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Wie er nog niet uit is welk kuilmaïsras hij binnenkort zal uitzaaien, kan inspiratie
vinden in de resultaten van de CIPF-proeven van vorig jaar. Bij de zeer vroege tot
vroege variëteiten zagen we goede voederwaarden en kwaliteit. Voor de halfvroege
tot late groep was de voederkwaliteit gemiddeld tot goed. – Jurgen Depoorter, Michaël Mary &
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Zeer vroege tot vroege variëteiten
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Het CIPF-netwerk is opgesplitst in 2
groepen. Een eerste groepeert de zeer
vroege tot vroege rassen (FAO-index ≤
230), de tweede groep omvat de halfvroege
tot late rassen (FAO-index 230 ≤ 270). In
het vroeg normaal netwerk werden het
voorbije jaar 44 rassen getest. Men
vergeleek de rassen met 4 getuigenrassen, namelijk Aaposito en Castro (zeer
vroege rassen) en LG 30218 en P8000
(vroege rassen).
De zeer vroege tot vroege variëteiten
kunnen gezaaid worden van 20 april tot
20 mei. Na deze datum is het aangewezen
om zich nog enkel te beperken tot de zeer
vroege rassen. De (zeer) vroege rassen
worden doorgaans uitgezaaid wanneer de
zaai pas in mei kan starten, na een snede
raaigras of wanneer een vroege oogst
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noodzakelijk is om het perceel vrij te
maken voor de volgteelt.
Het oogsttijdstip moet goed gepland
worden in functie van de evolutie van het
drogestofgehalte en de weersomstandigheden. Voor deze vroegrijpheidsklasse zal
het behalen van het optimale drogestofgehalte van 32 tot 35% doorgaans geen
problemen stellen. Dit gehalte waarborgt
ideale inkuilomstandigheden en een goede
voederopname.
In Laag- en Midden-België leverden de
zeer vroege tot vroege rassen vergelijkbare (goede) rendementen op als in 2010
voor de percelen die in april gezaaid
werden en een goede opkomst hadden.
Soms waren de drogestofgehalten bij de
oogst wel te hoog. Ondanks de moeilijke
meteorologische omstandigheden, meer
bepaald de droogte van april tot midden

juni, was de kwaliteit van de zeer vroege
tot vroege groep zeer goed. De voedereigenschappen (verteerbaarheid van het
organisch materiaal, zetmeelgehalte,
VEM/kg) zijn uitermate belangrijk voor
een optimale productie bij een zo laag
mogelijke aanvulling met krachtvoer. De
voederwaarden lagen gemiddeld
genomen hoger dan het niveau van 2010
(952 VEM tegenover 933 VEM). Hoewel
problemen met stengelrot steeds minder
voorkomen, blijven er verschillen tussen
de rassen onderling. In 2011 werd er
over het algemeen zeer weinig aantasting door builenbrand vastgesteld. Ook
zagen we, buiten een zekere schade door
stengelbreuk wegens stormen, weinig
legering.
Voor de gedetailleerde informatie over alle
rassen verwijzen wij naar de tabellen en
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Nieuwe beloftevolle
rassen doen hun intrede

© Anne Vandenbosch

nd

bo
en

Ondanks de moeilijke meteorologische omstandigheden in het voorjaar 2011, was de kwaliteit van de
zeer vroege tot vroege groep zeer goed.
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Hieronder bespreken we de rassen met
een FAO-index ≤ 200. Nitro bevestigt al zijn
goede eigenschappen die het in 2011 in dit
netwerk toonde. In deze vroegrijpheidsgroep haalt Nitro het beste rendement,
zowel in kilogram droge stof (DS) als in
kVEM/ha. Dit ras heeft een zeer goede
voederkwaliteit met daarbij één van de
hoogste verteerbaarheden uit deze
vroegrijpheidsgroep.
Nieuwkomer LG 30211 heeft een goed
rendement en behaalt een uitstekend
energetisch rendement (kVEM/ha). De
voederwaarde van dit ras is zeer goed, met
onder meer de beste verteerbaarheid van
het organisch materiaal uit deze groep.
ES Context wordt al 2 jaar getest in het
normaal netwerk. Het ras haalt regelmatige en goede rendementen. Het is daarbij
het vroegste ras uit deze groep. Het ras
DKC3301 en de nieuwkomer ES Fortran
behalen rendementen boven het gemiddelde, zowel in kg DS als in kVEM/ha.
Beide beschikken over een goede verteerbaarheid van het organisch materiaal.
Voor DKC3301 is dit zeker een bevestiging
van de behaalde resultaten van 2010.
Aaposito behoort al 3 jaar tot het normaal
netwerk met goede eigenschappen en
regelmatige rendementen. Het ras
combineert dit bovendien met een hoge
verteerbaarheid van het organisch
materiaal. Ondanks een wat lager
rendement voor totale massa DS is het ras
P8057 zeker een optie als je zoekt naar
rassen met een zeer goede verteerbaarheid van het organisch materiaal.

brengstpotentieel, zowel in kg DS/ha als
kVEM/ha. Het ras beschikt bovendien over
een goede verteerbaarheid. LG 30225 nam
ook een zeer goede start in het eerste jaar
in het normaal netwerk. Net zoals in het
voorlopig netwerk van 2010 beschikt het
ras over een van de beste verteerbaarheden van het organisch materiaal. Dit ras
scoort dus zowel kwalitatief als kwantitatief zeer goed.
Ook LG 30222 heeft zijn intrede in het
normaal netwerk niet gemist: een zeer
goede verteerbaarheid, zeer goede

er

Zeer vroege variëteiten

rendement in kg/ha en kVEM/ha. De
voederwaarden van het ras zijn goed. Het
ras is een goede kandidaat als
dubbeldoelras.
Aventura staat al 6 jaar in het normaal
netwerk en haalt goede rendementen en
voederwaarden. Kalvin heeft er al 5
proefjaren op zitten in het normaal
netwerk. Het ras blijft zeer aantrekkelijk
met goede opbrengsten. Eliot is relatief
nieuw, maar toont zijn meerwaarde met
goede rendementen en voerderwaarden.
Jessy zit qua rendementspotentieel op het

Bo

figuren op de website van het CIPF (www.
cipf.be). Hier vind je de resultaten van alle
geteste rassen in het netwerk in 2011 met
vermelding van mandataris en jaar van
inschrijving, opbrengst, verteerbaarheid,
gevoeligheid voor builenbrand en legering,
energetische opbrengst en andere
parameters. Je vindt er ook de cijfers over
de opbrengst van de variëteiten over de
laatste 3 jaar.

Vroege variëteiten

C

In deze groep (FAO-index 200 ≤ 230)
behaalt het ras LG 30223 het beste
rendement, zowel in kg DS als in kVEM/ha.
De resultaten zijn bovendien erg regelmatig. De voederwaarden zijn eveneens zeer
goed. De goede resultaten van 2010
worden bevestigd. De variëteit Stephany
maakt een zeer mooie intrede met goede
kwantitatieve en kwalitatieve eigenschappen. Het ras heeft een van de beste
verteerbaarheden van het organisch
materiaal. Ricardinio haalt in zijn derde
jaar opnieuw uitstekende resultaten voor

niveau van Eliot. De verteerbaarheid van
het organisch materiaal zit rond het niveau
van de getuigen maar door de uitstekende
rendementen levert dit nog steeds een
zeer goed cijfer op voor kVEM/ha.
LG 30238 bezit een goede voederwaarden
met een verteerbaarheid rond het niveau
van de getuigen. In combinatie met een
zeer goed rendement levert dit een zeer
goed energetisch rendement op. Het ras
LG 30218 scoort hoog wat verteerbaarheid
betreft. Samen met een hoog opbrengstpotentieel resulteert dit in een van de
hoogste energetische rendementen bij de
vroege rassen.
De variëteit P8000 staat ook al 3 jaar in het
normaal netwerk met zeer goede rendementen (zowel massa als energetisch). De
verteerbaarheid van het organisch
materiaal ligt rond het niveau van de
getuigen. Messago is nieuw in het netwerk
van de zeer vroege tot vroege rassen. Het
ras beschikt over een zeer goed op-
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rendementen in kg DS/ha en in kVEM/ha.
DKC3314 is nog een nieuw ras in het
normaal netwerk dat goede resultaten
haalt, zowel voor de kwalitatieve als de
kwantitatieve parameters. De verteerbaarheid van DKC3314 is vergelijkbaar met het
proefgemiddelde. Bravour en LG 30221 zijn
2 rassen met een rendement op het niveau
van de getuigen die zeker een vermelding
waard zijn wegens hun zeer goede
voederwaarde en hun hoog energetisch
rendement. LG 30221 heeft de beste
verteerbaarheid van het organisch
materiaal uit deze groep. Het ras is
daarnaast ook inzetbaar als dubbeldoelmaïs, gezien het goede opbrengstpotentieel als te drogen of vochtig maïsgraan.

Halfvroege tot late variëteiten
Het CIPF-netwerk maakt een opdeling
tussen halfvroege (FAO-index 230 ≤ 250)
en halflaat tot late rassen (> 250). In het
normaal netwerk werden 37 halfvroege tot
voedergewassen | kuilmaïs • 13
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In deze groep komt de eerste plaats toe
aan het nieuwe ras Millesim dat een
uitstekend rendement haalt, en dit zowel
op het vlak van massa DS/ha als voor
kVEM/ha. Net zoals in het voorlopig
netwerk van 2010 laat het ras goede
voederwaarden noteren. Millesim behaalde ook goede rendementen bij een oogst
als vochtig graan of MKS. SY Kairo stond
voor het tweede jaar in het normaal
netwerk en bevestigde zijn uitstekend
opbrengstpotentieel, zowel voor kg DS/ha
als kVEM/ha. De verteerbaarheid van het
organisch materiaal zit rond het gemiddelde van de geteste variëteiten. Op basis
van het rendement aan totale massa DS
was de derde plaats voor SY Unitop. Het
lijkt een veelbelovend ras op basis van zijn
rendementen in kg DS/ha en kVEM/ha. De
verteerbaarheid van SY Unitop lag een
beetje boven het proefgemiddelde.
NK Sigmund behaalde een goed rendement, zowel voor kg DS/ha als voor
energetisch rendement. De resultaten zijn
ook zeer stabiel over de jaren heen. De
verteerbaarheid schommelt rond het
gemiddelde. NK Perform behaalt jaar na
jaar erg regelmatige resultaten: zeer
goede opbrengsten en goede voeder
waarden. PR39T83 beschikt over een goed
rendement in kg DS/ha en kVEM/ha en
heeft een uitstekende verteerbaarheid.
Ook Torres is een uitstekend ras met een
hoog rendement. Het behaalde in deze
groep de beste resultaten voor verteerbaarheid en VEM. Het is ook geschikt als
dubbeldoelras, gezien zijn goede resulta-
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Om de risico’s op het lekken van de kuil te
beperken, moet minimum 32% drogestofgehalte bereikt worden. De halfvroege
rassen halen meestal probleemloos 32 tot
35% DS. Bij de late rassen moet men toch
wat oplettender zijn.
De rendementen van de halfvroege tot late
rassen waren vorig jaar naar wens voor de
vroeg gezaaide maïs die regelmatig en vlot
is opgekomen. Door de gunstige omstandigheden bij de afrijping haalden ook de
meest late rassen een voldoende hoog
DS-gehalte bij de oogst. Wat de voederkwaliteit betreft, was 2011 een gemiddeld
tot goed jaar. De zetmeelgehalten liggen
lager dan de waarden van 2010 (35,5% in
vergelijking met 36,9%). De verteerbaarheid van het organisch materiaal lag in
2011 met gemiddeld 76,6% en 936 VEM/kg

Halfvroege rassen

ten bij een oogst als te drogen of vochtig
graan. DKC3409 heeft goede algemene
kwantitatieve en kwalitatieve eigenschappen. NK Top is een ras met een goed
rendement en een uitstekend energetisch
rendement. NK Top behaalde in deze
groep één van de beste resultaten wat
verteerbaarheid en VEM betreft.
SY Multitop is een goed dubbeldoelras. De
resultaten voor kg DS/ha en kVEM/ha
(gekoppeld aan de goede voederwaarden
van het ras) zijn goed. Mixxy haalt een
rendement rond het niveau van de
getuigen en scoort goede cijfers voor de
voederwaarde. Andere goede rassen die
het voornamelijk van hun aantrekkelijke
voederwaarde moeten hebben, zijn
LG 30250, LG 3228, Ronaldinio en Humexx.

er

Wat de voederkwaliteit betreft,
was 2011 een gemiddeld tot
goed jaar.

iets lager dan in 2010. Toen behaalde men
waarden van 77,5% en 948 VEM/kg. Al bij
al zijn dit voor latere rassen aanvaarbare
waarden. In 2011 nam men geen noemenswaardige aantastingen waar door
builenbrand of stengelrot in de
CIPF-proefpercelen.
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late rassen getest. De rassen worden
vergeleken ten opzichte van 2 halfvroege
getuigenrassen (ES Kompass en Torres)
samen met 2 halflate getuigen (Chatillon
en PR39F58).
De halfvroege tot late rassen worden
doorgaans gezaaid tussen 20 april en
5 mei. Als de weersomstandigheden en de
grond het toelaten, kan men uiteraard nog
wat vroeger zaaien (15 april of zelfs
vroeger). Men mag zeker niet te ver gaan
in het zoeken naar extreem late rassen.
Enkele halfvroege rassen, zoals Ronaldinio, SY Multitop of Torres, beschikken over
zeer mooie kolfopbrengsten en kunnen
ook aangewend worden als te drogen
graan, vochtig maïsgraan of MKS.

Halflate tot late rassen
PR38Y34 neemt de eerste plaats in voor
rendement, een bevestiging van de goede
resultaten van 2010. Indexx bevestigde zijn
uitstekende resultaten uit het voorlopig
netwerk van 2010 met het hoogste
energetisch rendement uit deze groep.
LG 30275 haalde zeer goede rendementen,
zowel in kg DS als voor kVEM. Barros en
Grosso scoorden uitstekend met goede
waarden voor rendement (zowel kg DS als
kVEM/ha) en bieden ook als vochtig graan
interessante perspectieven. Penelope en
LG 30270 behaalden zeer goede rendementen en voedereigenschappen.
Borelli CS koppelde goede rendementen
aan een goede verteerbaarheid van het
organisch materiaal. ES Charter verdient
de aandacht dankzij een uitstekende
verteerbaarheid van het organisch
materiaal (de hoogste uit deze groep). n
Meer info over de CIPF-proeven kan je
vinden op de website www.cipf.be, waar je
ook alle resultaten en figuren kan
downloaden.

Voor een optimale gezondheid
en conditie van melkvee !
COMPLEX VAN ORGANISCHE ZUREN EN PLANTENEXTRACTEN

• Meer ruwvoeropname, meer melk
• Verhoogt het natuurlijke afweersysteem

atural
Theunppor t
s

• Gunstig voor het gemiddeld tankcelgetal
I t ' s I n o u r n At u r e t o tA K e c A r e o f y o u r l I v e s t o c K
Herbavita Bvba • Avelgemstraat 17 • 9690 Kluisbergen Belgium • tel +32 (0)55 38 89 59 • fax +32 (0)55 38 64 77 • www.herbavita.eu • email: info@herbavita.eu

14 • voedergewassen | kuilmaïs

Boerenbond • Management&Techniek 6 • 23 maart 2012

