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Maïs Rassenkeuze 2018Maïs Rassenkeuze 2018
De mais rassenkeuze voor 2018 staat alweer voor de deur terwijl de oogst nog
maar net in de kuil zit.
De leveranciers van maiszaad hebben in deze periode allerlei acties, mede daarom
is het interessant om aan bestellen te denken. De acties zijn wel rasafhankelijk!
 
LimagrainLimagrain vroegboekactie met een paar Dunlop laarzen bij de aankoop (tot 1
feb. 2018) van minstens 15 zakken mais.
PioneerPioneer heeft een Mesurol- en vroegboekactie waar je € 7,- korting mee kunt
verdienen. Meld je ook aan bij de Pioneer Buisiness Club (vraag naar het
aanmeldingsformulier).
KWSKWS heeft zoals andere jaren hun Vroegbestelactie, waarbij je punten spaart. Bij
bestelling voor 1 december krijg je 5 punten per zak. Negentig punten levert 1
gratis zak op.  Tussen 1-12 en 1-2-2018 krijg je er 3 en tot 1-3-2018 krijg je
nog 2 punten per zak.

Doe mee aan deze acties en pak deDoe mee aan deze acties en pak de
voordelen.voordelen.
Als u nu de tijd neemt om te bestellen, weet u ook direct of het ras van uw
voorkeur beschikbaar is.
De bescherming van het zaad tegen vogelvraat en fritvlieg door Mesurol is dit
seizoen voor het laatst! Met MesurolMesurol behandeld zaad kan daarom niet wordenniet worden
teruggenomenteruggenomen! Houd hier rekening mee met uw bestelling en kies bijv. een
gedeelte wat niet ontsmet is. Zoals altijd kan ook met Sonido of Force behandeld
zaad niet worden teruggenomen!
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Voorkeursrassen 2018Voorkeursrassen 2018
Wij hebben een keus gemaakt van een aantal rassen die ons erg geschikt lijken
voor deze regio.

De voorkeurs rassen in 2018 zijn:

Limagrain  Limagrain  
LG 30.215  FAO 215 LG 30.215  FAO 215 
● Vroege dubbeldoelmaïs.
● Massaal gewas met goede beginontwikkeling (koude-resistentie). Goed geschikt
voor op klei.
● Hoge drogestofopbrengst.
● Hoog zetmeelgehalte.
 
LG 31.218  FAO 220 LG 31.218  FAO 220 
● Nieuwste generatie van de vertrouwde LG 30.218.
● Vroege snijmaïs.
● Zeer gezond en vitaal gewas.
● Topvoederwaarde door hoger zetmeelgehalte en hogere
celwandverteerbaarheid.

KWS KWS 
Genialis  FAO 230Genialis  FAO 230
● Middenvroeg dubbeldoelras. Topper voor melkopbrengst.
● Goede beginontwikkeling. 
● Zeer goede stay-green en stevigheid.
● Topkorrel- en zetmeelopbrengst.
 
Figaro *Nieuw*  FAO 240Figaro *Nieuw*  FAO 240
● Kan gezien worden als vervanger van Walterinio.
● Massamaïs met zeer goede kolf en stevigheid.
● Hoge drogestofopbrengst.
● Hoog zetmeelgehalte.

PioneerPioneer
P7932 *Nieuw*  FAO 230P7932 *Nieuw*  FAO 230
● Mooi massaal gewas en zeer geschikt voor kleigrond.
● Zeer goede stevigheid.
● Twee jaar ervaring met dit ras.
● Goede droogteresistentie.
 



P8134  FAO 250 P8134  FAO 250 
● Middenlaat dubbeldoelras: snijmaïs en CCM.
● Zeer imposante kolf.
● Massale, zeer stevige plant die geschikt is voor
zandgronden.
● Topper in zetmeel en een zeer goede droogte resistentie.

Gedreven door de seizoenen!

Uw leverancier Uw leverancier 
Willems BalgoyWillems Balgoy
Groothandel in gewasbeschermings-
middelen, zaaizaden, landbouwfolie en
meststoffen.

Tel. 024 641 26 31

Bestel WhatsApp 06 5806 9169Bestel WhatsApp 06 5806 9169

info@willemsbalgoy.nl 
www.willemsbalgoy.nl 

Specifieke vragenSpecifieke vragen
Heeft u specifieke vragen? Bel of mail: 

Wilbert Willems, tel. 06 2062 7078
Maarten van Erp, tel. 06 2348 1252
Eric van den Hoek, tel. 06 5421 6879
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Willems Balgoy CV besteedt uiterste zorg aan deze publicatie. Onze adviezen zijn gebaseerd op de meest actuele betrouwbare
informatie. Willems Balgoy CV 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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