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Het rassenonderzoek is meer dan enkel een
rassenvergelijking. “Als de landbouwpraktijk verandert,
dan moeten we klaar zijn om de landbouwer te
informeren over waardevolle initiatieven”, zegt ILVOdirecteur Johan Van Waes. _  – Luc Van Dijck
“Het gaat er niet om welke de beste rassen
zijn. Het gaat erom welke rassen het best
presteren in een bepaald landbouw
systeem en over welke rassen we in de
toekomst nodig hebben.” Johan Van Waes,
wetenschappelijk directeur van het ILVO,
bouwde door de jaren heen een sterke
reputatie op in het maïsrassenonderzoek.
“Er zijn veel factoren die een invloed
hebben op de teelt. De bodem, de gewasrotatie, aspecten op het raakvlak tussen
landbouw en natuur, de zaadteelt, het
klimaat, ziekten, economische aspecten en
de gevraagde kwaliteit van het rantsoen,
om er enkele te noemen. Vanuit deze
betrokkenheid brengt het ILVO onderzoekers van de verschillende eenheden samen
om snel een scherp beeld te krijgen van
het geheel. De soepele structuur laat
dergelijke aanpak toe.”
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naargelang de klimatologische
omstandigheden. Door een iets hoger
vochtgehalte bij de oogst lijkt het ras
wat meer geschikt voor vochtige
toepassingen, maar men kan het ook
inzetten als te drogen graan. Torres kan
ook geoogst worden als halfvroege
kuilmaïs.
Amball ligt al 4 jaar in proef en heeft er
zijn beste jaar opzitten met zeer goede
rendementen aan 15%. De lage
vochtgehaltes van de korrel zijn een
stabiele eigenschap van het ras. SY
Quartz (tweede jaar) en LG 3247 (derde
jaar) scoorden uitstekende rendementen. Beide rassen kenmerken zich
eveneens door een uitstekende
regelmaat. De vochtgehaltes waren
hoger dan het gemiddelde. Toch
haalden ze een gemiddeld tot goed
financieel rendement. Numero en
Barros bereikten een mooi rendement
aan 15% vocht, maar ze deden dit met
vrij hoge vochtgehaltes. Vanuit financieel oogpunt zouden we dus vooral voor
vochtige toepassingen kiezen. Van
Numero beschikken we slechts over
gegevens van één jaar. Van Barros
hebben we al 2 jaar resultaten in het
normaal netwerk. Het behaalde
stabiele rendementen. Ook als late
kuilmaïs gaf het ras mooie resultaten.
Vervolgens hebben we in de klassering
volgens rendement aan 15% vocht een
zestal rassen die alle vergelijkbare,
uitstekende resultaten behaalden voor
dit criterium: Ronaldinio, Zidane,
Padrino, Bravour, Ambrosini en
nieuwkomer SY Multitop. Ronaldinio en
Zidane kenden over meerdere jaren erg
stabiele rendementen. Zidane, SY Multitop en vooral Padrino combineerden
hun uitstekende opbrengsten aan 15%
vocht met interessante vochtgehaltes
zodat deze 3 rassen nog wat stegen in
de klassering van het financieel
rendement. Padrino haalde het op één
na laagste vochtgehalte. Bravour
(vroeg), Ronaldinio (halfvroeg) en SY
Multitop (halfvroeg) kenden goede
resultaten als kuilmaïs en zijn dus
goede kandidaten als dubbeldoelras.
Vier rassen verdienen nog een vermelding wegens hun lage vochtgehaltes en
hun uitstekend financieel rendement:
Amoroso, Amilac, DKC2787 en het
nieuwe ras Amaryl. Amoroso en Amilac
draaien al enkele jaren mee in de
proeven en behaalden elk jaar deze
lage vochtgehaltes bij de oogst. n
Meer info over de cipf-proeven kan je
vinden op de website www.cipf.be, waar
je ook alle resultaten kan downloaden.
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Problemen bij monocultuur maïs
Bij rassenvergelijking worden de landbouwmethoden mee in rekening genomen.
“Als de landbouwpraktijk verandert, dan
moeten we klaar zijn om de landbouwer
over enkele jaren te informeren over
waardevolle initiatieven. Die informatie
moet wetenschappelijk onderbouwd zijn
en betrouwbaar. Dat vergt onderzoek over
meerdere jaren. Doctoraatsonderzoek
binnen het ILVO geeft daartoe mogelijkheden en laat kennisopbouw toe via diepgaand onderzoek. Er komen steeds andere
problemen op ons af. Problemen duiken
ook op in de maïsteelt door onder andere
de monocultuur. Gelukkig is maïs een
sterk gewas dat er nog goed tegen kan.
Toch zien we de stijgende infectiedruk van
ziekten en plagen, een gebrek aan
sporenelementen en een slechte bodemvoedergewassen | maïs • 45
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“We geven al jaren de raad om geen late
maïsrassen te zaaien. Omdat deze enkel
laat kunnen geoogst worden (het drogestofgehalte moet voldoende zijn voor een
goede kuil), is het gevaar voor bodemcompactie reëel, zeker in een nat najaar.
Bovendien kunnen we vaak geen groen
bedekkers meer zaaien. De bodemvruchtbaarheid lijdt onder deze praktijk. We
moeten de maïs op tijd kunnen oogsten,
terwijl men de oogst moet plannen in
functie van andere oogstwerkzaamheden
en de beschikbaarheid van de loonwerker.
Het rassenonderzoek verloopt ook binnen
deze context van teelttechniek en bodemkwaliteit. We zien veel problemen opduiken, nu eens een probleem met helminthosporium, dan weer een andere
bladvlekkenziekte … Worden deze
problemen veroorzaakt door beperkte
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Laboverantwoordelijke Chris Van
Waes analyseert een maïsstaal via
NIRS. Dat is een niet-destructieve
methode waarbij het staal gescand
wordt met nabij-infrarood licht. De
organische componenten nemen
een deel van de energie op en gaan
‘bewegen’. Het gereflecteerde licht
wordt door de receptoren geabsorbeerd. Dat geeft een typisch
infraroodspectrum, een soort van
fingerprint van het staal. Dat
spectrum wordt vergeleken met de
ijklijn die is opgesteld op basis van
chemische analyse (dierproeven).
Zo kunnen de chemische parameters (RE-gehalte, ruwe celstof,
zetmeelgehalte, verteerbaarheidscoëfficiënt) bepaald worden. “Het is
een cruciale stap om van de
geoogste maïsplant (vers materiaal, een mengsel van blad, korrel
en stengel) een correct homogeen
staal te maken. Daar gebeuren veel
fouten”, weet Chris Van Waes.
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Late rassen zijn uit den boze

Analyse via
NIRS-methode
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“Nieuw is ook het onderzoek op rhizoctonia dat vooral in lichtere gronden problemen kan geven”, weet onderzoekster Joke
Pannecoucque. “Rhizoctonia is een relatief
onderkend probleem; de planten lopen
een groeiachterstand op. Je ziet het maar
pleksgewijs en de schade meet je pas op
bij de opbrengst die lager uitvalt. Rhizoc
tonia is een bodemschimmel die het
wortelstelsel van maïsplanten kan
aantasten en overleeft als scleroten of
schimmeldraden in de bodem, vaak
gevormd op overblijvend organisch
materiaal. Onder gunstige omstandig
heden maakt hij schimmeldraden die de
wortel van de plant aantasten. De schimmel is vaak te vinden op percelen met een
slechte bodemstructuur. De aanwezigheid
ervan heeft ook te maken met vrucht
afwisseling van maïs en bieten.
We onderzoeken of er genetische verschillen zijn in resistentie of tolerantie tegen
deze pathogeen. Er gebeurde al onderzoek
onder veldomstandigheden, maar deze
pathogeen laat zich moeilijk voorspellen.
Hij is afhankelijk van allerlei bodemparameters, zoals structuur, temperatuur en
vochtigheid. Omdat er geen uniforme
verspreiding over een perceel is, liggen
evaluaties per ras onder veldomstandig
heden moeilijk. Ons onderzoek gebeurt nu
bij middel van biotoetsen onder gecontroleerde omstandigheden in een groeikamer.
De enige variërende factor is het ras. We
zien binnen het huidige rassengamma een
variabiliteit in resistentie die groot genoeg
is om er rekening mee te houden. Dit
project is vorig jaar gestart. Als we voor
alle rassen op de aanbevelende rassenlijst
de resultaten hebben, kunnen we met de
resultaten naar buiten treden.”
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kan vrijmaken die ter beschikking komt
van de volgteelt, zoals maïs. Daarmee
slaan we 3 vliegen in één klap. De fosfor in
de bodem wordt beter benut, we hebben
met soja een bijkomend gewas in het
kader van diversificatie en we telen een
eigen eiwitrijk krachtvoeder. Nieuwe
teelten moeten een kans krijgen. Vijftig
jaar geleden stond er hier ook nog geen
maïs.” Nieuw in het maïsrassenonderzoek
zijn de analyses om te zien of er een
verschil is in het geoogste materiaal op
het vlak van forforinhoud. Als dat zo is,
dan zou het kunnen dat bepaalde rassen
efficiënter fosfor uit de bodem halen dan
andere.

Rhizoctonia

er

Een verantwoorde
rassenkeuze is essentieel
voor een rendabele teelt.

teeltrotaties en een slechte teelttechniek?
Resulteert een betere landbouwpraktijk in
een gezondere bodem en minder ziekten
en problemen?”
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structuur en bodemvruchtbaarheid. Als de
problemen groot worden, moeten we naar
een grotere teeltafwisseling met – bijvoorbeeld – kuilsorghum, graan en een paar
hectare voederbieten. Perceelsruil tussen
akkerbouwer en veeteler kan ook een
oplossing bieden.”
Op het ILVO starten er projecten rond de
teelt van alternatieve gewassen, zoals soja
en kuilsorghum. Er gebeurt onderzoek
naar teeltrotatie en het behoud van de
goede bodemstructuur, lagere bemestingsnormen en boeren met beperkingen
van fosfor en stikstof. Er start ook een
project rond het telen van soja. “We willen
onderzoeken of soja in de bodem fosfor

Vergelijkende rassenlijst
De landbouwer zoekt meer opbrengst en
een betere rentabiliteit. Met het rassen
onderzoek gaat het ILVO op zoek naar de
beste rassen die geschikt zijn voor het
Belgisch klimaat en de Belgische uitbatingen. Enkel de rassen die een duidelijk
potentieel en geen grote algemene fouten
hebben, worden op de rassenlijst toegelaten. “De lat ligt ieder jaar hoger”, zegt
Johan Van Waes. “De nieuwe rassen
worden mee opgenomen als potentieel
standaardras. Slechts 10% van de
aangemelde rassen komt op de rassenlijst. De beste rassen blijven maximaal 3
tot 4 jaar aan de top. Dat stimuleert de

firma’s om altijd maar beter te doen en zo
wordt de vooruitgang versneld. Recent
heeft het rassencomité 14 nieuwe
maïsrassen toegelaten tot de rassenlijst:
12 nieuwe kuilmaïsrassen (9 na 3 jaar
testen en 3 na 2 jaar testen) en 2 nieuwe
korrelmaïsrassen (na 3 jaar testen).”
De huidige beste kuilmaïsrassen behalen
een meeropbrengst van 23% tegenover de
kuilmaïsrassen van 20 jaar geleden. Ook
de verteerbaarheid is aanzienlijk verbeterd. Voor korrelmaïs ligt de korrelopbrengst zelfs 41% hoger dan in het begin
van de jaren 90, en dit met een vroegere
afrijping en hetzelfde niveau van legervastheid en stengelrotresistentie. Het rassenonderzoek heeft door zijn strenge
evaluatieprocedure een belangrijke
bijdrage tot de rentabiliteit geleverd. n
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