
Resultaten rassenonderzoek t/m 2020
Maïsrassen 20/21
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Rassen gerangschikt op volgorde van vroegheid; Standaard 100.000 pl/ha.
Green snap alleen gebaseerd op de resultaten van 2015; Helminthosporium alleen gebaseerd op 2016.
3% verschil in drogestofgehalte betekent ongeveer 1 week vroeger.

*     Onvoldoende resultaten bekend.

Streven ultra vroege snijmais in Noord-Nederland: zaai 1 mei en oogst vóór 15 september; minimaal vereist ds-gehalte is 32.352%
Zaai en Oogstdatum 2020- Wijckel 6/5 - 23/9 en Rolde 8/5 - 23/9; Scheemda 1/5 - 1/10; Mais op proef Scheemda door droogte zeer laat gekiemd.

Rassenbulletin:  Snijmaïs - Ultravroeg / Zeer vroeg 2021 
Gemiddelde resultaten over 2015 t/m 2020



Productie-index

Bron: gegevens Aanbevelende rassenlijst 2021, Varmabel 2021, informatie Maïskwekers en waarnemingen GroeiPartners.



Landbouwkundige eigenschappen

Bron: gegevens Aanbevelende rassenlijst 2021, Varmabel 2021, informatie Maïskwekers en waarnemingen GroeiPartners.
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De tabellen zeer vroeg - vroeg en middenvroeg - middenlaat zijn onderling niet met elkaar te vergelijken i.v.m. verschillend onderzoek.
Resultaten 2 jaar onderzoek PPO.         

Productie-index geeft per rantsoen aan welke rassen het best passen, hoe hoger de waarde hoe beter het ras in betreffend rantsoen past (berekend op basis van 3 jarig gemiddelde).
Restplant-index geeft aan hoeveel VEM er uit de totale restplant wordt gehaald. Hoe hoger de waarde hoe meer aandeel de restplant bijdraagt in de totale VEM.           
Onvoldoende resultaten beschikbaar.
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Productie-index & Landbouwkundige eigenschappen

Bron: gegevens Aanbevelende rassenlijst 2021, Varmabel 2021, informatie Maïskwekers en waarnemingen GroeiPartners.



VARMABEL - Samenvatting Normaal Netwerk
snijmais 2018 - 2019 - 2020¹

1 De tabellen zeer vroeg - vroeg en halfvroeg - laat zijn onderling niet met elkaar te vergelijken i.v.m. verschillend onderzoek.



KoRRELMAïS EN coRN coB Mix
aanbevelende rassenlijst 2021¹

Bron: CSAR Aanbevelende Rassenlijst 2021.
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Plantlengte, drogestofgehalte en drogestofopbrengst zijn weergegeven in verhoudingsgetallen.
Rassen gerangschikt op volgorde van vroegheid. N - Nieuw Aanbevolen, rassen die voor 1e of 2e jaar op de lijst staan. Overige rassen zijn de algemeen aanbevolen rassen
Oogstbaarheid duidt op de kans op omgevallen planten door zowel een stengelrotaantasting als door gebrek aan stevigheid. 
Beide eigenschappen zijn ook afzonderlijk aangegeven.
Vochtgehalte is 100 - drogestofgehalte (absoluut). Laag vochtgehalte betekent lagere droogkosten en is dus gunstig voor korrelmais.
100 = 13.4 ton/ha bij 16% vocht (korrelmais) en 17.3 ton/ha bij 35% vocht (corn cob mix) - proefveldopbrengsten.                                                                                                                                                              

* Onvoldoende resultaten beschikbaar.

Ondanks alle betrachte zorgvuldigheid waarmee de cijfers van de verschillende bronnen tot stand zijn gekomen, is GroeiPartners niet aansprakelijk voor welke schade dan ook,
verband houdende met eventuele onjuistheden in de verschillende tabellen.


