Maïsselectie 2022
Productoverzicht

Ambition

Ultra vroeg (FAO 180)

LG Conclusion

Ultra vroeg (FAO 190)

Super betrouwbare ultravroege snijmaïs

Top verteerbaarheid (102)

Al jaren veel gezaaid in Noord- en West-Nederland

Hoogste cijfer voor stengelrotresistentie

Goede opbrengst van zetmeel, drogestof en kVEM

Hoog in zetmeel (102)

Enorm stevig en stabiel

Hoge rantsoenefficiëntie

Ultra vroeg ras dus zeer geschikt voor zaaien in gescheurd 		
grasland

Beschikbaar met vogelafweer/ritnaaldbestrijding

Beschikbaar met vogelafweer (KoritPro)

(Starcover Force 20CS) inclusief LG Maisservice

Beschikbaar met vogelafweer/ritnaaldbestrijding
(Starcover Force 20CS) inclusief LG Maisservice

SY Silverbull NIEUW!
Ultra vroeg (FAO 190)

LG 31.205

Zeer vroeg (FAO 205)

Landbouwkundig degelijk ras

LG Animal Nutrition: absolute top in verteerbaarheid

Zeer stevig (7,5) en gezond

STARPLUS: hogere rantsoenefficiëntie door meer

Absolute top in verteerbaarheid (103)

onbestendig zetmeel

Zeer hoge VEM/kg ds (101)

Meest gezaaide ras in 2021

Hoge drogestofopbrengst (100)

Hoge zetmeelopbrengst (104)

Hoge VEM opbrengst (101)

Massaal gewas

Beschikbaar met vogelafweer (Korit 420FS)

Beschikbaar met vogelafweer (KoritPro)
Beschikbaar met vogelafweer/ritnaaldbestrijding
(Starcover Force 20CS) inclusief LG Maisservice

Maïsselectie 2022

Kwaltiteitskenmerken en ontsmettingen
Eigenschappen
StarPlus-maïsrassen
De beste zetmeelkwaliteit voor de hoogste 			

Eigenschappen
LG Animal Nutrition
voederwaardekenmerk

Eigenschappen
Powercell-maïsrassen
Beste voederwaarde, door uitzonderlijke 			

pensbenutting

Maïs met dit kenmerk heeft een tot 12% betere 		

celwandverteerbaarheid

Tot wel 5% meer onbestendig zetmeel, voor extra 		

verteerbaarheid dan het rassenlijstgemiddelde

Zeer hoge droogstof- en energieopbrengsten

energie op pensniveau

Hogere celwandverteerbaarheid van de restplant, dus 		

Oogstflexibiliteit door rassen met een vroegrijpe kolf 		

Zeer geschikt voor grasrijke rantsoenen

een betere benutting en daardoor hogere voerefficiëntie

(staygreen)

Extra energie uit maïs verhoogt de melkopbrengst; meer

Betere bewaring ruwvoer door hoog suikergehalte en 		

melk uit elke hap ruwvoer

gemiddeld zetmeelgehalte
Hogere opname van de maïs

Ontsmettingen
Limagrain-maïsrassen

Ontsmettingen
Syngenta-maïsrassen

Standaard
(Bodemschimmels of
maïskopbrand)

Vogelvraat

Vogelvraat/ritnaald

Standaard
(Bodemschimmels)

Vogelvraat

Ritnaald

Redigo M of Alios

KoritPro

Starcover + Vibrance + Force 20CS

Redigo M + Vibrance

Korit 420FS

Force 20CS

Redigo M

Korit 420FS (420 g/l ziram) +

Starcover (biostimulant + Rhizobium)

Vibrance (500 g/l Sedaxane)
= Rhizoctonia + versterking van wortelgroei
en droogtetolerantie +

Force 20CS

Korit 420FS
= vogelafweer en werking op
resistente Pythium

Force 20CS (200 g/l Tefluthrin)

(100 g/l protioconazool +
20 g/l metalaxyl)

Redigo M
(100 g/l protioconazool + 20
g/l metalaxyl)

Alios = in gebieden met
maïskopbrand

Sporenelementen (Mangaan en Zink)

Niet verkrijgbaar op:
LG 30.212 (budget)

Op beperkt aantal rassen:

LG Maisservice inbegrepen
Voorwaarde is registratie van
maïsaankoop voor 1 mei 2022.

LG Prospect, LG Resolute, LG Conclusion,
LG Emeleen, LG 30.212 (budget), LG 31.205,
LG 31.214, LG 31.1219

Retouren niet mogelijk

Hoeveelheden opgeven vóór 16.02.2022
Retouren niet mogelijk

Vibrance (500 g/l Sedaxane)
= Rhizoctonia + versterking
van wortelgroei en
droogtetolerantie

Niet in combinatie met Force!
Retouren niet mogelijk

