GOEDE
MAÏSOPBRENGST?
Een hoge rassenlijstscore is
belangrijk, maar onderschat
de factor ‘bodem’ niet.

DIGITAL maïs opgenomen op
de aanbevelende rassenlijst.
Met de opname van het maïsras Digital op de aanbevelende
rassenlijst is er alle aanleiding om eens stil te staan bij de
resultaten en scores van dit nieuwe maïsras. Vandinter Semo
is de officiële distributeur van Digital maïs in Nederland. Te
danken aan een jarenlange en intensieve samenwerking met
maïsveredelaar Freiherr von Moreau Saatzucht GMBH, die
Digital heeft ontwikkeld.
Als veredelaar of distributeur van gewassen is het altijd weer
een opsteker als een nieuw ras wordt opgenomen op de CSAR
rassenlijst. Het is een erkenning van vele jaren werk. Maar het
betekent ook dat het opgenomen ras zich direct in de kijker
speelt bij tussenhandel, loonwerker en agrariër. In dit artikel
gaan we in op de factoren die naast unieke raseigenschappen,
van invloed zijn op de opbrengst van een ras zoals DIGITAL.

Het belang van goede raseigenschappen?
Als agrariër weet je allang dat rekenvaardigheden belangrijk zijn voor een gezonde bedrijfsvoering.
Bij de keuze van gewassen komt diezelfde rekenvaardigheid goed van pas. Gelukkig is er een instantie
als CSAR (Commissie Samenstelling Aanbevelende Rassenlijst) die helpt bij het selecteren van goede
rassen door er een gestandaardiseerde en neutrale waardering aan te geven. Zo krijgt elk ras haar
eigen ‘rapport’ en zie je in één oogopslag welke rassen hogere cijfers scoren
en welke rassen wat lagere cijfers. Maar waar let je nou precies op bij de
waardering van al die cijfers?

DIGITAL rassenlijst.
De CSAR aanbevelende rassenlijst 2020 voor snijmaïs.
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Groenbemesting zorgt voor
extra organische stof in de bodem.
Door een jarenlange ervaring in veredeling en onderzoek, is bij Vandinter Semo een hoog kennisniveau
aanwezig van groenbemesters en vanggewassen. Daarbij hebben we ontdekt dat een optimale inzet
van groenbemesters een positief effect heeft op de oogstresultaten van opvolgende gewassen. Zo
weten we dat de humuswaarde (organische stof gehalte) van een bouwland aanzienlijk verbetert door
inzaai met een groenbemester. De toegenomen humuswaarde zorgt voor extra stikstofreserves die op
hun beurt een positief effect hebben op de groeistart van de opvolgende inzaai (dit geldt zowel voor
maïs als voor gras). Bovendien leidt de hogere organische stof in de bodem tot een betere en vochthuishouding en wordt het uitspoelingseffect (het uitspoelen van stikstof in grondwater) significant
vermindert. Dit effect is vooral relevant voor zandgronden.

Optimale oogstresultaten door meerjaren teeltplan.
Een keuze voor hoogscorende rassen is verstandig en logisch. Echter, om optimaal te profiteren van
de ‘talenten’ van een maïsras, is de aandacht voor een gezonde bodem niet te onderschatten. Dat
vraagt om een visie, vertaald in een meerjaren teeltplan. Waarbij het dus niet alleen gaat om de keuze
voor het beste maïsras of grasras, maar om de gecombineerde inzet van maïs, gras én groenbemester.
Bij Vandinter Semo erkennen we als zaadveredelaar, verwerker en distributeur onze verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan innovatieve landbouwoplossingen die een antwoord geven op de
groeiende voedselbehoefte in de wereld rekening houdend met de uitdagingen die van toepassing zijn
voor duurzame landbouw.

Voor meer informatie?
Vandinter Semo | info@vandintersemo.nl

