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Hoewel de opbrengst soms tegenviel en de droogkosten hoger waren dan in 2011,
was 2012 voor heel wat landbouwers een zeer goed jaar voor de korrelmaïsteelt.
2012 was een topjaar inzake de financiële rendementen van korrelmaïs, dankzij de
hoge graanprijzen. De resultaten kunnen inspirerend zijn bij de rassenkeuze voor dit
jaar. – Jurgen Depoorter, Michaël Mary & Guy Foucart, CIPF vzw
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In 2012 daalde de totale oppervlakte
ingezaaid met korrelmaïs met 4,9% ten
opzichte van 2011 tot een oppervlakte van
68.527 ha. De meeste korrelmaïs werd
vorig jaar erg laat gezaaid. Gelukkig
geven de boeren meestal prioriteit aan de
zaai van de korrelmaïs, maar soms was
het door de natte omstandigheden
gewoon onmogelijk om de percelen op
hun gebruikelijke data zaaiklaar te
leggen. Zo werd er in 2012 nog uitzonderlijk veel korrelmaïs na 10 mei gezaaid,
daar waar de meeste percelen bestemd
voor korrelmaïs doorgaans vóór die
datum ingezaaid zijn.

achterstand in de grond. De omstandigheden van het jaar lieten niet toe om een
deel van de achterstand in te halen. De
oogst kwam dan ook enkele weken later
op gang. Er werd nog korrelmaïs gedorst
tot eind november. De behaalde vocht
gehaltes waren duidelijk hoger dan in
2011, waar in de praktijk vochtgehaltes
onder de 25% gehaald konden worden.

Resultaten over meerdere
jaren zeggen meer.

Vochtgehalte
Enkel in de Kempen kon in de tweede
helft van april nog een beduidend aantal
percelen worden gezaaid. De maïs zat
dus globaal genomen met een grote
10 • voedergewassen | korrelmaïs

Ook in 2012 konden de waarden in
gunstige omstandigheden op lichte grond
soms zakken naar 26 à 27% vocht, maar
doorgaans zat men enkele procentpunten

hoger. Op zandleem- en leemgrond, waar
later gezaaid moest worden, bleven de
vochtgehaltes bij de oogst boven de 30%.

Teeltverloop
Door de moeilijke weersomstandigheden
zagen we wel een aantal ziekteproblemen
opduiken. Ondanks de overvloedige regen
bleef het fenomeen van zomerlegering
vrij beperkt. Op een aantal velden trad
wel vrij veel legering op, die voor sommige perceeltjes de oogst bemoeilijkte.
Een ander probleem dat in 2012 sterk tot
uiting kwam, was stengelbreuk. Hierbij
knakken de planten af, meestal onder de
kolfinplantingsplaats. Het is een ras
gebonden eigenschap. In extreme
gevallen kunnen de veldjes volledig
verloren gaan bij de oogst. Vorig jaar
waren de omstandigheden gelukkig niet
gunstig voor de ontwikkeling van blad-
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Welke korrelmaïsrassen
presteerden sterk in 2012?

ziekten zoals helminthosporium en
kabateillose. Ook de kwaliteit van de
korrels was uitstekend (weinig of geen
aantastingen door builenbrand of
fusarium op de korrels).

Tabel 1 Resultaten korrelmaïsrassen normaal netwerk gerangschikt volgens financieel
rendement - Bron: CIPF 2012
Korrelopbrengst aan 15% vocht (rel)1

Ras

2012

Gemiddelde

Vochtgehalte
korrel (%)

Financieel
rendement (rel)1

Gemiddelde

Gemiddelde

2010

2011

Ricardinio

106,3

104,7

98,9

103,3

31,6

105,1

Lafortuna

102,9

99,3

102,9

101,7

32,2

102,7

Rassen 3 jaar in proef

102,0

104,0

106,1

104,0

33,7

102,3

100,9

100,7

101,1

100,9

32,1

102,0

Ronaldinio

101,8

100,7

103,8

102,1

33,0

101,8

Padrino

95,9

100,6

95,2

97,3

30,1

101,4

Torres

97,2

102,9

109,7

103,3

33,6

101,3

Ambrosini

97,9

100,4

103,7

100,7

100,4

101,4

99,8

100,5

99,1

100,5

101,4

102,2

102,1

99,6

97,9

106,7

104,0

103,6

99,0

97,2

93,9

97,2

93,8

102,0

97,5

98,4

98,0

97,5

Barros

100,4

Sphinxx

101,6

Podium

96,0

Grosso
Nuxx
DKC2787
Coleen
PR39K13

Rassen 2 jaar in proef
Millesim

Een hoge korrelopbrengst gecombineerd
met een laag vochtgehalte van de korrel

100,9

32,9

100,2

34,0

99,2

102,9

34,7

99,1

99,9

33,5

99,0

95,0

30,0

98,9

99,3

33,4

98,7

98,7

98,1

33,1

97,6

100,7

102,1

101,1

34,6

97,4

94,1

93,1

96,3

33,1

96,1

89,8

90,6

92,1

30,8

95,2

110,1

107,9

109,0

33,8

107,1

100,2

97,9

99,1

32,0

99,8

93,6

99,3

96,4

30,8

99,6

Sebasto

103,5

101,5

102,5

34,2

99,5

Telexx

100,1

97,7

98,9

32,9

98,9

P7631

96,7

98,6

97,6

32,3

98,3

P8057

95,4

97,8

96,6

31,6

98,3

LG 30222

95,9

99,0

97,4

32,6

97,7

Emmy

97,1

99,3

98,2

32,9

97,5

99,2

96,0

97,6

36,3

91,8

SY Multitop
Lapromessa

LG 30223

Nieuwe rassen
Colisee

107,7

107,7

31,1

111,2

Amagrano

100,8

100,8

30,7

105,1
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Opbrengst en vochtgehalte

100,3

101,1

32,6

101,3

en

SY Quartz

er

Bravour

32,4

bo

LG 3247

nd

Alduna
Zidane

ht

In het normaal netwerk van het CIPF
worden de betere korrelmaïsrassen van
de afgelopen jaren uitgezaaid, samen met
de koplopers uit het voorlopig netwerk
van het CIPF van 2011. Daarbij komen
nog recent op de Belgische rassencatalogus ingeschreven hybriden en tenslotte
nog een aantal goed presterende rassen
die in 2011 hun eerste jaar meeliepen in
de officiële rassenproeven.
In het verleden maakte het CIPF een
onderscheid tussen rassen geschikt als
te drogen graan of rassen enkel bestemd
voor vochtig graan of maïskolvenschroot
(MKS). Deze opdeling gebeurde voornamelijk op basis van de behaalde droog
tegraad van de korrel. De vroegste
rassen kunnen – afhankelijk van het
gekozen oogsttijdstip – gebruikt worden
voor droog graan, vochtig graan of MKS.
De latere korrelmaïs, die doorgaans
hogere droogkosten oplevert, is eerder
aan te wenden als vochtig graan of MKS.
Een laat korrelmaïsras kan echter
dankzij een hogere korrelopbrengst
– zelfs met hogere droogkosten – toch
nog hoge financiële rendementen
behalen. Vandaar dat het CIPF die
opsplitsing niet meer maakt. Een laat en
vochtig jaar zoals 2012 illustreert wel
wat de risico’s zijn bij het kiezen voor
een laat ras om te oogsten als te drogen
graan. Alle vroege en late korrelmaïsrassen worden dus samen gerangschikt
op basis van brutorendement (aan 15%
vocht van de korrel) en op basis van
financieel rendement (euro/ha). Het
financieel rendement geeft de verkoopprijs van het graan weer met de droogkosten in mindering gebracht.
In het normaal netwerk 2012 werden 47
korrelmaïsrassen getest (tabel 1). De
resultaten van 4 locaties in Laag- en
Midden België werden opgenomen in de
syntheses van 2012: Burdinne, Hornu,
Sombreffe en Tongerlo. De gerandomiseerde blokkenproeven van 4 herhalingen
worden gezaaid in 4 rijen waarvan enkel
de 2 middelste rijen geoogst, gewogen en
geanalyseerd worden. De verschillende
rassen werden vergeleken ten opzichte
van 4 getuigenrassen (Ambrosini,
DKC2787, PR39K13 en Zidane).

Bo

Het proefveldnetwerk

Koloris

97,6

97,6

31,2

100,7

Porfavor

100,6

100,6

32,8

100,5

Baracco

101,9

101,9

33,7

100,4

Exxpression

102,4

102,4

34,1

99,5

Wifaxx

97,2

97,2

31,4

99,4

DKC3016

95,8

95,8

30,7

99,2

Vitalplus

95,1

95,1

30,8

98,8

1015HYB

93,7

93,7

30,1

98,4

ES Cluedo

96,4

96,4

32,6

97,0

LG 30217

96,4

96,4

32,5

96,8

Novalixx

92,9

92,9

31,3

96,2

ES Cockpit

94,7

94,7

32,2

95,2

ES Cirrius

92,6

92,6

32,0

93,5

P8261

95,7

95,7

34,7

91,5

DKC3417

95,3

95,3

34,5

90,9

DKC3411

93,1

93,1

35,5

86,8

Gemiddelde

12,4 (t/ha)

13,1 (t/ha)

12,8 (t/ha)

12,8 (t/ha)

Gemiddelde getuigen

12,8 (t/ha)

13,3 (t/ha)

13,0 (t/ha)

13,0 (t/ha)

2.089,8 (euro/ha)

1 100% = gemiddelde van de getuigen (gemeenschappelijke 19 variëteiten die 3 jaar in proef liggen: Alduna; Ambrosini; Barros; Bravour;

Coleen; DKC2787; Grosso; Lafortuna; LG 3247; Nuxx; Padrino; Podium; PR39K13; Ricardinio; Ronaldinio; Sphinxx; SY Quartz; Torres en Zidane).
Uitstekend;
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Goed;
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uitstekende rendementen aan 15% vocht.
Het ras haalt zowel in brutorendement
aan 15% vocht als in financieel rendement (euro/ha) de tweede plaats in het
normaal netwerk korrelmaïs van 2012.
Dit ras heeft ook een goed rendement als
halfvroege kuilmaïs en voldoet dus
perfect als dubbeldoelras.
Colisee is een nieuwkomer in het
normaal netwerk en het ras bevestigt zijn
uitstekende resultaten uit het voorlopig
netwerk van 2011. Het ras haalt zeer
goede korrelopbrengsten en combineert
dit met lage vochtgehaltes. Net zoals in
2011 behaalt Colisee het hoogste
financieel rendement van alle rassen in
proef. Alduna haalt in zijn derde proefjaar
uitstekende rendementen aan 15% vocht.
De graanopbrengsten zijn zeer regelmatig van jaar tot jaar. Door een wat hoger
vochtgehalte moet het ras enkele
plaatsen prijsgeven in de rangschikking
voor financieel rendement, maar dan
spreken we nog steeds over zeer goede
resultaten.
Ronaldinio en Ambrosini zijn 2 vaste
waarden. Beide halen in 2012 een zeer
goed rendement, zowel voor korrel
opbrengst aan 15% vocht als voor
financieel rendement. Ronaldinio heeft
een goed en regelmatig rendement als
halfvroege kuilmaïs en komt dus zeker in
aanmerking als dubbeldoelras.
Grosso haalt in zijn derde proefjaar in het
normaal netwerk een zeer goede
korrelopbrengst. Het ras heeft bij de
oogst wel hoge vochtgehaltes zodat het
ras zakt tot net onder het niveau van de
getuigen in de klassering op financieel
rendement. Het ras kan dus zeker
gedroogd worden, maar het komt het best
tot zijn recht bij een toepassing als
vochtig graan of MKS. Grosso kan
eventueel als late voedermaïs worden
ingekuild.
Barros haalt zeer goede korrelopbrengsten, vergelijkbaar met die van Grosso.
De rendementen zijn stabiel van jaar tot
jaar. Het ras is eveneens te gebruiken als
halflaat tot laat kuilmaïsras.
Lafortuna staat voor het tiende jaar in
proef en nog steeds kenmerkt het ras
zich door goede rendementen, zowel in
ton graan/ha aan 15% vocht als in
financieel rendement.
Exxpression is een nieuwkomer in het
normaal netwerk. Het ras bevestigt wat
het liet zien in het voorlopig netwerk van
2011: goede rendementen gekoppeld aan
wat hogere vochtgehaltes. Deze eigenschappen maken het ras het best
geschikt voor vochtige toepassingen.
Een andere nieuwkomer met vergelijkbare, goede rendementen is Baracco. Het

ig

ht

Bo

er

en

bo

uitgesproken aanwezig was. De gevoeligheid is duidelijk gebonden aan het ras.
Soms was de schade zo groot dat het
onmogelijk werd om de veldjes goed te
kunnen dorsen.
Resistentie tegen fusarium Gevoeligheid
voor stengelrot blijft een belangrijk
criterium bij de rassenkeuze voor
korrelmaïs. Elk jaar stellen we tussen de
geteste variëteiten grote verschillen vast
in gevoeligheid voor fusarium. Bij
sommige gevoelige rassen komt de ziekte
slechts in een laat stadium tot uiting.
Resistentie tegen builenbrand 2012 was
een jaar met weinig of geen builenbrand.
Hoewel de builenbrand niet echt giftig is,
kan je best toch de meest gevoelige
rassen vermijden.

© Jo Gennez

is voor elk korrelmaïsras uiteraard van
groot belang. Voor de aanwending van de
maïs als vochtig graan blijft dit de
belangrijkste parameter, wel in de
veronderstelling dat het als korrelmaïsras in normale omstandigheden tussen
36 en 32% vochtgehalte moet geraken. De
financiële risico’s van de droogkosten
moeten zo veel mogelijk beperkt blijven.
Het vochtgehalte bij de oogst blijft een
belangrijke factor bij de keuze van een te
drogen maïsras. Na het vullen van de kolf
en het verschijnen van het zwarte puntje
aan de korrel (rond 36% vocht, dan
stoppen de transfers naar de korrel) komt
de fase van de afdroging. Sommige
rastypes zijn beter in staat om deze
reductie van het vochtgehalte uit te

yr

Na het vullen van de kolf en het verschijnen van het zwarte puntje aan de korrel komt de fase van de
afdroging.
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voeren. Hoewel rassen van het dentedtype gemiddeld 4 tot 7 dagen later in bloei
staan dan de eerder flint-type rassen,
kunnen de eerder dented-type rassen
doorgaans ook bij voldoende lage
vochtgehaltes geoogst worden. Dit is
zeker van toepassing bij een warm najaar.

Ziekteresistentie
Legervastheid en stengelbreuk Gezien
korrelmaïs tot in een vergevorderd
rijpheidstadium op het veld moet blijven
staan, is deze parameter nog belangrijker
dan voor silomaïs. In 2012 doken op
sommige plaatsen toch wat problemen
met legering op. Doorgaans zorgde dit
niet voor oogstproblemen. Stengelbreuk
is een ander fenomeen dat in 2012 erg

12 • voedergewassen | korrelmaïs

Welke rassen zaaien in 2013?
Dit jaar prijkt Torres bovenaan het
klassement voor rendement aan 15%
vocht. Het ras werd al voor het vijfde jaar
in het normaal netwerk getest. Over
meerdere jaren kunnen de rendementen
wat variëren naargelang van de klimatologische omstandigheden, maar 2012 was
zeker een topjaar voor Torres. Door een
iets hoger vochtgehalte bij de oogst lijkt
het ras iets meer geschikt voor vochtige
toepassingen. Maar ook bij een oogst als
te drogen graan blijft het financieel
rendement (tabel 1) zeer goed. Daarbovenop is dit ras met goede rendementen
als halfvroege kuilmaïs te oogsten.
Millesim bevestigt in zijn tweede jaar in
het normaal netwerk met opnieuw
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Bravour, Sebasto en Zidane zijn 3 rassen
met goede rendementen. Sebasto
combineert dit wel met een hoog
vochtgehalte zodat het ras bij voorkeur bij
vochtige toepassingen moet worden
ingezet. Bravour en Zidane hebben

vochtgehaltes in de buurt van het
gemiddelde en blijven daardoor een goed
financieel resultaat halen. De korrel
opbrengst is stabiel over meerdere jaren
heen. Bravour is bovendien een mogelijk
dubbeldoelras.
Amagrano is een nieuw ras in het
normaal netwerk. In het voorlopig
netwerk van 2011 haalde het ras al zeer
goede rendementen, samen met zeer
lage vochtgehaltes. Ook in 2012 zien we
dezelfde eigenschappen: door de zeer
lage vochtgehaltes stijgt het ras heel wat
plaatsen in de klassering voor financieel
rendement. Een ander pluspunt voor dit
ras zijn de goede rendementen als zeer
vroege kuilmaïs.
LG 3247 staat al 4 jaar in proef. De
rendementen liggen op het niveau van de
getuigen. Een goede troef van dit ras is de
zeer regelmatige resultaten over meerdere jaren heen.
Vier rassen verdienen nog een vermelding wegens hun lage vochtgehaltes die
resulteren in goede financiële rendementen: Lapromessa, P8057 en de 2 nieuwe
rassen Koloris en Wifaxx. n
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ras haalde in het voorlopig netwerk nog
de beste rendementen aan 15% vocht.
Door een gemiddeld vochtgehalte dat wat
aan de hogere kant zit, zakt het financieel
rendement naar het niveau van de
getuigen.

De volledige resultaten kan je vinden op
de website www.cipf.be
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Hoewel de opbrengst soms tegenviel en de droogkosten hoger waren dan in 2011, was 2012 voor heel
wat landbouwers een zeer goed jaar voor de korrelmaïsteelt.
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Patentkali ® is de eerste keuze – wanneer het gaat om de optimale bemesting van aardappelen
met kalium, magnesium en zwavel. De volledig in water oplosbare meststof (met als samenstelling
30% K 2O, 10% MgO en 42% SO3 ) is voor de biologische landbouw toegestaan en overtuigt bovendien door een hoge strooikwaliteit. De werking ervan spreekt voor zich:

z Verzekering van een
goede waterhuishouding

z Vermindering van de neiging
tot blauwgevoeligheid

z Verhoging van de knolopbrengst
en het zetmeelgehalte

Kies voor Patentkali ® – dé voorzorg tegen blauwgevoeligheid.
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