ONDERNEMEN MET VAKTECHNIEK - MAÏSRASSEN

KWS: kijk over
			 de grenzen!
Tekst en foto:
Toon van der Stok

RASSEN DIE OVERAL SCOREN,
ZIJN BETROUWBAAR EN STABIEL

Wie zekerheid wil over de maïsrassen die hij gaat telen, doet er volgens Jan Bakker van
KWS goed aan om proefveldresultaten van korrelmaïs van verschillende instellingen
en van naburige landen te bekijken. “Rassen die in alle lijsten goed scoren, zijn de
toppers. Staan ze maar op een enkele lijst, dan moet je vraagtekens zetten bij zo’n ras.

‘BIJ GROTE AFWIJKERS
IN DE RIJ VAN RASSEN
OF RESULTATEN VAN
PROEVEN MOET JE
VRAAGTEKENS
ZETTEN’
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Bij KWS ligt de nadruk al jaren op de voederwaarde van de maïs, omdat het bedrijf stelt dat
deze voor meer dan negentig procent afkomstig
is uit de korrel. Dat is de opslagplaats van het
zetmeel en ook het eiwit en dat bepaalt voor een
groot deel de waarde van de maïs in het rantsoen
voor de hoogproductieve dieren, zegt Jan Bakker,
directeur van KWS Benelux. “De restplant is voor
de trage verteerders, zoals droogstaande koeien
en pinken. En het meeste gaat door de koe heen
en komt in de mest terecht. Daarvan kun je naderhand biogas maken of het gaat vanuit de
mestkelders als methaan de lucht in. In de veevoeding, de economie, draait het echter om het
zetmeel en het eiwit uit de plant.”

KORRELOPBRENGST
Bakker adviseert daarom nadrukkelijk om bij de
keuze van een ras of bij een rassenadvies te kijken
naar de korrelopbrengst. “Uiteindelijk heb je het
meest aan een ras met een hoge korrelopbrengst
waarvan de korrel op tijd rijp is. Heb je een rijpe
korrel, dan weet je ook dat je voederwaarde hebt.”
De korrelmaïslijst is volgens hem ook veel betrouwbaarder dan de lijst voor snijmaïs. “Dat komt
door het Nederlandse model, waarbij alle rassen
binnen een vroegheidsgroep op hetzelfde moment worden geoogst. De vroege rassen zijn dan
vaak al overrijp, terwijl de wat latere rassen nog
met de afrijping bezig zijn. De rassen met de beste
voederwaardecijfers zijn daardoor vaak de meest
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FARMDESK-PROGRAMMA

DE TOP-VIJF VAN ZEER VROEGE
EN VROEGE KWS-RASSEN
EXELON:
de allervroegste in de zeer vroege lijst en de beste voor wie echt vroeg
moet zijn, zoals telers in het Noorden. Het past ook goed in het Noorden bij wie zonder onderzaai tijdig een oogstrijp gewas wil.
Papageno: dit ras staat op de Nederlandse en Belgische snijmaïslijst
en in de zeer vroege lijst. Het is het ras met de hoogste zetmeel- of
korrelmaïsopbrengst per hectare in de FAO 200.

CURACAO:
dit is een nieuw ras op de korrelmaïslijst en snijmaïslijst in Nederland, België en Frankrijk. Het is een vroege uit de lijst. Het vormt als
snijmaïs een redelijk massaal gewas en brengt een topopbrengst als
korrelmaïs in de FAO 210.

GENIALIS
dit is een echt loonwerkersras, omdat dit lang gezond blijft en kan
worden geoogst als snijmaïs, MKS en korrelmaïs. Het staat zowel op
de korrelmaïslijst als op de snijmaïslijst bovenaan in de middenvroege
lijst. Al enkele jaren een topper.

JOHANINO:
dit ras is dit jaar nieuw op de snijmaïslijst, met een topopbrengst als
energierijke snijmaïs en een vroegrijpheid van ongeveer 225.

Kiezen voor korrelmaïs geeft volgens Bakker ook
ruimte om rond de oogst het oogstdoel te bepalen.
Dan kun je afhankelijk van je voersituatie kiezen
voor oogst als snijmaïs of MKS. Als hulpmiddel
voor een goede planning heeft KWS voor veehouders sinds vorig jaar het Farmdesk-programma.
Daarin kunnen veehouders hun eigen gegevens
invoeren, zoals het aantal koeien, de melkproductie, de ruwvoervoorraad en de verwachte productie van voedergewassen. Op basis van die gegevens
kun je met het programma berekenen op welke
wijze je het best je maïs kunt oogsten en daarmee
tot de laagste voerkosten kunt komen. “Dan kun je
dus kiezen voor snijmaïs, MKS of CCM.”
Het Farmdesk-programma is niet gratis, maar dat
verdient een veehouder snel terug als hij zijn gewassen en rantsoenen op basis van voerkosten kan
optimaliseren, stelt Bakker. “Met een dergelijk
programma kan een veehouder zelf zijn berekening maken, eventueel tijdig voer aankopen en zijn
bedrijf optimaliseren. KWS sponsort ook veehouders die KWS-voedergewassen telen en die Farmdesk willen gaan gebruiken.
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vroegrijpe rassen binnen de proef. Het oogstmoment heeft daardoor grote invloed op de ranking.

STABIELE CIJFERS
De opbrengsten in korrelmaïsproeven zijn volgens
hem de meest stabiele cijfers, die waarde hebben
en die je van de verschillende instellingen en de
verschillende landen direct kunt vergelijken. “Bij
grote afwijkers in de rij van rassen of resultaten
van proeven moet je vraagtekens zetten”, zegt hij.
Lijsten waar je dan volgens hem naar kunt kijken,
zijn in Nederland de Korrelmaïsrassenlijst en de
Agro Transfer-lijst, in België de Belgische korrelmaïsrassenlijst en de Varmabel-korrelmaïsrassenlijst en in Duitsland de korrelmaïsresultaten van
de Landes Sorten Versuchen en het DMK. Daarnaast kun je altijd nog de korrelmaïscijfers van de
firma’s zelf opvragen.
Voorbeelden van sterke rassen zijn voor hem
Exelon, Prixdor, Papageno, Curacao, Agromilas,
Megusto, Johaninio, Corazon, Haiko, Editio en
Camillo, die top zijn in korrelmaïsopbrengst en
daarmee ook goed scoren in voederwaarde als
snijmaïs. “De vroege rassen zijn ook werkelijk
vroeg genoeg om tijdig rijp te zijn in Noord-Nederland, zelfs in 2021.”
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