
Resultaten rassenonderzoek t/m 2021
Maïsrassen 22/23
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Rassen gerangschikt op volgorde van vroegheid; Standaard 100.000 pl/ha.
3% verschil in drogestofgehalte betekent ongeveer 1 week vroeger

*     Rassen CS Prosperiti, SY Silverbull en Belami CS zijn geschikt voor teelt op maiskopbrand besmette percelen

Noord-Nederland 20 weken groeiseizoen: streven zaai rond 1 mei en oogst rond 15 september; Grens ultra vroeg 40.31% en grens zeer vroeg  33.54%
Zaai en Oogstdatum 2021- Langezwaag 12/5 - 30/9 en Rolde 14/5 - 30/9; Scheemda 2/6 - 19/10; Door natte omstandigheden dit jaar later gezaaid.

Rassenbulletin:  Ultravroeg Snijmaïs 2022
GEMIDDELDE RESULTATEN OVER 2016 T/M 2021



Productie-index
AANBEVELENDE RASSENLIJST SNIJMAÏS 2022         

           

Bron: gegevens Aanbevelende rassenlijst 2022, Varmabel 2022, informatie Maïskwekers en waarnemingen GroeiPartners³

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).       
Restplantindex 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.     
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                 
Voor de volledige lijst Productie-indexen Aanbevelende Rassenlijst 2022 zie: www.groeipartners.nl                   
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Bron: gegevens Aanbevelende rassenlijst 2022, Varmabel 2022, informatie Maïskwekers en waarnemingen GroeiPartners³

Landbouwkundige eigenschappen
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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.  
Voor de volledige lijst Productie-indexen Aanbevelende Rassenlijst 2022 zie: www.groeipartners.nl.       



VARMABEL - Normaal Netwerk Snijmais ¹,²
LAAG EN MIDDEN BELGIË: 2019 - 2020 - 2021     

1 
2 

De tabellen zeer vroege- vroege rassen en halfvroege - late rassen zijn onderling niet met elkaar te vergelijken i.v.m. verschillend onderzoek.
Voor de volledige lijst Varmabel 2022 zie: www.groeipartners.nl



Bron: CSAR Aanbevelende Rassenlijst 2022*       
     

Bron: CSAR Aanbevelende Rassenlijst 2022

Aanbevelende Rassenlijst 2022 - Korrelmaïs en corn cob mix*
GEMIDDELDE OVER DE JAREN 2016 T/M 2021¹         
              

Aanbevelende Rassenlijst 2022 - Positieve lijst van rassen 
geschikt voor uitzaai op maiskopbrand besmette percelen
GEMIDDELD AANTASTINGSPERCENTAGE OVER MINIMAAL 2 JAAR EN MINIMAAL 4 PROEVEN

Voor de volledige Aanbevelende Rassenlijst 2022 zie: www.groeipartners.nl of www.rassenlijst.info    
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
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 = 12,81 ton/ha bij 16% vocht (korrelmais) en 16,55 ton/ha bij 35% vocht (corn cob mix) - proefveldopbrengsten
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VARMABEL - Samenvatting Normaal Netwerk¹
KORRELMAÏS / CCM / MKS  2019 - 2020 - 2021

1 Voor de volledige lijst Varmabel 2022 zie: www.groeipartners.nl

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.


