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Nieuwe nitraatrichtlijn

Maisteelt op zand of löss, maak een plan!
Maistelers op zand en lössgrond krijgen te maken met nieuwe eisen vanuit de
nitraatrichtlijn. Deze regels betreffen het volgende:
Voor snijmais op zand- en lössgrond geldt dat uiterlijk op 1 oktober het
vanggewas gezaaid moet zijn.
Voor biologische snijmais en gangbare
korrelmais (CCM en MKS) geldt dat het
vanggewas uiterlijk op 31 oktober gezaaid
moet zijn.
Past u wisselbouw toe en wordt er een
hoofdteelt geteeld als wintergranen na de
mais, ook dan heeft u uitstel tot 31 oktober
voor het zaaien van dit hoofdgewas.
Onderzaai van gras bij de teelt van snijmais zal door deze vernieuwde regels bij
veel maistelers op zand- en lössgronden gaan plaatsvinden. Je kunt op diverse
manieren onderzaai van gras toepassen, vraag naar de mogelijkheden en neem
hierbij ook de manier onkruidbestrijding mee.
Als u de regie over het juiste oogsttijdstip in eigen hand wilt houden,
moet u werken met onderzaai, alleen dan houdt u er zelf grip op!
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Rassenkeuze
De voorkeurs rassen voor mais in 2019 zijn:
LG 31.205 (FAO 200)
● Vroege dubbeldoelmaïs.
● Massaal gewas met goede beginontwikkeling (kouderesistentie). Goed geschikt
voor op klei.
● Hoge drogestofopbrengst.
● Hoog zetmeelgehalte.
Rancador (FAO 220)
● Uitermate geschikt voor vroege oogst
● Massale mais met hoge korrel/zetmeel opbrengst
● Landbouwkundig zeer sterk
● Zeer goede builenbrand resistentie
Figaro (FAO 240)
● Kan gezien worden als vervanger van Walterinio bv.
● Massamaïs met zeer goede kolf en stevigheid plant.
● Hoge drogestofopbrengst.
● Hoog zetmeelgehalte.
LG 31.218 (FAO 215)
● Nieuwste generatie van de vertrouwde LG 30.218.
● Vroege snijmaïs.
● Zeer gezond en vitaal gewas.
● Topvoederwaarde door hoger zetmeelgehalte en hogere
celwandverteerbaarheid.
P8329 (FAO 240)
● 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.
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.
Bekijk de rassenlijst mais van CSAR en Willems Balgoy.

Verkoopacties fabrikanten
KWS heeft zoals andere jaren hun Vroegbestelactie, waarbij je punten spaart: Bij
bestelling voor 1 februari krijg je 3 punten per zak, tot 1-3-2019 krijg je nog 2
punten per zak.
Limagrain heeft het aanbod van een bodywarmerbij de aankoop (voor 1 februari
2019) van minstens 15 zakken maiszaad. Bij LG-mais met de nieuwe coating
Starcover geldt de gratis bodywarmer al bij 10 eenheden.
Pioneer: U kunt zich aanmelden bij de Pioneer Buisinessclub, 10 zakken geeft een
cadeau (Power Muziekbox). Tevens gratis Mesurol-ontsmetting op hybriden P8057
en PR39F58
Deze acties kunnen u aardig wat geld of andere dingen opleveren.
Mesurol, tegen fritvlieg en vogelvraat, is in 2019 voor het laatst!
Sonido tegen ritnaalden: mais met deze ontsmetting kan niet worden
teruggenomen!

Snelle startgroei en
bemesting
De zorg voor snelle begingroei van de mais is erg belangrijk, je bent dan de
droogte en of andere slechte weersomstandigheden voor, voor een maximale
opbrengst. Een goed begin ligt aan de basis.
Gebruik:
A Maismeststoffen korrel (standaard)
B Startgranulaten
C Explorer maakt gebruik van mineralen uit de bodem
Zorg in ieder geval voor een beetje Borium wat erg belangrijk is voor de
kolfzetting.
Kalium is belangrijk voor de groei. Afhankelijk van de opbrengsten verbruikt mais

zo’n 350 kg zuivere Kalium. Gebruik uw bodem- en mestanalyses voor een
Kaliadvies. Kalium zorgt voor mineralentransport in de plant en geeft hem dus
ook stevigheid
stevigheid.

Gedreven door de seizoenen!
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Specifieke vragen

Willems Balgoy
Groothandel in gewasbeschermingsmiddelen, zaaizaden, landbouwfolie en
meststoffen.
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