ONDERNEMEN MET VAKTECHNIEK - MAÏSRASSEN

Scoren met acht
			 nieuwe rassen
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SYNGENTA BIEDT FLEXIBILITEIT IN
KWALITEIT EN OPBRENGST

Syngenta is al enkele jaren bezig met een duidelijke opmars in de snijmaïsmarkt met
rassen als SY Skandik en SY Telias. “En met acht nieuwe rassen op de aanbevelende
rassenlijst voor 2022 scoren we nu op deze advieslijst in alle segmenten“, stelt
Wouter Wijnhout van Syngenta. “Daarmee kunnen we inspelen op alle teeltregels.”
Veel boeren kunnen als gevolg van de derogatieregels nog maar maximaal twintig procent van
hun areaal voor maïs bestemmen en daarom is
het volgens Wouter Wijnhout, sales- en productmanager voor zaaigranen en maïszaden bij Syngenta, belangrijk om weloverwogen keuzes te
maken. “We hebben natuurlijk al te maken met
de oogstdatum van 1 oktober in verband met de
verplichte teelt van een vanggewas”, vertelt hij.

‘BIJ STAYGREENTYPES MET EEN HOGE
STENGELROTRESISTENTIE WORDT
HET ZETMEELGEHALTE
VAAK ONDERSCHAT’

“Omdat veel bedrijven niet kiezen voor onderzaai
moet je dan al naar een zeer vroeg ras om er zeker
van te zijn dat je op tijd kunt hakselen. Met onze
nieuwe rassen Benco en SY Silverbull en de dubbeldoelrassen SY Brenton en SY Calo kan dat.
Vooral dubbeldoelrassen geven ook loonwerkers
flexibiliteit, omdat je als op 1 oktober het gewas
niet rijp is dan nog kunt kiezen voor MKS of CCM.”
Wie voor maximale opbrengst gaat, kan kiezen
voor een ras uit de vroege tot middenvroege
groep. “Nieuwkomers als SY Invictus, SY Nomad
en SY Dakini halen al snel tot 1000 kilo droge stof
meer van een hectare in vergelijking met een zeer
vroeg ras. Op vijftien tot twintig hectare oogst je
zo één hectare extra aan opbrengst.”

HELE PLANT
Zetmeel blijft in Nederland een belangrijke keuzefactor. “Terecht,” stelt Wijnhout, “maar we willen niet alleen dat. Bij snijmaïs gaat de gehele
plant door de koe en daarom vinden wij een
sterke combinatie van zetmeel én een hoge VEM

50

GRONDIG 1 2022

belangrijk. Een veehouder wil immers niet alleen
zoveel mogelijk melk uit maïs, maar hij wil ook
weinig maïsresten in de mest én gezonde koeien.
Daarnaast is het tegenwoordig ook belangrijk om
te kijken naar goede toleranties tegen stengelrot,
builenbrand en kopbrand. Alleen dan heb je de
garantie van een gezonde, goed bewaarbare kuil.

HET LIJSTJE
NIEUWE RASSEN VAN SYNGENTA
ZEER VROEGE RASSEN
Benco, FAO 210: vroegste ras, haalt een hoge VEM-opbrengst, maar
is relatief laag in zetmeel.
SY Hummer, FAO 210: wel wat later, gemiddeld ras, dat zowel qua
zetmeel als voederwaarde in het midden zit.
SY Invictus, FAO 215: hoogste opbrengst in zeer vroege en vroege
groep. Door hoge opbrengst ook nog voldoende zetmeel.

MIDDENVROEG EN LAAT
SY Nomad FAO 230: topper in VEM-opbrengst en hoogste
stengelrotresistentie. Massaal gewas.

KORRELMAÏS/CCM
SY Brenton, FAO 200: hoog zetmeelgehalte en zeer stevig.
Ook zeer geschikt als snijmaïs.
SY Calo: landbouwkundig sterk met hoge korrelopbrengst en goede
kwaliteit snijmaïs.
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Meer opbrengst, totale voerkwaliteit én een gezond gewas, daar gaat het mij om.”
Wijnhout plaatst ook nog een kanttekening bij
de relatieve cijfers voor zetmeel op de lijst en de
invloed van plantgezondheid. “Bij gezonde
staygreen-types met hoge stengelrotresistentie
wordt het zetmeelgehalte vaak onderschat ten
opzichte van de praktijk. In de proeven zit elk jaar
wel een veld waar deze rassen eigenlijk te vroeg
worden geoogst. Dat wil zeggen dat het drogestofpercentage nog te laag is en iedereen weet
dat je dan ook een laag zetmeelgehalte hebt. Dat
verkeerde oogstmoment haalt dan wel het gemiddelde aantal punten naar beneden.”
Voor rassen die laag scoren voor stengelrot geldt
volgens hem het omgekeerde. “Op bepaalde velden kunnen deze rassen door de vervroegde
afrijping juist doorschieten naar drogestofpercentages van meer dan veertig procent met extreem hoge zetmeelgehaltes”, zegt Wijnhout.
“Dat is gewoon een gevolg van een noodafrijping”, verklaart hij dat. Die versnelde afrijping is
leuk voor het relatieve cijfer, legt Wijnhout uit,
“maar dergelijke drogestofgehaltes zijn in de

praktijk niet gewenst”. Hij adviseert daarom om
je niet blind te staren op een relatief zetmeelcijfer van 95 of 100. “Bekijk ook de resistentie tegen
stengelrot en het drogestofgehalte. Een heel gezond ras met op de lijst een verhoudingsgetal
van 95 voor zetmeel toont als je beide bij hetzelfde drogestofpercentage oogst in de kuilanalyses vaak evenveel zetmeel als een
stengelrotgevoelig ras dat vijf punten hoger
scoort op de lijst voor zetmeel.”

TEELTADVISERING
De komende jaren zal ook teeltadvisering steeds
belangrijker worden, voorspelt Wijnhout. Variabele
zaaidichtheid is een punt waar heel wat bedrijven,
waaronder Syngenta, nu onderzoek naar doen.
“Met de toenemende digitalisering kan dit een belangrijke mogelijkheid worden om de opbrengst
verder te optimaliseren”, denkt Wijnhout. “Ook
stikstofefficiëntie verdient alle aandacht: welke
rassen kunnen in de toekomst nog goed produceren als de giften nog verder naar beneden moeten.”
Mooie uitdagingen, vindt hij. “Het dwingt ons om
het nog beter te doen.”
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NIEUW: JAGUAR 990.
Uniek totaalconcept.

925 pk voor tot 380 t/u.
Eersteklas hakselkwaliteit, enorme doorvoer en laagste brandstofverbruik.
Dat maakt de JAGUAR tot wereldmarktleider.
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