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Ruwvoerteelt
Bepaal nu het succes van 2021
Door in het najaar en winter de bodemgezondheid goed op orde te krijgen, wordt
de basis gelegd voor een succesvolle ruwvoerteelt in het volgende jaar. Denk
daarbij aan het verhogen van de pH door bekalken van bouwland maar ook van
het blijvend grasland. Is de pH op orde maar de calciumbezetting te laag? Strooi
dan gips voor een betere bodemstructuur. Zolang de draagkracht het toelaat is het
nu ideaal om kalk of gips te strooien.

Praktische tips:
Bekalk grasland met een
snelwerkende kalkmeststof die <5%
MgO bevat en een goede fijnheid
heeft. Bekalk per strooibeurt
maximaal 2.000 NW per ha.
Strooi extra kalk op gescheurd
grasland omdat “schrale” grond
wordt boven geploegd. Hiervoor is
vaak 1.000 NW per ha extra nodig.
Via gips wordt ook flinke
zwavelaanvulling gegeven. Houdt hier rekening mee in de bemesting van uw
gewassen. Zwavel is een zeer belangrijk element en komt doorgaans te
weinig beschikbaar uit de bodem.

Onze maisrassen van 2021
Zaai mais niet te dik
Vaak wordt mais te dik gezaaid. De “standaard” 100.000 zaden per ha zijn lang
niet altijd nodig, in tegendeel zelfs! De juiste zaaidichtheid wordt bepaald door de
grondslag, zaaimoment, maisras, gebruiksdoel en zaaitechniek. Vraag onze
adviseurs naar het juiste zaaiadvies voor uw mais, daar is de eerste winst te
behalen!

4 toprassen
Op basis van onze praktijkervaring in de regio, rassenlijstcijfers en
landbouwkundige eigenschappen hebben we de volgende 4 toprassen voor u
geselecteerd:

In de tabel is af te lezen welke ontsmettingen verkrijgbaar zijn per maïsras. Per
behandeling is de voorraad beperkt. Tevens hebben sommige kwekers vroegbestelkortingen. Dus bestel op tijd voor het meeste voordeel en een passend
maïsras. Kijk voor extra informatie, de rassenlijst en eigen filmpjes van deze
rassen op www.willemsbalgoy.nl of vraag onze specialisten om het beste advies.

Welke ontsmetting heb ik nodig?
In bovenstaand schema kunt u aflezen welke ontsmettingen beschikbaar zijn op
ons maiszaad en wat de werking ervan is. Iedere kweker heeft eigen
behandelingen met uiteenlopende ondersteuning van het maiszaad. Naast
standaard ontsmet bieden wij Starcover/Force (Limagrain), Initio Birdprotect/Force
(KWS) en Lumigen Korit/Force (Pioneer) aan. Een zaadontsmetting is geen garantie
dat een maisplant niet wordt aangetast, het verhoogt de tolerantie waarmee u het
zaaizaad, de kiemplant en maisplant mee ondersteunt. Er zijn 4 verschillende
behandelingen verkrijgbaar:

Gras benutten met MKS of CCM
Rantsoenen in de melkveehouderij
bevatten steeds meer (vers) gras. Om het
eiwit uit gras goed te benutten zal een
geconcentreerde energiebron gevoerd
moeten worden. Hoger hakselen van
snijmais is vaak niet extreem genoeg.
Door MKS of CCM te maken wordt het
zetmeelgehalte naar zo’n 600 gram per
kg droge stof ingedikt (1.150 VEM).
Tevens kan meer graskuil gevoerd
worden omdat de pens niet gevuld is met veel snijmais maar slechts met enkele
kilo’s MKS/CCM.

Maisstro is 30 ton compost
Ook voor de bodem is het goed om MKS, CCM of korrelmais te maken. De
gewasresten die achterblijven dragen bij het verhogen van de organische
stofbalans en zorgen voor een actief bodemleven. Vaak wordt ook de bemestende
waarde van het maisstro onderschat, met name de hoeveelheid kali die achterblijft
op het land. Omgerekend staat 1 ha maisstro gelijk aan zo’n 30 ton
natuurcompost per ha. Zet de bodem maar aan het werk!
Overweegt u om MKS of CCM te gaan maken? Houdt hier dan rekening mee met
de maisrassenkeuze. Vraag onze adviseurs naar het beste advies in uw situatie.

Nieuw: Voorverkoopactie kuilfolie
Bestel nu uw Rani kuilfolie en betaal pas in
mei!
Tevens is de kuilfolie tijdens de actieperiode (tot 20
januari) extra scherp geprijsd. In maart zullen wij de
bestelde producten bij u afleveren, keurig op tijd voor
het nieuwe seizoen. Wij een logistiekvoordeel, u een
inkoopvoordeel! RaniSilo folie is zeer sterk, duurzaam
en van constante hoge kwaliteit met een dikte van 0,15
of 0,20 mm. Verkrijgbaar in een breedte van 6 tot 22 meter en op rollen van 50
meter of jumborollen. In alle situaties uw hoogwaardig ruwvoer super goed
beschermt.

Onderlegfolie en wandfolie: altijd doen!
Door standaard te werken met RaniCover onderlegfolie
en RaniSide wandfolie wordt een extra beschermlaag
over uw kuil aangebracht. De flexibele en transparante
folie van 0,04 mm zuigt zich vast op het ruwvoer
daarvoor de silo eerder zuurstofarm wordt. Een
goedkope schimmel- en broeiremmer dus. Daarom is
ons advies om altijd onderlegfolie en wandfolie te gebruiken. Bestel het direct mee
met de RaniSilo kuilfolie. De onderlegfolie is verkrijgbaar in een breedte van 8 tot
22 meter op rollen van 50 of 100 meter. RaniSide wandfolie is beschikbaar van 2
tot 6 meter breed, op rollen van 50 of 100 meter.

Jumborollen: grote rol, groot gemak
Altijd de goede lengte, weinig verlies en geen gesjouw
met zware rollen, dat is het voordeel van Jumborollen.
Deze rollen zijn 300, 400 of 500 meter lang en
verkrijgbaar in bijna alle breedtes, tot wel 22 meter. Met
de Jumborolhouder kunt de folie eenvoudig met de
verreiker, voorlader of shovel bij de kuil zetten. We
hebben zowel Jumborollen met RaniSilo kuilfolie als
RaniCover onderlegfolie beschikbaar. Een grote rol voor een groot gemak dus.
LET OP: Jumborollen RaniSilo kuilfolie, RaniCover onderlegfolie en Raniside
wandfolie zijn te bestellen tot 20 januari!
Vraag onze adviseurs naar de beschikbare afmetingen kuilfolie tijdens de
voorkoopactie.

Gedreven door de seizoenen
Uw leverancier
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Let op! Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig! Lees voor gebruik altijd het etiket
en de productinformatie.
Willems Balgoy besteedt uiterste zorg aan deze publicatie. Onze adviezen zijn
gebaseerd op de meest actuele en betrouwbare informatie. Willems Balgoy is niet
aansprakelijk voor schade die ontstaat door het uitvoeren van een advies wanneer dit
schadelijk gevolg op dit moment nog niet bekend was.
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