LIMAGRAIN
Zetmeel en totale voederwaarde

ondernemen met

vaktechniek

Grote maïskuilen, dat is hoe dan ook het doel van elke veehouder en loonwerker. Maar er is veel meer dan dat, stelt Mark de Beer
van Limagrain. “Want de koe wil zetmeel en celwandverteerbaarheid. Daar moet je dus op selecteren. Dat is belangrijker dan
de grootte van de maïskuil.”
Limagrain heeft dit jaar een nieuwe campagne richting veehouders om de rassenkeuze te ondersteunen. Doel is om ze
meer te laten nadenken over de manier waarop ze het snijmaisras voor het nieuwe seizoen kiezen. Deels geïnspireerd door
het afgelopen seizoen, waarin de risico’s van het kiezen voor
onvoldoende vroege rassen weer overduidelijk waren. Telers
laten zich volgens productmanager veehouderij Mark de Beer
te veel leiden door een paar procent meer opbrengst. Terwijl
tussen het ras met de hoogste en de laagste opbrengst maar
vijf procent zit. Dat is maar een ton, een ton die je met zorgen
voor een goede teelt gemakkelijk terugverdient.”
De Beer verwacht dat de keuze voor zeer vroege rassen dit jaar
sowieso meer aandacht zal krijgen, doordat afgelopen jaar
veel percelen nauwelijks rijp werden. Zeker in het noorden
waren er verschillende percelen die niet aan de dertig procent
droge stof kwamen. Een ander voordeel dat in de advisering
van loonwerkers aan boeren volgens hem een rol moet spelen,
is dat je met vroege rassen ook ruimte creëert om na de oogst
nog iets met de grond te doen. “Dan kun je nog een goede
groenbemester zaaien of bij een rotatie nog gras inzaaien.”
Naast die vroegheid is het volgens hem vooral belangrijk dat
veehouders en loonwerkers de feiten kennen. Wat hij wil benadrukken, is dat de totale voederwaarde belangrijk is. “Een
koe kan de pens maar één keer vullen, dus moet de veehouder beschikken over maïs met een hoge voederwaarde. Want
hoe meer voederwaarde per kilogram, hoe meer de koe kan
produceren. Daarom moet je kiezen voor de rassen met de

hoogste voederwaarde, want die hebben ook de hoogste celwandverteerbaarheid. We weten dat het zetmeelgehalte niet
omhoog kan, dus moet je je winst halen uit de vertering van
de overige plantendelen.”
De rassen die deze eigenschappen hebben, krijgen bij Limagrain het kenmerk Animal Nutrition. Dat is een garantie, zo stelt
De Beer, dat je altijd een maximale voederwaardeopbrengst
hebt. “In een normaal jaar voorziet deze maïs in veel zetmeel
en een goede restplant, waaruit de koe ook melk kan produceren. Maar in een slecht jaar, zoals afgelopen seizoen, heb je
ook met een mindere kolfzetting en dus minder zetmeel toch
nog een product met een goede voederwaarde voor de koe.”
Een laatste advies dat Limagrain richting de veehouders stuurt,
is de boodschap dat ze zich niet moeten laten verblinden door
de lengte. Of loonwerkers die maïs telen voor de verkoop op
stam dat advies moeten opvolgen, is de vraag, want ondanks
alle voorlichting over het belang van voederwaardeopbrengst
per hectare merkt De Beer dat bij elke rassendemo lange rassen de veehouder blijven imponeren. “Terwijl dat helemaal
niets zegt over opbrengst en benutting in de koeienpens. Het
enige wat telt, is kVEM per hectare. Daar zul je je in je advisering dus op moeten richten”, aldus de Beer. Hij kan zich echter
ook voorstellen dat cumelabedrijven die voor eigen rekening
maïs telen en die op stam verkopen toch voor lengte kiezen.
“Maar wil je het echt goed doen, dan zul je toch echt moeten
kiezen voor de inhoud!”

Nieuwe MaïsChallenge
In samenwerking met het NAJK organiseert Limagrain
dit jaar weer een nieuwe MaïsChallenge. Vijftig deelnemers hebben zich gemeld om dit jaar de strijd aan te
gaan om de meest efficiënte teelt. Ook voor de loonwerkers van deze bedrijven is het een uitdaging. Het gaat
namelijk niet alleen om de hoogste opbrengst, maar ook
om het rendement van de maïsteelt. Daarbij gaat het om
efficiency in teelt en vervoedering. Investeringen in de
teelt kunnen leiden tot een hogere opbrengst. Denk aan
onkruidbestrijding in een lage dosering, een bespuiting
tegen afrijpingsziekten of een echt goede groenbemester. Een mooie uitdaging voor loonwerkers om samen de
teelt nog beter op te pakken.
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