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Voor het maisseizoen 2022 heeft GIJS weer een mooi voorkeurs assortiment samengesteld. Sinds dit jaar kunnen 

we hierbij ook gebruik maken van de cijfers van onze eigen maisdemo op het Melkvee Innovatie Centrum. Neem 

voor een advies op maat contact op met jouw GIJS adviseur.

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

SNIJMAIS RAS FAO EIGENSCHAPPEN KERNWAARDEN

LG 31.205 200

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

Goede opbrengst met  
hoge kwaliteit.  

Stabiele prestatie.

SY Benco 200

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

Hoge verteerbaarheid.  
Flexibiliteit in oogstmoment.

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.

Privat 220

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

Hoogste opbrengst  
i.c.m. kwaliteit.  

Geschikt als dubbeldoel.

Genialis 230

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

Bewezen en betrouwbaar.  
Goede builenbrandresistentie.  

Ook als korrelmais geschikt.

SY Nomad 240

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

Hoge verteerbaarheid. 
Uitstekende builenbrand-

resisitentie.  
Flexibiliteit in oogstmoment. 

Dairy Massa 240

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

Betrouwbare opbrengst en goede 
kwaliteit door de mix van de beste 

rassen.

*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. 
** Overige rassen zijn op aanvraag beschikbaar    

 Maiszaad 
behandeld 

met een 
ontsmetting kan 

niet retour.

Midden
vroeg

Zeer
vroeg

VroegVroeg

Zaaizaadontsmettingen per ras 
Leverancier Vogelafweer Anit-ritnaald

Limagrain Korit + Vibrance + sporen Force + Vibrance + biostimulanten

Syngenta Korit + Vibrance Force + Vibrance

Pioneer Korit + Vibrance + biostimulant Force + Korit + Vibrance + biostimulant

KWS Korit + biostimulant Force + Korit + biostimulant

Eurocorn Korit + biostimulant Force

Dairy mais* - Force

* Op dairymais mengsels kan één van de 
volgende coatings worden toegevoegd:
• iSeed: stimuleert een snelle 
beginontwikkeling o.b.v. fosfaat 
(toegestaan bij derogatie).
• TopCoat: extra sporenelementen, tegen 
gaan van stress bij beginontwikkeling.
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Maismestst  o ffen 2022 
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. Vraag je GIJS adviseur naar de 

mogelijkheden.
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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 gevoeliger voor uitspoeling.

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.

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.

Tip: Wil je Azul gebruiken, vraag dan eerst bij je 

loonwerker naar de mogelijkheden voor toepassing van 

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.

Kaligehalte in de mest= 4,5 K20/M3

Ontrekking Aanvoer 
40m3

Verschil Aanvullen 
met kali-60

15 ton ds 200 180 -20 35

20 ton ds 270 180 -90 150



Elk jaar moet de keuze gemaakt worden voor onderzaai of na-zaai van het verplichte vanggewas op zand- 

en lössgrond. Voor ieder bedrij f is deze situatie anders, hieronder vind je enkele richtlij nen om deze keuze 

makkelij ker te maken:

Situatie Onderzaai Na zaai

Rassen met FAO >220 ++ -

Rassen met FAO <220 + ++

Vroeg groeiseizoen + ++

Trage groei in eerste 6 weken +++ +/-

Late zaai (na half mei) ++ -

vanggewas
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