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Sorghum 2022

Door de goede ervaring van GIJ S met sorghum in het geitenrantsoen en bij behorende resultaten zij n steeds meer 

geitenhouders overtuigd dat het gewas goed in hun bedrij fsvoering past. De geit kan als ‘ruwe celstofverteerder’ 

sorghum namelij k als de beste omzetten in melkproductie. 

Afgelopen jaar heeft GIJ S wederom ingezet op kennisvergaring over de teelt en de beschikbare rassen. Door 

middel van diverse demovelden hebben we dit jaar uitgebreid rassen in de praktij k kunnen vergelij ken, zowel 

landbouwkundig als voederwaarde-technisch. De koude en natte omstandigheden afgelopen voorjaar hebben 

duidelij k gemaakt welke rassen goed presteren als de omstandigheden niet optimaal zij n.

Succesvol melken met sorghum in het rantsoen begint bij  een goede teelt. GIJ S heeft veel kennis van sorghum 

rassen en ervaring met de uitdagingen van de teelt om jou als geitenhouder hierin te ondersteunen. Vraag je 

GIJ S adviseur naar een advies op maat.

RAS** EIGENSCHAPPEN* KERNWAARDEN

Master

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

Hoge verteerbaarheid
Goede VEM opbrengst
Suikerrij k en smakelij k

Nutri Honey

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

Robuust en betrouwbaar ras
Middenvroeg

Vegga

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

Vlotte opkomst en dicht bladerdek 
met goede onkruidonderdrukking 

Stevig en gezond
Middenvroeg-laat ras

* Beoordeling eigenschappen op basis van kwekers en eigen bevindingen in de praktij k.  
** Overige rassen zij n op aanvraag beschikbaar

Bemesting sorghum 2022
Sorghum gaat effi  ciënt met stikstof om. Bij  gebruik van drij fmest of vaste mest is de NPK behoefte van het 

gewas gedekt. Voor een vlotte start is toevoeging van een startmeststof in de vorm van microgranulaat wel aan 

te raden. Hiervoor hebben wij  het volgende product in ons assortiment: Powerstart Azul.

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

en opname van elementen te bevorderen. Zorgt voor een snelle 

ontwikkeling, ook in minder groeizame omstandigheden. 

Magnesium en zink dragen bij  aan een goede wortelontwikkeling. 

Bevat gerecycled fosfaat. 

TIP: Wil je Powerstart Azul gebruiken, vraag dan eerst bij  je 
loonwerker naar de mogelij kheden voor toepassing van granulaat.

TIP:  Ook geschikt voor gebruik in maisteelt.



BOEREN MET

Mais 2022

Mais heeft nog steeds een plek in het geitenrantsoen. GIJ S kiest bij  mais voor geiten altij d voor een gezond, fris en 

vitaal gewas met een goede VEM opbrengst bij  een relatief laag zetmeelgehalte. Vraag je adviseur naar het juiste 

advies op jouw bedrij f.

TIP: meld jouw percelen voor 15 februari aan bij  RVO voor de teelt van mais i.v.m
uitrij beperkingen 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

Flexibiliteit in oogstmoment

Nomad 240

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

Hoge verteerbaarheid
Uitstekende builenbrandresisitentie

Flexibiliteit in oogstmoment

P8333 (bio) 235

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

Gezonde biologische snij mais met 
goede opbrengst 

Maiszaad 
behandeld 

met een 
ontsmetting kan 

niet retour.

* Beoordeling eigenschappen op basis van CSAR rassenlij st, kwekers en eigen bevindingen in de 
praktij k. Groepen zeer vroeg, vroeg en middenvroeg zij n niet 1 op 1 te vergelij ken.
**Overige rassen zij n op aanvraag beschikbaar

Vroeg

Midden
vroeg

Zaaizaadontsmettingen per ras

Leverancier *Vogelafweer * Anit-ritnaald

Limagrain Korit + Vibrance + sporen Force + Vibrance + biostimulanten

Syngenta Korit + Vibrance Force + Vibrance

KWS Korit + biostimulant Force + Korit + biostimulant

Vanggewas na mais 
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) ++ -



Dit is een uitgave van  GIJ S (Gelre IJ sselstreek B.V.)   |   Molenweg 9, 7045 AG Azewij n, 0314 651 412

Voor een vlotte start van de mais is een kunstmest gift in de rij  een must. GIJ S heeft hier verschillende producten 

voor die passen bij  jouw bedrij fsomstandigheden. Vraag je GIJ S adviseur naar de mogelij kheden. 

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

Humuszuren hebben een plantversterkend effect en 

kunnen zorgen dat andere elementen beter vrij komen 

in de bodem.

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

toe is gevoegd. Hierdoor komt de stikstof geleidelij k 

vrij  en blij ft zo langer beschikbaar voor de plant.

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

en borium. Is NIET toegestaan op derogatiebedrij ven.

Kali-60
Hoewel met mest al kali wordt aangevoerd, is dit niet 

altij d voldoende voor de behoefte van het gewas. Zie 

hieronder een voorbeeld berekening voor een volvelds 

kali-gift.

Kaligehalte in de mest= 4,5 K20/M3

Mestst o ffen mais 2022

Ontrekking Aanvoer 
40m3

Verschil Aanvullen 
met kali-60

15 ton ds 200 180 -20 35

20 ton ds 270 180 -90 150


