MAISRASSEN EN MAISMESTSTOFFEN VLEESVEE 2022
Mais is een essentiële schakel in Terra+, de totaalaanpak
van ForFarmers voor meer vlees uit ruwvoer. Een juiste
rassenkeuze en bemestingsstrategie draagt direct bij aan
een verhoging van het rendement uit uw eigen voer. Deze
folder biedt u het overzicht van het assortiment voor 2021.

Meer vlees uit ruwvoer

Onze vleesveespecialisten, accountmanagers en dealers
helpen u graag om de beste keuze te maken voor uw bedrijf.

Feed2Meat mais
Feed2Meat is de voedingsaanpak vleesvee van ForFarmers, resulterend in een optimale voerbenutting en het beste
saldo per dierplaats per jaar. Voor vleesvee zijn bij mais een aantal kenmerken in het bijzonder van belang. Kies
daarom de juiste mais die past bij uw omstandigheden en uitermate geschikt is voor vleesvee.
Voederwaarde
Een hoge voederwaarde is van essentieel belang voor een hoge vleesaanzet. Daarom is het belangrijk een maisras
te kiezen met een hoge energiedichtheid (VEVI/kg ds) en een hoog zetmeelgehalte. Ook is het belangrijk om te
beoordelen of u een goede plantverteerbaarheid kunt gebruiken of dat u beter kunt kiezen voor een ras dat zorgt
voor meer structuur in uw rantsoen.
Vitaal gewas
Sterke landbouwkundige eigenschappen zijn altijd belangrijk om goede mais te telen. Een afgerijpt ras is belangrijk
voor een maximale zetmeelopbrengst bij vleesvee. Afhankelijk van de grondsoort kies je dan een vroeg of juist een
laat ras.
Voorkeursrassen
Wij hebben een voorselectie gemaakt van betrouwbare en bewezen rassen, die naast bovenstaande kenmerken
ook qua stevigheid en opbrengst hoog scoren. Ze zijn daarmee uitermate geschikt voor u als vleesveehouder om te
telen. De rassen staan gerangschikt op vroegheid.

Voorkeursassortiment 2022

LG 31.211

•
•
•
•

Zeer betrouwbare mais in het vroege segment
Uitstekende ervaringen
Zowel landbouwkundig als voedertechnisch uitstekende mais
Ook geschikt voor korrelmais / CCM

SY Skandik

•
•
•
•

Vroege mais
Hoogste resistentie tegen builenbrand en maiskopbrand
Uitstekende stay green, daardoor meer speling in oogstmoment
Zeer betrouwbaar, produceert uitstekend onder alle (weers-)omstandigheden

•
•
•
•

Topper in opbrengst in het middenvroege segment
Zeer hoog zetmeelgehalte en uitstekende voederwaarde
Zeer gezond gewas
Zeer hoge korrelopbrengst per ha, daardoor ook zeer geschikt als korrelmais/
CCM

Bismark

Assortiment maismeststoffen 2022
GroMaize is speciaal ontwikkeld voor de bemesting van mais.
Product

N

P2O5

K2O

SO3

B

20

0,2

GroMaize
GroMaize OptiCoat 30-0 *
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GroMaize Kali
GroMaize Kali rij

18

18

GroMaize Kali breed

16

30

* GroMaize Opticoat 30-0 is een nieuwe generatie rijenmeststof voor mais. Het bestaat deels uit omhulde stikstof die gecontroleerd vrijkomt op het
moment dat de plant er behoefte aan heeft, daarnaast wordt door het gecontroleerd vrijkomen zoutschade aan de wortels voorkomen. Dit resulteert
in een hogere drogestofopbrengst (800 kg droge stof per ha) en minder uitspoeling naar de bodem.

Vanggewassen
Een goed geslaagd vanggewas levert een belangrijke bijdrage aan een vruchtbare bodem. Indien de mais in
september wordt geoogst kunt u een vangewas na de mais zaaien. Echter wanneer oogsten voor 1 oktober
waarschijnlijk niet mogelijk is dient u het vanggewas onder te zaaien. Dit kan op 2 momenten, rond het maiszaaien
of kort voor het sluiten van het maisgewas. Overleg vroegtijdig met uw loonwerker welke mogelijkheden hij heeft.
Onderzaai rond de maisinzaai
• Soort vanggewas: Rietzwenkgras
• Zaai de Rietzwenkgras vlak voor/na mais zaaien
• Pas de juiste gewasbescherming strategie toe

Vragen?
Neem contact op met uw accountmanager, specialist, dealer of met onze klantenservice:
herkauwers@forfarmers.eu • +31 (0)88 024 8010
Ga voor meer informatie naar: www.forfarmers.nl
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Onderzaai kort voor sluiten gewas
• Soort vanggewas: Italiaans raaigras
• Beoordeel de groei van de mais en zaai de Italiaanse raaigras als de mais op kniehoogte is
• Pas de juiste gewasbescherming strategie toe, dat betekent oa dat de gewasbescherming vroeg dient te worden
uitgevoerd, in ieder geval voor het 4e bladstadium

