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In deze folder zie je de selectie voorkeursmaisrassen voor seizoen 2021. GIJS heeft in samenwerking met zijn 

toeleveranciers een 8-tal rassen geselecteerd. Vraag je adviseur voor het juiste advies op jouw bedrijf. 

TIP: meld jouw percelen voor 15 februari aan bij RVO voor de teelt van mais i.v.m 
uitrijbeperkingen organische mest.

*Beoordeling eigenschappen op basis van Caesar rassenlijst, kwekers en eigen 
bevindingen in de praktijk. Groepen zeer vroeg, vroeg en middenvroeg zijn niet 1 op 1 te 
vergelijken.    

SNIJMAIS RAS FAO EIGENSCHAPPEN KERNWAARDEN

LG 31.205 200

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

Goede opbrengst met hoge 
kwaliteit voor rantsoenen <70% 

mais.

P7460 200

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

DENT korrelstructuur. Goede 
zetmeelverteerbaarheid.

Dairy Vroeg 210

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

Mix van de beste rassen, minder 
risico op legering en ziektes/ 

Daarnaast een betere kolfzetting 
door langer bestuivingsmoment.

SY Telias 220

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

Massaal gewas met veel opbrengst 
en veel zetmeel bij 35% ds. 

Privat 220

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

Hoge opbrengst met goede 
kwaliteit.

Genialis 230

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

Sterk en vitaal gewas met 
goede opbrengst en een goede 
resistentie tegen builenbrand

Dairy Massa 240

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

Mix van de beste rassen, minder 
risico op legering en ziektes.

Daarnaast een betere kolfzetting 
door langer 

bestuivingsmoment

LG 31.276 245

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

Dubbeldoelras met hoge 
korrelopbrengst. Breed inzetbaar 

en goede resistentie tegen veel 
voorkomende ziektes. 

 Maiszaad 
behandeld 

met een 
ontsmetting kan 

niet retour.

Midden
vroeg

Zeer
vroeg

VroegVroeg



BOEREN MET

Maismestst  o ffen 2021 

Voor een vlotte start van de mais en voldoende nutriënten is een kunstmest gift in de rij een must. GIJS heeft 

hier verschillende producten voor die passen bij jouw bedrijfsomstandigheden. 

Dit jaar heeft GIJS ook vloeibare rijenbemesting in het pakket, met name onder droge omstandigheden geeft dit 

extra zekerheid. Vraag je GIJS adviseur naar de mogelijkheden. 

BOEREN MET

23-0+6SO3+0,3B
Dit is een maismest met stikstof, zwavel en borium. Dit 

is onze standaard mais-meststof op basis van KAS en 

daardoor wat uitspoelings gevoelig.

 

23-0+7SO3+0,1B Humifirst
Dit is onze maismest met een coating van humuszuren. 

Humuszuren hebben een plantversterkend effect en 

kunnen zorgen dat andere elementen beter vrijkomen 

in de bodem.

 

24-0+30SO3+0,3B Entec
Dit is een meststof waar een nitrificatieremmer aan toe 

is gevoegd. Hierdoor komt de stikstof geleidelijk vrij en 

blijft zo langer beschikbaar voor de plant.

 

24-5+7SO3+0,3B
Dit is een maismest met stikstof, 5 kg fosfaat, zwavel en 

borium. Is NIET toegestaan op derogatiebedrijven.

24-10+6SO3+0,3B
Dit is een maismest met stikstof, 10 kg fosfaat, zwavel 

en borium. Is NIET toegestaan op derogatiebedrijven.

Powerbasic Ipala: 22-0-0+ 10So3  + borium en zink
Vloeibare rijenbemesting, van toegevoegde waarde 

bij droge omstandhigheden. Het toegevoegde zink 

bevordert de wortelontwikkeling.

Powerstart Azul: 6-16-0 + 20 So3 + magnesium + zink
Dit granulaat bevat humuszuren en bacteriën om 

de beschikbaarheid en opname van elementen te 

bevorderen. Is geschikt voor derogatie bedrijven omdat 

er gebruik wordt gemaakt van gerecycled fosfaat. 

Zorgt voor een snelle ontwikkeling ook in minder 

groeizame omstandigheden. Magnesium en zink dragen 

bij aan goede wortelontwikkeling.

Wil je Ipala of Azul gebruiken, vraag dan eerst bij je 

loonwerker naar de mogelijkheden voor toepassing van 

vloeibare meststoffen en granulaat.

 

Kali-60
Kali is een onmisbaar element in de waterhuishouding 

van de plant en reguleert ook deels de opname van 

andere elementen. Zie hieronder een berekening voor  

de gewenste kali-gift.

Ureum maismest

Zoals je wellicht weet zijn wij al verschillende jaren actief in grasland met 

ureum-achtige meststoffen. De resultaten op grasland hiermee zijn zeer 

goed. De toepasbaarheid in de mais is helaas erg lastig, ureum reageert met 

andere typen meststoffen en is hierdoor eigenlijk onmogelijk toe te passen 

in de machine van een loonwerker.

Ontrekking Aanvoer 
40m3

Verschil Aanvullen 
met kali-60

15 ton ds 200 180 -20 35

20 ton ds 270 180 -90 150

Kaligehalte in de mest= 4,5 K20/M3
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Zaaizaadontsmettingen per ras

Leverancier *Vogelafweer *Ritnaalden
Limagrain Force + Biostimulant Force

Syngenta Korit Force

Pioneer Korit Korit + Force

KWS Korit Force

Dairymais Force

Op dairymais mengsels is de mogelijkheid om op het maiszaad een coating toe te passen: 

• iSeed stimuleert een snelle beginontwikkeling wat resulteert in een vroegere oogst.  

• TopCoat is een coating die extra sporenelementen toevoegt.

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

Kies een vanggewas dat past bij je situatie. Bij een vroeg maisras heb je meer kans om na de oogst nog een 

vanggewas te zaaien voor 1 oktober. Kies je een later maisras, dan geeft onderzaai meer flexibiliteit in het 

najaar om het juiste oogstmoment te bepalen en te voldoen aan de regelgeving. Jouw adviseur helpt je graag 

bij het maken van deze keuze.

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

* Force heeft geen officiële toelating als vogelafweer 
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


