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Sorghum 2021

GIJS heeft ervaring in de teelt en het voeren van sorghum aan geiten. Wij zijn ervan overtuigd dat sorghum goed 

past bij de behoefte van de geit. De geit, als ‘ruwe celstofverteerder’, kan sorghum als de beste omzetten in 

melkproductie.

Dat het gewas aanslaat merken we ook bij de kwekers, dit jaar hebben we een nieuw ras beschikbaar dat in 

opbrengst en voederwaarde een stap vooruit maakt: Vegga.

De Vegga is een middenvroeg-laat ras met een vlotte  begin ontwikkeling en egale afrijping. Door de snelle 

beginontwikkeling i.c.m. het dichte bladerdek is onkruid beter te onderdrukken. De egale afrijping maakt het 

bepalen van het juiste oogstmoment eenvoudiger en geeft zelfs meer flexibiliteit in het oogstmoment. Naast de 

Vegga is Nutri Honey een vertrouwd ras dat zich in de praktijk ruimschoots bewezen heeft. Nutri Honey past als 

middenvroeg ras prima bij tijdige oogsten, als de bodem niet voldoende draagkracht heeft wees dan zorgvuldig 

met je keus. Oogsten later in het najaar vormen grotere risico’s.

Ga je dit jaar (voor het eerst) sorghum telen?  Vraag je adviseur voor meer informatie over de teelt en de 

begeleiding die GIJS hierbij biedt.

RAS EIGENSCHAPPEN KERNWAARDEN

Nutri Honey

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

Robuust ruwvoer. 
Middenvroeg.

Vegga

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

Gelijkmatigere opkomst en  
afrijping. Dicht bladerdek,  

goede onkruidonderdrukking.  
Top opbrengst.  

Middenvroeg-laat ras.

* Vegga en Nutri Honey zijn ook voor biologische teelt beschikbaar
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mais 2021

Mais heeft nog steeds een plek in het geitenrantsoen. Een gezond, fris en vitaal gewas staat voorop. Daarnaast 

is een goede VEM opbrengst met een relatief laag zetmeelgehalte belangrijk. Op basis van deze kenmerken zijn 

onderstaande rassen geselecteerd. Vraag je adviseur naar 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.

RAS FAO EIGENSCHAPPEN KERNWAARDEN

SY  Benco 200

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

Hoge verteerbaarheid. Hoge VEM 
bij lager zetmeel. 

SY Skandik 215

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

Goede builenbrand resistentie. 
Presteert ook bij moeilijkere 

groeiomstandigheden.

LG 31.235 235

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

Hoge celwandverteerbaarheid. 
Hoge VEM opbrengst. 

P8333 (bio) 235

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

Gezonde biologische snijmais met 
goede opbrengst.  

Maiszaad 
behandeld 

met een 
ontsmetting kan 

niet retour.

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

Vroeg

Midden 
vroeg



mais/sorghum mestst o ffen 

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.

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

bij droge omstandhigheden. Het toegevoegde zink 

bevorderd 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 deels de opname van andere 

elementen. Zie hieronder een berekening voor  de 

gewenste kali-gift.

Ontrekking Aanvoer 20 ton Verschil aanvullen met kali-60

15 ton ds 200 200 0 0

20 ton ds 270 200 -70 120

Kaligehalte in de mest = 10 kg K2O/ton

Voor een gezond gewas is de beginontwikkeling erg belangrijk. Voor een vlotte start van je maisgewas is een extra 

kunstmest gift in de rij aan te raden omdat de mineralisatie van vaste stalmest nog op gang moet komen in het 

voorjaar. GIJS heeft verschillende producten geselecteerd voor rijenbemesting die passen bij jouw specifieke teelt 

en 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. 
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Zaaizaadontsmettingen per ras

Leverancier *Vogelafweer *Ritnaalden
Limagrain Korit Force

Syngenta Korit Force

Pioneer Korit Korit + Force

KWS Korit Force

Vanggewas na mais
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


