersnelheid hoog te houden. En om de kuil goed te 

verdichten rijden we de kuil met twee trekkers aan.” Van Rijn voert met een voermengwagen die de maïs 

zelf uit de bult haalt. “Het basisrantsoen is gebaseerd op 28 kg melk”, voegt Mulder toe. “Naast kuilgras 

en maïs komt er afhankelijk van het basisrantsoen nog 1 à 2 kg op maat gemaakt meel bij”, vertelt hij tot 

besluit.

MAATSCHAP LENES, VEGELINSOORD:

‘MAISTEELT STUREN 
VANUIT DE BODEM’
In het Friese Vegelinsoord boert Menno Lenes met zijn vrouw in maatschap 
op ruim 170 hectare waarvan 40 hectare natuurland. Ze melken 180 stuks 
melkvee en houden 120 stuks jongvee aan. Naast veehouder is Menno ook 
loonwerker. Die combinatie komt zeker goed van pas bij de teelt van maïs; 
hij kent de grond door en door. En dat is belangrijk voor de rassenkeuze.

In de discussies tussen veehouder Lenes (rechts) en ruwvoerspecialist Riemersma staat 

de koe altijd centraal, maar het begint bij de bodem.

MELKVEEHOUDER LAMERS, BEUGEN: 

‘HOGE  
VERTEERBAARHEID  

BELANGRIJK IN  
MAISKEUZE’

Veehouder Sander Lamers melkt 125 melkkoeien in het Brabantse Beugen. 
Hij zit op lichte kleigrond in het uiterwaardengebied van de Maas. Hij hoeft 
dus niet voor oktober een vanggewas te hebben staan, maar dit jaar kwam 
het wel zo uit dat er op 1 oktober gehakseld was. Draagkracht van de bodem 
is voor hem de reden om voor het vroege ras LG 31.219 te kiezen. Ook de 
hoge verteerbaarheid van het ras is een belangrijke factor.

Na de maïsoogst zaait Lamers een vanggewas zodat 

hij in het voorjaar makkelijker kan ploegen. “Als het 

hier drie weken langer nat is in het voorjaar, dan 

kun je het land niet op”, weet de veehouder uit 

ervaring. Hoewel hij pas dit jaar het bedrijf van zijn 

ouders heeft overgenomen, is hij sinds 2008 al boer 

op het ouderlijk bedrijf. Hij kent de grond dus goed. 

Naast zijn eigen ervaring is ook de kennisinbreng van 

voeradviseur Johan Absil van Voergroep Zuid al lange 

tijd een vaste waarde. “Dit is een familiebedrijf waar 

je met elkaar aan de keukentafel alles bespreekt en 

samen de keuzes maakt”, vertelt Absil.

HOGE VERTEERBAARHEID

Naast het boeren is Lamers twaalf jaar vertegen-

woordiger van KI Samen geweest. In die tijd heeft 

hij veel boeren gezien en gesproken. Deze ervaring 

komt nu nog van pas bij het kiezen van de juiste 

maïs. “Ik heb niks tegen andere rassen, maar ik 

zag overal dat de opbrengst en de verteerbaarheid 

van de LG-rassen goed is. Je kunt wel veel zetmeel 

De maatschap heeft een huiskavel van zo’n 

32 hectare waar de koeien geweid worden. 

“We leveren melk aan het ‘Beter voor de koe, 

natuur en boer’ programma van Albert Heijn”, 

begint Lenes met zijn uitleg over de verkaveling. 

Ruwvoerspecialist Piet Riemersma van Van Iperen/

Beter Ruwvoer luistert mee. “De huiskavel is klei  

op veen, zogenaamde knipgrond. Dan hebben  

we nog eens 10 hectare op 1,5 kilometer afstand 

en ruim 80 hectare verder weg op zandgrond.  

Daar telen we ook onze maïs.” Zonder derogatie 

zou hij graag meer krachtvoergewassen telen zoals 

korrelmaïs. “Als je zelf meer energie kan telen,  

dan zou dat mooi zijn. Dat past ook beter in de 

kringloopgedachte”, vindt Lenes.

DENKEN VANUIT DE BODEM

Voor de keuze van het maïsras heeft Riemersma 

een heldere filosofie: “Er zijn vijf schakels die 

belangrijk zijn, namelijk bodem, gewas, bemesting, 

inkuilen en de koe. Maar het begint bij de  

bodem. De maïs moet passen bij de grond”,  

zegt Riemersma. Hij geeft aan dat de stem van  

de loonwerker daarin heel belangrijk is. Die kent  

de grond in de omgeving het beste. “Gemiddeld 

zitten we hier met de rassen aan de vroege kant. 

Dan kies je toch een beetje voor safe”, motiveert 

Lenes de keuze voor vroeg. Ook de bestemming, 

voor de verkoop of voeren, bepaalt voor hem mede 

de rassenkeuze. De laatste jaren kiest hij voor  

LG 31.205. “Die geeft hier kwaliteit en opbrengst 

en daar ben ik erg tevreden over.” Het zaad betrekt 

hij van dealer Hoogland BV.

GROND NIET TE FIJN

Voor de zaaibedbereiding ploegt Lenes ondiep met 

een vorenpakker alvorens te zaaien. “De zandgrond 

is best slempgevoelig. Daarom maken we het niet 

te fijn. En op de venige grond werken we met de 

cultivator in combinatie met het zaaien. We willen 

daar zo min mogelijk grond omwoelen.” 

Lenes zaait als groenbemester Westerwolds- en 

Italiaans raaigras. “Als de maïs er vroeg af is,  

zaai ik nog wel eens 20 kg bij. Dan heb je met  

één werkgang weer mooi grasland dat je een jaar 

kan gebruiken voor voederwinning.” Soms maait 

hij nog een snede alvorens de groenbemester 

onder te werken.

hebben, maar de celwanden moeten ook kunnen 

worden afgebroken”, is de overtuiging van Lamers. 

Hij wil veel energie in de pens. De veehouder vertelt 

dat een collega-veehouder na de overstap op een 

LG-ras met vergelijkbare voederwaarde toch 1,5 kg 

melk meer had. Het vorige seizoen kozen Lamers 

en Absil ervoor om twee verschillende rassen in te 

zaaien. Nu is de overtuiging om vol voor LG 31.219 te 

gaan. Daar hebben ze al meerdere jaren goede  

ervaringen mee. “Met één ras is het product ook 

altijd hetzelfde”, aldus de veehouder.

OP TIJD LOONWERKER BELLEN

Lamers voert sinds november van de nieuwe kuil. 

En daar waren ze wel aan toe. Hij vertelt dat hij in 

2020 wat laat de loonwerker belde die toen al bijna 

vol zat. Hierdoor werd de maïs later gehakseld dan 

gepland. Omdat het de periode voor het hakselen 

ook nog eens erg warm was, is de maïs te hard 

gedroogd. Hierdoor was het drogestofpercentage te 

hoog. “Dat maakt het lastiger om een hoge opname 

Veehouder Lamers (links) en voeradviseur Absil:  

“We gaan volop voor LG 31.219, want met  

één ras is het product altijd hetzelfde.”

HOEVEELHEID MAIS BELANGRIJK

“Belangrijke vraag is ook hoeveel maïs je hebt  

in het rantsoen. Voer je 70% maïs, dan is het  

zetmeelgehalte wat minder belangrijk. Voordeel 

van LG-rassen is dat je beide kanten op kunt, met 

meer of minder zetmeel. Het zijn voertechnisch 

rassen die je passend kunt maken voor elk type 

rantsoen”, vindt Riemersma. Lenes vertelt 25 tot 

30% maïs in het rantsoen te hebben, dus heeft  

hij meer aandacht voor het zetmeelgehalte. 

LASAGNEKUIL GRAS EN MAIS

Dit jaar maakt Lenes voor het eerst gebruik van  

een afdeksysteem, easy silage. “Met afdekken 

scheelt dat heel wat tijd. En het ziet er ook nog 

te krijgen”, legt de voeradviseur uit. De kuiluitslagen 

oogst 2021 zijn net binnen en zien er gelukkig beter 

uit. “De verteerbaarheidscoëfficiënt is 76%, met  

38% ds en 385 g zetmeel”, haalt Absil de uitslagen 

aan. Het rantsoen bestaat voornamelijk uit graskuil 

en maïs, ongeveer 50/50, aangevuld met wat hooi 

en krachtvoer. Lamers meldt niet zonder trots de 

resultaten die hij hiermee haalt: 11.160 kg melk met 

4,44% vet en 3,65% eiwit.

KUILVERDICHTING HOOFDZAAK

Om de kuil goed te conserveren hecht de veehouder 

veel waarde aan een goede verdichting. Op die 

manier heeft hij geen inkuilmiddel nodig om broei 

te voorkomen. De loonwerker rijdt de bult met een 

shovel aan en ze zetten ook een kuilverdeler in. 

“We werken met een loonwerker met een 6-rijige 

hakselaar zodat we meer tijd hebben om de kuil 

aan te rijden”, vertelt Lamers. Bovendien zorgen ze 

ervoor dat de percelen met een hoger vochtpercen-

tage bovenin de bult komen zodat die extra goed 

kunnen worden aangereden. Johan geeft aan dat 

ze op dit bedrijf de kuil netjes en mooi afwerken. 

Voor het laden gebruiken ze een verreiker met een 

grijpbak. En eventuele schimmel halen ze weg.  

“Dat hoort niet in de koe”, besluit de adviseur.

eens erg netjes uit”, motiveert hij. Ze maken  

lasagnekuilen met maïs en daarbovenop een  

laag herfstgras. Om de voermengwagen gevuld 

te krijgen snijden ze kleine blokken. “We moeten 

er onder en boven een blok uithalen om een 

constante samenstelling te krijgen.” Riemersma: 

“Netjes werken is heel belangrijk, strakke wanden 

en een recht snijvlak om verliezen te voorkomen!”

Ze gebruiken een inkuilmiddel met twee  

verschillende azijnzuurvormende bacteriën om 

broei tegen te gaan en de smakelijkheid van de 

maïs te verhogen. “Voor ons is het gebruik van  

het middel geen discussie. Meteen erbij, door de  

hele kuil”, klinkt het zelfverzekerd uit de mond  

van de veehouder.

“Je kunt veel 
zetmeel 

hebben, maar 
de celwanden 

moeten 
ook worden 
afgebroken”

“Met 25-30% maïs in het
rantsoen meer aandacht voor 

het zetmeelgehalte”

De ruwvoerstrategie van een melkveebedrijf wordt 
in belangrijke mate ingegeven door het aandeel 
snijmaïs in het rantsoen. In drie praktijkreportages 
kijken we met de voeradviseur mee hoe  
rantsoenen worden samengesteld, welk maïsras 
daarbij het best past en hoe de productie uiteindelijk 
wordt geoptimaliseerd.

Veehouder Van Rijn (rechts) en voeradviseur  

Mulder kijken na elke MPR-uitslag of ze  

het rantsoen moeten bijsturen.

UIT DE PRAKTIJK



Volgens loonwerker Doeke Osinga maakt de hoge voederwaardeopbrengst de teeltkosten ruimschoots goed.

15 RANTSOEN UPDATE14ENERGIE

De voorbije zes jaar heeft een groeiende groep veehouders voederbieten opgenomen in het rantsoen, het 

areaal steeg van 400 naar 3.000 hectare. Met opbrengsten van 15 tot ruim 22 ton drogestof per hectare kunnen 

veel bedrijven al met enkele hectares bouwland voederbieten telen om vers te voeren in de wintermaanden. 

Samenwerking met akkerbouwers is - indien mogelijk - ook interessant, aangezien de teelt veel lijkt op die  

van suikerbieten. Voor de beste voederwaarde, bewaring en voerkwaliteit is het verstandig te kiezen voor echte 

voederbietrassen. Die komen mooi schoon uit de grond en hebben een veilig suikergehalte.

Een plant leeft in symbiose met allerlei nuttige bacteriën in zijn  

rhizosfeer, het wortelmilieu. Wortels scheiden bepaalde stoffen uit 

die de micro-organismen voeden. In ruil daarvoor maken ze bodem-

gebonden nutriënten (bv fosfaat) vrij opneembaar voor de plant,  

stimuleren ze het afweersysteem en bestrijden ze schadelijke 

bacteriën en schimmels. 

STRESS KRIJGT MINDER VAT

Een maïsplant die via de Starcover-zaadcoating al direct bij de start 

beschikt over een cultuur van nuttige Rhizobium-bacteriën hoeft er 

niet zelf naar op zoek. Gecombineerd met een krachtige groei-/wor-

telstimulator in de vorm van een natuurlijk plantpolymeer vergroot 

dat de weerbaarheid en tolerantie voor koude, hitte, droogte en 

nutriëntentekorten. Stress van buitenaf krijgt feitelijk minder vat op 

het vitale gewas. 

HOGERE OPBRENGSTEN

In verschillende onderzoeken is het positieve effect van een zaad- 

behandeling met Starcover in de afgelopen jaren bevestigd. Ook 

kwam duidelijk naar voren dat naarmate de groeiomstandigheden 

moeilijker zijn, Starcover-maïs nog meer in het voordeel is. De coating 

ondersteunt de plant bij (vroeg) zaaien in koude bodems en in 

situaties van suboptimale bemesting; jonge Starcover-plantjes bleken 

na enkele weken al meer fosfor te bevatten dan de plantjes die uit 

onbehandeld zaad groeiden. Uiteindelijk vertaalt zich dat in kwali-

teitsverbetering en hogere gewasopbrengsten aan het eind van de rit. 

Gemiddeld heb je het dan over een plus van 5% met uitschieters tot 

wel 20% naar gelang de perceelcondities.

TOTAALBESCHERMING MET FORCE, 
VIBRANCE EN MAISSERVICE 

Twee toevoegingen maken de Starcover-zaadcoating en 

daarmee jouw teeltbescherming extra compleet. Force wapent 

je maïs namelijk ook tegen biotische stressfactoren zoals 

insectenvraat (ritnaald, frit-/bonenvlieglarven) en vogelschade. 

En Vibrance behoedt de plant voor aantasting door rhizoctonia. 

Die drietrapsraket zorgt voor een stapelwerking gedurende 

het seizoen, van opkomst tot oogst. En dat is nog niet alles! 

Want mocht je ondanks alle voorzorgen toch met vogelvraat 

te maken krijgen, dan kun je een beroep doen op de LG 

Maïsservice die voorziet in gratis maïszaad voor over- of bijzaai. 

Kijk hieronder hoe het werkt. 

“Voederbieten bieden wat ons betreft zeker 

meerwaarde voor melkveehouders”, zegt Willem 

Robert Politiek. Hij begeleidt telers van voeder-

gewassen in de provincie Friesland en omstreken. 

“Voederbieten hebben een hoge voederwaardeop-

brengst en verhogen de gehaltes vet en eiwit in 

de melk. Door hun smakelijkheid gaat de voerop-

name omhoog en kan het krachtvoerverbruik naar 

beneden. Voedertechnisch is het echt een mooi 

product, de grond is meestal wel beschikbaar en 

de teelt hebben we ook prima in de vingers. Wel 

kijk ik samen met de veehouder vooraf of hij goed 

is ingericht op het dagelijks voeren van de verse 

bieten. Als dat geen belemmering vormt, dan zijn 

de ervaringen eigenlijk altijd goed. Deze winter 

passen de bieten ook nog eens perfect bij de vaak 

grove, minder smakelijke graskuil.”

VERS VOEREN AAN JERSEYS

Eén van de voederbietentelers in het werkge-

bied van Ten Brinke is de familie Huitema uit 

Witmarsum. Samen met ouders Gerard en Tiny 

melkt Jouke Huitema hier 100 Jersey melkkoeien.  

In 2016 kochten zij voederbieten aan en dat 

smaakte naar meer. “Sinds 2017 zitten de  

voederbieten in ons bouwplan. We telen Rialto 

voederbieten, die komen mooi schoon uit de 

grond. De teelt is in goede handen bij Ten Brinke 

en loonwerker Doeke Osinga uit Kimswerd.” 

Huitema voert de bieten vers vanaf het vroege 

najaar tot in maart. “Met vers voeren profiteer je 

optimaal van de smakelijkheid en verhoging van 

de gehalten in de melk. Ik laad ze met een snip-

perbak aan de voorlader in de voermengwagen, 

waarna ze gemengd met graskuil voor het voerhek 

komen. De koeien zijn er gek op!”

VAN 4 NAAR 70 HECTARE

Loonwerker Doeke Osinga vertelt dat de  

voederbietenteelt in Friesland in vijf jaar  

van 4 naar bijna 70 hectare is gegroeid.  

“De meeste veehouders die ermee starten zijn 

enthousiast vanwege de goede voerervaringen. 

De teelt vergt echter wel de nodige zorg en 

aandacht en dus ook investeringen. Veehouders 

moeten er vaak wel even aan wennen dat er 

vier tot zes keer gespoten moet worden, omdat 

ze dat bij gras en maïs niet gewend zijn.” De 

hoge voeder waardeopbrengst van voederbie-

ten maakt de teeltkosten echter ruimschoots 

goed: 100 tot 150 ton verse voederbieten per 

hectare met ruim 1.100 VEM per kg drogestof is 

in groeizame jaren de praktijk. Osinga rooit deze 

opbrengsten bij klanten op zware kleigrond, 

zandgrond en daar tussenin. “Voederbieten 

doen het eigenlijk overal goed, mits de pH en 

bodemstructuur in orde zijn. Ook moet de grond 

in het najaar voldoende berijdbaar blijven om 

goed te kunnen rooien zonder structuurschade.  

Een voordeel tegenover maïs is hierin wel dat je 

de bieten in het najaar rustig kunt laten zitten 

als het te nat is, om te wachten op beter weer.”

VOEDERBIETEN:  
SMAKELIJKE  
ENERGIEBRON
In het streven naar meer voederwaarde van eigen land is de  
voederbiet teruggekeerd in het Nederlandse rundveerantsoen.  
De smakelijke verse bieten verhogen de voeropname en  
energiedichtheid van het rantsoen en dragen zo bij aan het 
voersaldo en de diergezondheid.

Een actiever bodemleven is harder dan ooit nodig nu we met chemische gewas- 
bescherming en kunstmest steeds minder kunnen corrigeren. Uit onderzoeken weten 
we dat goed florerende Rhizobium-bacteriën in de wortelzone van de plant de  
natuurlijke afweer versterken. Dus als we deze nuttige micro-organismen via de  
zaadcoating aan maïs meegeven dan zet dat de plant op voorsprong. Dit is het 
principe van Starcover, de biostimulerende zaadbehandeling die inmiddels al op  
de helft van het zaadgoed wordt uitgeleverd. 

Onder de melkveebedrijven in de klantenkring van Ten Brinke b.v.  
is het areaal voederbieten de voorbije jaren behoorlijk gegroeid.  
De agrarisch toeleverancier in Creil (FL) ondersteunt veehouders  
met teeltbegeleiding om voederbieten terug op de kaart te zetten. 

‘VOEDERBIETEN DOEN HET OVERAL GOED,  
MITS PH EN STRUCTUUR IN ORDE ZIJN’

Ras Profiel Ziekteresistentie DS-gehalte

LG RIALTO Al jaren de meest gezaaide voeder- 
biet van NL en BE. Ook in EKO. Rhizoctonia-tolerant 14-15% ds

LG CARIBOU Zachte, rhizomanie-tolerante  
voederbiet met hoge opbrengst Rhizomanie-tolerant 14-15% ds

LG TARINE Hardere voederbiet met  
enorme opbrengstpotentie Rhizomanie-tolerant 17-19% ds

LAAT BODEMBACTERIEN 
VOOR JE WERKEN

Een duidelijk verder ontwikkelde plant en 

meer (haar)wortelgroei door Starcover-Force.

Bekijk met je maïsadviseur welk  

LG-ras met Starcover-Force  

zaadcoating het beste past  

bij jouw bedrijf.

Registreer je LG-maïsaankoop vóór 1 mei 2022 

op www.lgseeds.nl/maisservice of vraag je 

maïszaadleverancier dit voor je te doen.

Sluit een kopie factuur/afleverbon bij of  

stuur deze na via info@limagrain.nl.  

Als je maïszaadleverancier of LG ruwvoerspecialist 

je registratie verzorgt, is dit niet nodig.

Zaai je LG-maïs met  

Starcover-Force binnen de 

aanbevolen periode.

Meld eventuele vogelvraat uiterlijk in het 

4-bladstadium vóór 14 juni 2022 bij je 

LG-ruwvoerspecialist of maïszaadleverancier.

Nadat de LG-ruwvoerspecialist heeft vastgesteld 

dat er minimaal 25% plantuitval is, krijg je het 

maïszaad voor bij- of overzaai 100% vergoed.

STANDAARD STARCOVER

STANDAARD

STANDAARD

STARCOVER

STARCOVER

LG MAISSERVICE: ZO WERKT HET

ZO VERZEKERT DE LG-
MAISSERVICE* JE IN 2022 VAN 
EEN ZORGELOZE MAISTEELT!

*Lees de volledige voorwaarden op 
www.lgseeds.nl/maisservice.

LG MAISSERVICE IS EEN SPECIALE GARANTIEREGELING BIJ VOGELSCHADE, ENKEL EN ALLEEN VAN TOEPASSING OP LG MAISZADEN  
DIE ZIJN AFGENOMEN MET STARCOVER-FORCE COATING. JE MOET DAARVOOR WEL JE LG-MAISAANKOOP VOORAF REGISTREREN!

Betere wortelontwikkeling, meer secundaire (haar)wortelgroei.

Snellere start/beginontwikkeling en (jeugd)groei.

Vitaler gewas, hogere tolerantie voor droogtestress.

Jouke Huitema: “De koeien zijn er gek op.”
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MEER WETEN?
VRAAG HET JE LG RUWVOERSPECIALIST

Jos Groot Koerkamp
Contactpersoon handel

06 - 22 40 39 86

jos.groot-koerkamp@limagrain.nl

Arie de Groot
Contactpersoon handel

06 - 22 79 05 40

arie-de.groot@limagrain.nl

Jan Roothaert
Productmanager

06 - 83 24 28 18

jan.roothaert@limagrain.nl

Op dit vakforum voor ruwvoerprofessionals delen we steeds de laatste informatie met jou

over rassen- en mengselkeuze, teelt, bewaring en vervoedering. Ook beantwoorden we  

er graag al jouw vragen over maïs en andere energiegewassen.

VOLG EN ONTMOET ONS OP

Robert ter Maat
MIDDEN-NEDERLAND

06 - 53 10 21 66

robert-ter.maat@limagrain.nl

Antoon Verhoeven
ZUIDWEST-NEDERLAND

06 - 23 30 88 04

antoon.verhoeven@limagrain.nl

Ludwig Oevermans
NOORD-NEDERLAND

06 - 12 14 22 33

ludwig.oevermans@limagrain.nl

Patrick Boosten
ZUIDOOST-NEDERLAND

06 - 12 95 94 44

patrick.boosten@limagrain.nl

Onze zaaizaden  

zijn verkrijgbaar via een  

landelijk dealernetwerk. Op 

www.lgseeds.nl/dealerlocator 

vind je alle LG-verkoop- 

punten in jouw regio.


