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INLEIDING 

Op basis van schattingen van de landbouwtelling 2012 daalde het korrelmaïsareaal in België in 

2012 lichtjes met 4,9% tot 68.527 ha.  De slechte weersomstandigheden eind april, begin mei zijn 

vermoedelijk de grootste verklaring voor dit fenomeen.  In Vlaanderen neemt de korrelmaïsteelt 

met 62.272 ha zo’n 40,5% van het areaal graangewassen in.  Waar korrelmaïs vroeger vooral 

toepassing vond naar CCM in de veehouderij kan het vandaag meer en meer als akkerbouwgewas 

beschouwd worden.  Ook de professionalisering in deze teelt neemt verder toe met een 

optimalisering van de droogcapaciteit én een nog meer doordachte teelttechniek op het niveau 

van de landbouwer. 

Het groeiseizoen 2012 toonde evenwel duidelijk aan dat goede agrarische praktijken het 

vertrekpunt moeten zijn en dit onafhankelijk van specifieke weersomstandigheden.  

Bodembewerkingen en zaai in te natte omstandigheden resulteerden vaak in een slechte 

bodemstructuur met een verstoorde ontwikkeling en forse opbrengstreducties als gevolg. 

Uit de praktijkervaringen van de oogstperiode 2012 bleek ook dat een latere zaai risico’s inhoudt 

naar oogstzekerheid en dit zeker wanneer te late rassen werden uitgezaaid.  De oogst werd in 

deze gevallen immers steeds verder opgeschoven omdat het vochtgehalte te hoog was en zo 

werd vaak te laat geoogst met oogstverliezen, extra vochtaftrek én vaak structuurschade op de 

percelen door oogst in te natte omstandigheden. 

Het welslagen van de korrelmaïsteelt hangt dus af van het toepassen van goede agrarische 

praktijken.  Rassenkeuze vormt hierbij een belangrijk uitgangspunt.  Rassen met een voldoende 

korte groeicyclus zijn noodzakelijk om bij de oogst tijdig een voldoende droge korrel te bekomen.  

Dit verhoogt de oogstzekerheid, spaart droogkosten uit en verhoogt aanzienlijk het financieel 

rendement van de teelt.  Het Landbouwcentrum voor Voedergewassen (LCV) probeert 

landbouwers te helpen bij de rassenkeuze door een aantal relevante rassen objectief te beproeven 

op meerdere locaties.  Het proefveldnetwerk voor korrelmaïs bestond in 2012 uit 6 verschillende 

locaties, verspreid over Vlaanderen.  Tabel 1 geeft een overzicht van deze locaties en de 

samenwerkende instellingen. 

Tabel 1: Landbouwcentrum voor Voedergewassen, 2012: overzicht van de door LCV aangelegde rassenproeven 

voor korrelmaïs. 

Instelling Locatie korrelmaïs 

 Hogeschool Gent, Faculteit Toegepast Bio-

ingenieurswetenschappen en Faculteit Natuur en Techniek 

Bottelare 

 Land- en Tuinbouwcentrum Waasland, LTCW, Sint-Niklaas Sint-Niklaas 

 Vrij Technisch Instituut, VTI, Poperinge Poperinge 

 Vrij Instituut voor Technisch Onderwijs, VITO, Hoogstraten Hoogstraten 

 Provinciaal Instituut voor Biotechnisch Onderwijs, PIBO, Tongeren 
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Tongeren 

 Proef -en Vormingscentrum voor de Landbouw (P.V.L.) 

 

Bocholt 
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PROEFOPZET 

De rassen die door de diverse partners van het LCV werden beproefd zijn het resultaat van 

overleg tussen de deelnemende instellingen en de mandatarissen.  Op alle locaties wordt het 

proefveld aangelegd als een blokkenproef met 4 parallellen.  De droge stof- en 

opbrengstbepalingen gebeuren conform het Semzabel-protocol.  Dit impliceert een minimale 

oogstoppervlakte van 40 m² per ras, het uitschakelen van randeffecten en buurinvloeden en 

representatieve drogestof monsters.  Enkel de proeven die na een veldkeuring door Semzabel 

voldoende homogeen bevonden worden en die bij de oogst voldoen aan de vooropgestelde 

normen (o.a. variatiecoëfficiënt kleiner dan 10%) worden gebruikt voor de berekening van de 

gemeenschappelijke resultaten.  Voor de berekening van de resultaten werden er op basis van 

deze criteria 5 locaties weerhouden.  De oogst van de proefveldjes gebeurt manueel.  Dit houdt in 

dat ook  van sterk gelegerde planten kolven worden geoogst.  Deze werkwijze kan echter een 

vertekend  beeld geven, want bij een machinale oogst kunnen in dat geval oogstverliezen 

vastgesteld worden.  Vandaar moeten bij het beoordelen van de rassen zowel de opbrengstcijfers 

als de quotaties inzake legering in acht genomen worden  
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OPBRENGSTRESULTATEN KORRELMAÏS 

Tabel 2 en 3 geven de resultaten van de uitgevoerde korrelmaïsproeven weer.  In Tabel 2 worden 

de rassen weergegeven die de laatste 3 jaar beproefd zijn binnen het LCV netwerk.  Meerjarige 

resultaten zeggen nu eenmaal veel meer over de opbrengstcapaciteit en stabiliteit van een ras dan 

eenmalige opbrengstcijfers.  De resultaten van 2012 worden weergegeven als de gemiddelde 

korrelopbrengst (bij 15% vocht) relatief t.a.v. het gemiddelde van de standaardrassen Ricardinio, 

PR39K13, P8057, Coryphee, Baracco, Alduna en Ajaxx.  Deze behaalden een gemiddelde 

korrelopbrengst van 12.059 kg/ha (15% vocht), een daling van 6,7% tegenover vorig jaar.  De 

rassen staan gerangschikt volgens oplopend vochtpercentage van de korrel.  Het vochtgehalte bij 

de oogst was opvallend hoger dan in 2011 als gevolg van een late uitzaai in combinatie met 

minder gunstige weersomstandigheden in het najaar van 2012.  
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Tabel 2: Landbouwcentrum voor Voedergewassen, 2012: opbrengst en vochtpercentages van korrelmaïs voor 

alle rassen die de laatste 3 jaar zijn getest in het LCV gerangschikt naar stijgend vochtgehalte bij de oogst 

2012 

 
1 Jaar van inschrijving op de Belgische rassenlijst 

2 Aantal proeven waarin het ras in 2012 voorkwam 

3 Relatieve waarden t.a.v. gemiddelde van de rassen Ricardinio, PR39K13, P8057, Coryphee, Baracco, Alduna , Ajaxx  (100% 

= 12.059 kg/ha) de korrelopbrengst werd berekend op basis van 15% vocht 

4 Rassen zijn gerangschikt volgens stijgend vochtgehalte van de korrel 

Figuur 1 geeft een overzicht van de relatieve opbrengsten van de korrel bij 15% vocht van de 4 

rassen die de voorbije drie jaren (van 2010 tot en met 2012) beproefd werden in het LCV netwerk.  

Bij sommige rassen zijn de relatieve opbrengstcijfers niet echt stabiel over deze drie jaren.  Slechts 

een beperkt aantal rassen worden gedurende drie opeenvolgende jaren weerhouden in het 

2012 2011 2010

Coryphee Korrel '08 6 96.5 95.7 - 27.2 KWS

La Promessa EU 6 100.9 94.5 - 28.7 KWS

P8057 EU 6 98.6 98.6 - 30.0 Pioneer

Mas 15.P EU 6 99.6 - - 30.1 Maisadour Semences

P7631 EU 6 102.4 100.3 - 30.3 Pioneer

PR39K13 EU 6 99.7 98.2 101.1 30.6 Pioneer

Koloris Korrel '11 5 96.2 - - 31.0 Verla Seeds

Ajaxx EU 6 101.3 98.7 104.5 31.1 Philip-Seeds 

Ronaldinio Kuil ‘07 6 103.3 102.1 - 31.4 KWS

Ricardinio Korrel ‘09 6 103.5 104.3 - 31.4 KWS

Sphinxx EU 5 95.8 97.3 106.7 31.4 Philip-Seeds

Torres Kuil ‘09 4 105.8 - - 31.5 Aveve

Mas 25.T EU 5 97.9 95.8 - 31.6 Maisadour Semences

Emmy EU 6 98.8 99.4 - 31.9 Aveve

Ambrosini EU 5 99.3 101.2 - 32.2 KWS

Baracco EU 6 101.1 - - 32.4 Verla Seeds

P8000 EU 4 96.2 95.9 99.2 32.4 Pioneer

SY Quartz EU 6 98.0 102.8 - 32.5 Syngenta

Alduna EU 6 103.2 101.7 - 32.5 Aveve

Millesim EU 6 108.0 107.0 - 32.8 KWS

P8261 EU 5 98.2 - - 32.9 Pioneer

Nuxx EU 6 96.0 96.2 - 33.1 Innoseeds

Embelixx EU 6 97.4 - - 33.7 Philip-Seeds

Grosso EU 5 104.6 105.0 - 34.4 KWS

Mas 31.R EU 6 96.1 - - 36.7 Maisadour Semences

PR39N39 EU - - 89.8 94.5 - Pioneer

Amilac EU - - 99.1 - - KWS

Amoroso EU - - 102.3 - - KWS

Kalvin Kuil '07 - - 94.8 - - Aveve

DKC2787 EU - - 95.1 - - Monsanto

Tiberio EU - - 100.7 101.3 - Verla Seeds

LG 30.229 EU - - 98.8 - - Limagrain Belgium

Logo Korrel '09 - - 97.1 100.8 - Limagrain Belgium

LG 30.222 Kuil '11 - - 96.7 - - Limagrain Belgium

P8400 EU - - 95.5 - - Pioneer

LG 32.47 EU - - 101.0 103.8 - Limagrain Belgium

LG 30.211 Kuil '12 - - 99.1 - - Limagrain Belgium

Coleen EU - - 98.0 - - Limagrain Belgium

Pralinia EU - - 99.9 - - Barenbrug

Xxentos EU - - 95.1 103.9 - Innoseeds

Barros EU - - 98.5 - - KWS

Sue EU - - 95.9 - - Philip-Seeds

LG 30.223 Kuil '11 - - 99.7 - - Limagrain Belgium

ES Marco EU - - - 89.5 - Limagrain Belgium

Mas 13.L EU - - - 96.8 - Maisadour Semences

Patrick Kuil  '05 - - - 97.5 - Limagrain Belgium

Podium EU - - - 99.4 - Aveve

PR39T13 EU - - - 100.6 - Pioneer

Mandataris/ verdelerAantal
2

Korrelopbrengst
3Ras Jaar van 

opname
1

% vocht 

korrel
4
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proefveldnetwerk.  Dit kan ondermeer verklaard worden doordat 1 mandataris dit jaar niet 

participeerde aan de proefveldwerking van LCV maar vooral omdat de turnover van rassen voor 

de praktijk zeer hoog is.  De opbrengst vertoont een wisselend patroon over de drie jaar.  Voor 

die rassen die effectief 3 jaar beproefd werden, vertonen de rassen Ajaxx en PR39K13 het meest 

stabiele opbrengstpatroon.  Wanneer we de resultaten  beschouwen van de rassen die twee jaar 

op rij werden getest (Figuur 2) en ons focussen op het niveau van de standaardrassen of beter, 

dan bevestigen de rassen Ajaxx, Alduna, Ambrosini, Emmy, Grosso, Millesim, P8057, 

P7631,PR39K13, Ronaldinio en Ricardinio.  La Promessa komt op niveau van de standaardrassen in 

2012 terwijl SY Quartz licht terugvalt. 

In Tabel 3 krijgen we een overzicht van de resultaten van alle 25 rassen die getest zijn in 2012.  

Heel wat rassen zijn inzake opbrengstniveau duidelijk aan elkaar gewaagd en situeren zich in de 

buurt van het opbrengstniveau van de standaardrassen.  Als we rangschikken op basis van de 

relatieve opbrengst bij 15% vocht van de korrel dan zien we dat Millesim (108,0%) de eerste plaats 

behaalt, dichtbij gevolgd door de rassen Torres (105,8%) en Grosso (104,6%).  Hierna volgen in 

dalende volgorde de rassen  Ricardinio (103,5%), Ronaldinio (103,3%),  Alduna (103,2%), P7631 

(102,4%) Ajaxx (101,3%), Baracco (101,1%) en La Promessa (100,9%) met een opbrengstniveau iets 

hoger dan de standaardrassen.  Vervolgens komt een groep van een drietal rassen op het niveau 

van de getuigenrassen: PR39K13, Mas 15.P en Ambrosini.  Hierbij dicht aansluitend volgen in 

dalende volgorde de rassen Emmy, P8057, P8261, SY Quarz, Mas 25.T, Embellix, Coryphee, Koloris, 

P8000, Mas 31.R, Nuxx en Sphinxx die in opbrengstniveau nagenoeg op eenzelfde niveau zitten.  

Het opbrengstniveau van deze groep is nog zeer vergelijkbaar met het niveau van de 

standaardrassen.  We kunnen stellen dat geen enkel ras dit jaar sterk teleurstelt in 

opbrengstniveau. 
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Figuur 1: Landbouwcentrum voor Voedergewassen, 2012: de relatieve korrelopbrengst 15% vocht van 4 rassen 

die getest zijn gedurende 3 opeenvolgende jaren. 

 

Figuur 2: Landbouwcentrum voor Voedergewassen, 2012: de relatieve korrelopbrengst 15% vocht t van 17 

rassen die getest zijn gedurende 2 opeenvolgende jaren. 

Al voor het tweede oogstjaar op rij zien we geen positieve correlatie tussen de opbrengst en het 

vochtpercentage in de korrel (zie Figuur 3).  Het valt met andere woorden op dat een aantal 

rassen in het halfvroege segment een duidelijk hoog opbrengstniveau halen.  Naar de toekomst 

toe moeten we evenwel oog blijven hebben voor het aspect vochtgehalte als cruciaal element 

inzake de oogstzekerheid maar ook inzake prijsvorming. 
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Figuur 3: Landbouwcentrum voor Voedergewassen, 2012: de relatieve korrelopbrengst 15% vocht in functie van 

het vochtgehalte van de korrel in 2012 

Vochtgehalte en bruto-inkomen 

Bij vergelijking van de verschillende rassen onderling mag men zich niet blind staren op 

opbrengstcijfers alleen. Het vochtgehalte en het daarmee gerelateerd bruto-inkomen, is bij 

verkoop als te drogen korrel zeker even belangrijk als de korrelopbrengst.  

Voor een oogst als CCM of MKS is een drogestofgehalte van ongeveer 60% in de kolf het 

streefdoel.  Wanneer het drogestofgehalte slechts 50-55% bedraagt, kan het vermalen problemen 

geven. Voor korrelmaïs die geteeld wordt voor een verkoop als vochtig maïsgraan of te drogen 

korrel is een vochtgehalte kleiner of gelijk aan 30% gewenst.  Gezien droogkosten aanzienlijk 

kunnen oplopen kan men stellen dat bij het vergelijken van twee rassen, het ras met het hoogste 

vochtgehalte minstens 3% meer korrelopbrengst moet behalen per % vochtverschil om vanuit 

economisch oogpunt even interessant te zijn.  

In Figuur 3 wordt de gemiddelde korrelopbrengst van elk ras uitgezet tegenover zijn vochtgehalte 

van de korrel bij het oogsten.  Meest wenselijk zijn rassen die een hoge opbrengst combineren 

met een laag vochtgehalte.  De rassen rechts in figuur 3 hebben de hoogste vochtpercentages en 

zijn daarom beter geschikt voor CCM of MKS.  Om een beter idee te krijgen van de financiële 

gevolgen van de wisselwerking, tussen opbrengst als te drogen graan enerzijds, en het 

vochtgehalte van de korrel anderzijds kan men de verwachte opbrengst van het ras uitdrukken in 

bruto inkomen per ha.  Er werd uitgegaan van de huidige verkoopprijzen, gemiddeld 160 euro/ton 

(30% vocht) en 4 euro per % vocht vochtcorrectie.  Houdt er wel rekening mee dat de berekening 

van bruto-inkomen alleen van toepassing is bij verkoop als te drogen maïsgraan.  
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Tabel 3 geeft naast de opbrengst en het vochtgehalte van de korrel ook het relatief bruto-

inkomen per hectare tegenover de standaardrassen weer.  Wanneer we de rassen rangschikken 

volgens toenemend vochtgehalte zien we dat de rassen die bovenaan gerangschikt zijn (laagste 

vochtgehalte) relatief stijgen in de rangorde qua bruto inkomen.  Duidelijke voorbeelden hiervan 

zijn Coryphee en La Promessa.  Doordat dit jaar het vochtgehalte van 30% en lager zelden 

gehaald werd zakken veel rassen in de rangorde.  Vooral de rassen Grosso, Embelix, Mas 31.R, 

Nuxx, P8261 en Millesim met een vochtgehalte hoger dan 32,5% illustreren dit fenomeen.  

Ondanks de gemiddeld te hoge droge stofgehaltes dit jaar blijven een aantal rassen toch een 

hoog bruto inkomen behalen door hun hoog opbrengstniveau: Millesim, La Promessa, P7631, 

Ricardinio en Ronaldinio. De rassen Alduna, Ajaxx, Baracco, Mas 15.P, Grosso, PR39K13, Coryphee 

en P8057 halen een niveau gelijk of hoger dan 98% tegenover de standaardrassen.  De rassen 

Mas 31.R, Nuxx, Embelixx, Koloris, P8000 en Sphinxx kunnen zich qua bruto inkomen niet echt 

waarmaken.  Uit figuur 4 kunnen we de betere rassen inzake bruto-inkomen duidelijk 

onderscheiden.  Er is een vrij goed verband tussen de opbrengst 15% vocht en het bruto 

inkomen, en dit al drie jaar op rij. 

Na de minder goede ervaringen op het gebied van afrijping bij een aantal korrelmaïsrassen om te 

drogen moeten we naar 2013 zeker adviseren om de vroegheid als belangrijk aandachtspunt naar 

voor te schuiven.  In geval van een late oogst laat men late korrelmaïs vaak tot zeer diep in de 

winter te velde staan om de korrels toch nog een procent droger te krijgen.  De extra kosten door 

mogelijke structuurschade (meer werkgangen, maar ook onbekende opbrengstverliezen in de 

daarop volgende teelten) en door het moeizamer oogsten kunnen de winst door het droger 

oogsten teniet doen.  Tevens vergroot de kans op een Fusarium aantasting en dus de 

aanwezigheid van mycotoxinen als deoxynivalenol (DON) en zearalenone (ZEA).  In veel gevallen is 

het dan ook aangewezen, zeker op natte percelen en bij een iets latere zaai, om te kiezen voor 

zeer vroege maïsrassen.  Berekeningen hebben aangetoond dat de huidige zeer vroege rassen 

ook goede financiële resultaten kunnen voorleggen bij de verkoop als te drogen graan. 



 13 / 16 

 

Figuur 4: Landbouwcentrum voor Voedergewassen, 2012: bruto-inkomen in functie van de korrelopbrengst bij 

15% vocht (na doorrekenen droogkosten, niet van toepassing bij CCM of MKS) 
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Tabel 3: Landbouwcentrum voor Voedergewassen, 2012: opbrengstgegevens korrelmaïs en bruto inkomen 

rekening houdend met de droogkosten gerangschikt naar stijgend vochtgehalte 

 

1 relatieve waarden t.a.v. gemiddelde van de rassen Ricardinio, PR39K13, P8057, Coryphee, Baracco, Alduna , Ajaxx  

(100%=12 059 kg/ha) de korrelopbrengst werd berekend op basis van 15% vocht 

2 berekend op basis van huidige verkoopprijzen na vochtaftrek - korrelmaïsbenadering, minder van toepassing voor CCM 

of MKS 

3 rassen zijn gerangschikt volgens stijgend vochtgehalte van de korrel 

Legering, builenbrand en stengelrot 

Legering werd in hoofdzaak vastgesteld te  Sint-Niklaas, Poperinge, Hoogstraten en Tongeren.  In 

Poperinge was de legering het gevolg van een storm eind september 2012.  Het ras Embellix 

Ras

Mandataris/ Exclusief 

verdeler

Aantal 

locaties

Opbrengst 

(15% vocht) 

relatief 
1

Vocht% 

korrel 

Bruto inkomen 

(rel. waarde)
2

Coryphee KWS Benelux 6 96.5 27.2 100.1

La Promessa KWS Benelux 6 100.9 28.7 103.1

P8057 Pioneer 6 98.6 30.0 99.4

Mas 15.P Maisadour Belgium 6 99.6 30.1 100.2

P7631 Pioneer 6 102.4 30.3 103.0

PR39K13 Pioneer 6 99.7 30.6 99.9

Koloris Verla Seeds 5 96.2 31.0 95.9

Ajaxx Philip-Seeds 6 101.3 31.1 100.8

Ronaldinio KWS Benelux 6 103.3 31.4 102.6

Ricardinio KWS Benelux 6 103.5 31.4 102.7

Sphinxx Philip-Seeds 5 95.8 31.4 95.1

Torres Aveve 4 105.8 31.5 105.0

Mas 25.T Maisadour Belgium 5 97.9 31.6 97.0

Emmy Aveve 6 98.8 31.9 97.5

Ambrosini KWS Benelux 5 99.3 32.2 97.6

Baracco Verla Seeds 6 101.1 32.4 99.3

P8000 Pioneer 4 96.2 32.4 94.3

SY Quartz Syngenta 6 98.0 32.5 96.0

Alduna Aveve 6 103.2 32.5 101.1

Millesim KWS Benelux 6 108.0 32.8 105.4

P8261 Pioneer 5 98.2 32.9 95.8

Nuxx Innoseeds 6 96.0 33.1 93.4

Embelixx Philip-Seeds 6 97.4 33.7 94.1

Grosso KWS Benelux 5 104.6 34.4 100.1

Mas 31.R Maisadour Belgium 6 96.1 36.7 89.1

30.7

2324

100%= de gemiddelde korrelopbrengst bij 15% vocht van alle 

standaardrassen op alle locaties (12059 kg/ha )

gemiddeld vochtgehalte standaardrassen

100%= gemiddelde bruto-inkomen van de standaardrassen in euro
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vertoonde op drie locaties een sterke legering en wel in die mate dat oogstverliezen in de praktijk 

niet uit te sluiten waren.  Voor Alduna was dit voornamelijk het geval in Sint-Niklaas en in 

mindere mate in Poperinge.  Emmy was zowel in St. Niklaas als in Poperinge voor een groot deel 

gelegerd met zeker risico op oogstverliezen.  Ricardinio vertoonde in Sint-Niklaas een groot 

percentage legering met mogelijks oogstverliezen, in mindere mate bevestigd in Poperinge.  

Grosso, Mas31R en La Promessa en SY Quartz waren in Poperinge sterk gelegerd met eveneens 

risico op oogstverliezen, in beperktere mate voor La Promessa bevestigd in St. Niklaas.  Het ras 

Koloris was enkel in Tongeren sterk gelegerd en dit al vrij vroeg in het seizoen met ook 

oogstverliezen.  De rassen Baracco en Nuxx waren in St. Niklaas voor ca. 14% gelegerd, in beide 

gevallen toch wel met risico op oogstverliezen, voor Baracco in beperktere mate bevestigd in 

Poperinge.  De rassen P8000, Millesim, Torres, Coryphee, Koloris en PR39K13 waren in beperkte 

mate gelegerd in Poperinge evenwel zonder risico op oogstverlies. 

Dit jaar werd op geen enkele locatie een noemenswaardige aantasting door builenbrand 

waargenomen.   

Doordat de oogst gemiddeld iets later plaatsvond dit jaar werd op vier van de zes locaties 

aantasting door stengelrot vastgesteld.  Tussen de locaties zijn er wel verschillen.  Vooral het ras 

Embelix vertoonde een hoog percentage stengelrot zowel in Hoogstraten als in Bottelare.  Voor 

Hoogstraten is dit in overeenstemming met een hoge legering.  In Poperinge vertoonden de 

rassen Mas 25.T, Koloris, Ronaldinio en La Promessa een aantasting van respectievelijk 21,1, 15, 

12,2 en 11,7%.  Voor Koloris en La Promessa is er een verband met de legering.  Ook in Bottelare 

werd Ronaldinio en La Promessa respectievelijk voor 7,8 en en 5,6% aangetast.  Ricardinio, Baracco 

en Mas 31.R vertoonden in Bottelare een aantasting van respectievelijk 12%, 8,5% en 7,4%.  

Alduna vertoonde zowel in Bottelare als in Hoogstraten een matige aantasting.  P8000 werd in 

Tongeren en Bottelare respectievelijk voor 9,3 en 6,7% aangetast.  De rassen Emmy, Nuxx en SY 

Quartz werden in Hoogstraten in beperkte mate aangetast en dit bevestigd door de observaties in 

Bottelare. 

  



 16 / 16 

Tabel 4: Landbouwcentrum voor Voedergewassen, 2012: legering en stengelrotpercentages bij de 

korrelmaïsrassen
1 

 
1 enkel de proeven waar % legering, % builenbrand en % stengelrot gemiddeld minder dan 50 % bedroeg en waar 

tenminste één ras meer dan 5 % gelegerd of aangetast was, werden opgenomen. 

 

 

B
o

tt
e
la

r
e

H
o

o
g

st
r
a

te
n

P
o

p
e
r
in

g
e

T
o

n
g

e
r
e
n

H
o

o
g

st
r
a

te
n

P
o

p
e
r
in

g
e

S
in

t-
N

ik
la

a
s

T
o

n
g

e
r
e
n

Alduna Aveve 6.1 7.2 0.8 1.6 3.7 17.2 68.3 2.7

Ambrosini KWS Benelux 2.5 1.8 2.8 5.9 0.0 7.2 - 3.8

P8000 Pioneer 6.7 - 1.5 9.3 - 9.3 - 5.2

P8057 Pioneer 2.6 3.1 1.1 1.1 1.3 4.2 4.1 1.6

Baracco Verla Seeds 8.5 0.0 3.9 1.7 0.3 9.7 14.2 1.7

Millesim KWS Benelux 3.6 0.2 1.7 0.0 0.5 11.1 6.2 2.2

P8261 Pioneer 2.5 0.0 - 0.0 0.0 - 6.1 0.8

Torres Aveve 1.4 - 1.1 3.8 - 8.6 - 1.6

Ajaxx Philip-Seeds 0.4 2.3 0.0 0.0 0.0 0.3 1.7 0.0

Coryphee KWS Benelux 1.1 0.0 2.8 1.1 0.0 8.6 4.5 2.1

Embelixx Philip-Seeds 14.8 21.6 2.2 2.8 29.9 25.6 62.2 5.0

Emmy Aveve 4.0 5.8 1.7 2.7 0.0 24.4 38.7 0.5

Grosso KWS Benelux 3.3 2.0 0.0 0.0 0.7 22.6 3.1 0.6

Koloris Verla Seeds 4.2 0.0 15.0 0.0 1.0 8.3 3.1 33.0

La Promessa KWS Benelux 5.6 1.9 11.7 0.0 0.0 23.1 8.5 0.0

Mas 15.P Maisadour Belgium 1.4 2.5 1.1 0.5 0.2 2.2 5.4 1.1

Mas 25.T Maisadour Belgium 1.1 - 21.1 0.6 - 2.8 5.1 3.9

Mas 31.R Maisadour Belgium 7.4 2.1 3.9 4.0 0.2 23.9 4.2 1.1

Nuxx Innoseeds 4.4 6.3 1.1 0.0 0.5 2.8 14.6 0.0

P7631 Pioneer 3.6 0.6 0.0 4.3 0.9 2.8 0.5 5.7

PR39K13 Pioneer 1.1 0.6 2.2 0.0 0.0 8.3 6.0 0.5

Ricardinio KWS Benelux 12.0 2.6 3.7 1.1 5.4 11.5 37.0 3.4

Ronaldinio KWS Benelux 7.8 2.5 12.2 0.0 0.0 0.0 5.5 1.7

Sphinxx Philip-Seeds 0.3 - 0.6 0.5 - 1.9 2.7 0.0

SY Quartz Syngenta 4.7 5.1 1.1 0.7 0.0 17.2 4.0 1.1

Ras Mandataris

legering (%)stengelrot (%)


