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Voor geitenrantsoenen is de keuze voor het juiste maisras van belang. Voorop staat een gezond en vitaal ras. De 

voorkeursrassen zijn gebasseerd op een gezond en vitaal gewas met een goede VEM opbrengst en een relatief 

laag zetmeelgehalte. Vraag je adviseur voor het juiste advies op jouw bedrijf. 

Beoordeling eigenschappen op basis Caesar rassenlijst, DLV-Plant rassenlijst en eigen 
bevindingen in de praktijk. Groepen zeer vroeg, vroeg en middenvroeg zijn niet 1 op 1 te 
vergelijken.

SNIJMAIS RAS FAO EIGENSCHAPPEN KERNWAARDEN

P8057 210

Gezondheid en vitaliteit +++++ 
Opbrengst ++ 
Kwaliteit (VEM per kg ds) ++++ 
Zetmeelgehalte +++

Goede opbrengst voor een vroeg 
maisras en daarnaast een goede 

VEM opbrengst

Juvento 220

Gezondheid en vitaliteit ++++ 
Opbrengst ++++ 
Kwaliteit (VEM per kg ds) ++++ 
Zetmeelgehalte +++

Gezonde snijmais met goede  
opbrengst en kwaliteit

KWS Saltare 220

Gezondheid en vitaliteit ++++ 
Opbrengst +++++ 
Kwaliteit (VEM per kg ds) +++ 
Zetmeelgehalte +++

Maisras met een hoge drogestof 
opbrengst

P8333 (bio) 235

Gezondheid en vitaliteit +++++ 
Opbrengst ++++ 
Kwaliteit (VEM per kg ds) ++++ 
Zetmeelgehalte +++

Gezonde biologische snijmais met 
een goede opbrengst

SY Glorius 240

Gezondheid en vitaliteit +++++ 
Opbrengst +++++ 
Kwaliteit (VEM per kg ds) +++ 
Zetmeelgehalte ++

Middenvroeg maisras met hoge 
plantgezondheid en veel  
opbrengst per hectare

Maiszaad 
behandeld 

met een 
ontsmetting kan 

niet retour.

Vroeg

MiddenMidden
vroegvroeg

Nee ++ ++ + +++ + ++ Robuust ruwvoer

Ja +++ +++ + +++ + ++ Smakelijk en structuurrijk ruwvoer

Ja + + +++ + ++ ++  Goed verteerbare sorghum, afrijping vrij laat

Opbrengst en structuur 
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Nutri Honey

Suzy DSV 16.149

Voederwaarde

Little Giant

Sorghum

* zaad ontsmet tegen bodemschimmels



Teeltha ndleidi ng sorghum

Zaaien
• Zaaiadvies: varieert per Sorghum ras
 o Nutri Honey 10 kg/ ha (30 planten/ m2)

 o Little Giant 200.000 planten/ha

 o Suzy 10 kg/ha (30 planten/ m2)

• Optimale omstandigheden: bodemtemperatuur 

tussen 12 en 14 graden (ca half mei). Sorghum is 

slecht bestand tegen vorst. 

• Zaaimethode: Sorghumzaad is veel kleiner dan 

maiszaad (lijkt op bietenzaad). 

 o Voorkeur geniet om in de rij te zaaien 

  (bietenzaaier) op 50 cm tussen de rij en 6-7 cm 

  afstand in de rij.

 o Volvelds, graszaaimachine eventueel helft van 

  de pijpen afsluiten.

 o Van belang om een vlak en egaal zaaibed te 

  hebben i.v.m. klein zaaizaad 

  (komt nauwkeuriger dan bij mais).

Teelt 
• Grond die goed opwarmt (fijn zaaibed) en 

onkruidvrij is. Dit is van belang i.v.m. de trage 

beginontwikkeling van sorghum. Eventueel een 

aantal keren een vals zaaibed maken.

• Bemesting 25-30 m3 RVDM.* 

 o Stikstof 60- 80 kg/ ha. Teveel stikstof kan 

  leiden tot legering

 o Fosfaat 35-45 kg/ha

 o Kalium 120 – 150 kg/ha, voldoende kalium 

  is belangrijk voor een goede ontwikkeling van 

  een stevige stengel. 

* Bovenstaande behoefte wordt met 25-30 m3 
drijfmest veelal gedekt. Wellicht kalium aanvullen.

• Gewasbescherming; het toepassen van zowel 

mechanisch als chemisch is mogelijk mits in 

de rij gezaaid wordt. Voorkeur geniet om een 

vooropkomst bespuiting toe te passen. In sorghum 

kunnen niet altijd dezelfde middelen toegepast 

worden, die wel in mais toepasbaar zijn.

Oogst
• Oogstmoment verschilt per ras. De pluim rijpt van 

boven naar beneden af. Bovenin de pluim deegrijp, 

onderin melkrijp dan het juiste oogstmoment (ca. 

half sept – oktober).

 o Nutri Honey; ds. 28%-32% 

 o Little Giant; ds. 25%-28%

 o Suzy; ds. 28%-32%
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Zaaizaadontsmettingen per ras

Leverancier *Vogelafweer *Ritnaalden
Limagrain Force + Biostimulant Sonido

Syngenta Korit Force

Pioneer Korit Sonido

KWS Korit Sonido

Vanggewas
Teel je op zand- en lössgrond mais, dan ben je verplicht om vóór 1 oktober een geslaagd vanggewas onder of 

direct na de mais te hebben staan. Zie onderstaand schema voor de mogelijkheden.

Je teelt een vanggewas Door onderzaai Direct na de oogst Als hoofdteelt      

Wanneer uiterlijk zaaien 1 oktober 
(geen uiterste oogstdatum)

1 oktober 31 oktober

Welk gewas zaaien • Bladkool
• Bladrammenas
• Gras
• Japanse haver
• Triticale
• Winterrogge
• Wintertarwe
• Wintergerst

• Bladkool
• Bladrammenas
• Gras
• Japanse haver
• Triticale
• Winterrogge
• Wintertarwe
• Wintergerst

• Spelt
• Triticale
• Winterrogge
• Wintertarwe
• Wintergerst

GP PERFECT ONDERZAAI
Voor de hoogste slagingskans bij onderzaai heeft GIJS GP Perfect Onderzaai beschikbaar. Dit is een mengsel 

van Tetraploïde Italiaans Raaigras en Tetraploïde Westerwolds Raaigras. Italiaans Raaigras zorgt voor de 

beste wintervastheid en organischestofopbrengst. Het Westerwolds Raaigras heeft een agressieve kieming 

waardoor het zich snel vestigt onder de mais. Het zaaiadvies voor GP onderzaai is 20 kg per ha.

TIP! Informeer tijdig bij je loonwerker naar de mogelijkheden. Bij de keuze voor onderzaai moet
er namelijk rekening gehouden worden met de chemische onkruidbestrijding.

* Werking van Force tegen Vogelvraat is twijfelachtig. 
Ontsmetting tegen ritnaalden biedt geen garantie op 
ritnaaldvrije percelen. Mais ontsmet met force niet 
dieper dan 5 cm zaaien. 

maiszaado ntsmetti ng en coa ti ng


