
Maïsrassen op maat  
van uw bedrijf! 
Maïsrassen 2022
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Silomaïs Korrelmaïs

Voldoende ruwvoervoorraad
VEM/ kg D.S.

Beperkte ruwvoervoorraad
 VEM/ha

Dé toppers in korrelopbrengst

FAO 190-210
Vroege rassen
voor een vroege oogst of na een snede gras VICENTE  ZETMEEL +

BENCO  DNDF +

DKC 2788

ANOVI CS  ZETMEEL +

ES KATMANDU

FAO 220
Halfvroege rassen
voor alle gebruiksdoelen

MILKMAX  ZETMEEL +

LG 31.235

KWS SALTARE  DNDF +

MICHELEEN

P8604  ZETMEEL +

KOMPETENS

FAO 230-240
Halflate rassen
voor zaai in eerste vrucht

SY DAKINI  DNDF +

DKC 3601

ES METRONOM 

DKC 3350

P8812  CCM

P8329  CCM

  Zie pagina 4 en 5   Zie pagina 6 en 7   Zie pagina 8 en 9

TIP: Aandeel maïs in het 
rantsoen?

1. Laag (<35% maïs)      kies voor 
ZETMEEL + -rassen (rassen voor 
een zetmeelrijke kuil)

2. Evenwichtig (35% - 60%)      kies 
voor ZETMEEL +, DNDF + of even-
wichtige rassen

3. Hoog (> 60%)      kies voor DNDF + 
-rassen (rassen met een gemiddeld 
zetmeelgehalte en een uitstekende 
verteerbaarheid)

CCM  : variëteiten die geschikt zijn voor  
 het vermalen van de korrels

!

Onze voorkeurrassen voor 2022

Voor het komende maïsseizoen selecteren we aangepaste maïsrassen voor uw bedrijf op basis van uw 
gebruiksdoel, uw teeltplan, uw ruwvoedervoorraad en de samenstelling van uw rantsoen. 

Heeft u vragen over uw rassenkeuze? Uw Aveve-zaakvoerder geeft u graag een persoonlijk advies.

Zeer vroeg - vroeg

FAO Silomaïs

160-180
PROSPERITI CS

SY SILVERBULL

Laat

FAO Silomaïs

240-250
KISSMI CS

MAS 431.B
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Beschikt u over voldoende 
areaal maïs om uw vee 
te voederen en is eerder 
het aantal koeien of 
koeplaatsen de limiterende 
factor voor uw productie? 
Kies dan voor variëteiten 
met de hoogste VEM/ kg 
D.S. (kolom 1).

Heeft u een beperkt areaal 
om ruwvoeder voor uw vee 
te telen of een beperkte 
ruwvoedervoorraad ? Kies 
dan voor variëteiten met 
een hoge VEM-opbrengst/
ha (kolom 2).

Ook voor een hoge 
opbrengst in korrelmaïs 
stellen we enkele variëteiten 
naargelang uw teeltplan 
voor.

Silomaïs Korrelmaïs

Voldoende ruwvoervoorraad
VEM/ kg D.S.

Beperkte ruwvoervoorraad
 VEM/ha

Dé toppers in korrelopbrengst

FAO 190-210
Vroege rassen
voor een vroege oogst of na een snede gras VICENTE  ZETMEEL +

BENCO  DNDF +

DKC 2788

ANOVI CS  ZETMEEL +

ES KATMANDU

FAO 220
Halfvroege rassen
voor alle gebruiksdoelen

MILKMAX  ZETMEEL +

LG 31.235

KWS SALTARE  DNDF +

MICHELEEN

P8604  ZETMEEL +

KOMPETENS

FAO 230-240
Halflate rassen
voor zaai in eerste vrucht

SY DAKINI  DNDF +

DKC 3601

ES METRONOM 

DKC 3350

P8812  CCM

P8329  CCM

  Zie pagina 4 en 5   Zie pagina 6 en 7   Zie pagina 8 en 9
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De hoogste melkproductie per eenheid maïs VEM/kg D.S.

Voldoende ruwvoervoorraad

VICENTE: Kampioen van de Benelux  
in VEM/kg D.S. !
✔ FAO 210 – Silo
✔ Hoog zetmeelgehalte én een goede verteerbaarheid
✔ De allerhoogste VEM/kg D.S., voor een kuil van de allerhoogste voederkwaliteit
✔ Het ideale ruwvoeder voor hoogproductieve koeien

MILKMAX: Maximaal melken
✔ FAO 220 - Dubbeldoel
✔ Combinatie van een hoge D.S.-opbrengst én een hoog zetmeelgehalte
✔ Uitstekende legervastheid
✔ Goede jeugdgroei

SY DAKINI: Zoveel VEM, dakanni? Jawel!
✔ FAO 230 - Silo
✔ Melkmaïs: dé hoogste voederkwaliteit in de halfvroege groep
✔ Dé allerhoogste tolerantie voor builenbrand
✔ Goede droogtetolerantie

DNDF +

DKC 3601: Looks en kwaliteit! 
✔ FAO 230 – Dubbeldoel
✔ Massale maïs met een zeer mooie look
✔ Hoge D.S.-opbrengst en een evenwichtige kwaliteit (zetmeel/verteerbaarheid)
✔ Aanbevolen ras voor biogasproductie

ZETMEEL +

ZETMEEL +

LG 31.235: De referentie in voederkwaliteit
✔ FAO 220 - Silo
✔ Dé referentie in voederkwaliteit!
✔ Zeer bladrijk gewas met een goede D.S.-opbrengst

DNDF +
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De toppers in voederkwaliteit

Voeder- 
kwaliteit*

FAO
Zetmeel 

concentratie
VEM/ kg 

D.S.
Bron

CS PROSPERITI 160 100,0% 101,0% Rassenbulletin ultravroeg 2021

SY SILVERBULL 180 98,0% 101,0% N°1 Rassenbulletin ultravroeg 2021

VICENTE 210 104,0% 102,0% CSAR 2020

SY TELIAS 220 103,0% 99,0% CIPF 2019

LG 31.235 220 99,6% 101,4% VARMABEL 2018-2021

MILKMAX 220 109,5% 102,6% N°2 CIPF 2019

KOMPETENS 220 108,9% 102,0% N°2 BRL 2020

ICONICO 220 104,5% 101,0% VARMABEL 2019 (halfvroeg)

SY DAKINI 230 101,6% 103,8% N°1 CIPF 2019

LG 31.272 235 107,6% 100,1% VARMABEL 2019 (halfvroeg)

D.S.-
opbrengst/

ha (1)

VEM/kg D.S. 
(2)

kg D.S. maïs/
dag (3)

Liter melk uit 
maïs per dag 

per koe (4)

Totale 
melkproductie 

uit maïs (5)
Verschil (6)

SY DAKINI 17,82 977 8,9 18,90 567.000 19.200l

= 6.720€Ras Y 17,82 944 8,9 18,26 547.800
(1)  Bron = CIPF 2019 (D.S.-opbrengst proef X 0,9)
(2)  Bron = CIPF 2019
(3)  (DS-opbrengst/ha X aantal ha) / (aantal koeien X aantal lactatiedagen)

(4)  (kg D.S. in rantsoen X VEM/kg D.S.) / 460 VEM/liter melk
(5)  aantal liter/dag X 300 lactatiedagen X aantal koeien
(6)  op basis van melkprijs 0,35€/liter

Waarom kiezen voor rassen met de hoogste VEM/kg D.S.?

Beschikt u over voldoende areaal maïs om uw vee te voederen en is eerder het aantal koeien of koeplaatsen 
de limiterende factor voor uw productie? Kies dan voor een variëteit met de hoogste VEM/kg D.S. Zo behaalt u 
meer liter melk/kg D.S. 

We maken voor u de berekening van het rendement: landbouwer Joris heeft 100 melkkoeien en 15 ha maïs. 
Joris heeft voldoende ruwvoer beschikbaar en kiest voor rassen met de hoogste voederkwaliteit. Hij haalt 19.200 
liter of 6.720 € meer uit SY Dakini in vergelijking met een ras met eenzelfde D.S.-opbrengst maar met een lagere 
voederkwaliteit (VEM/kg D.S.). 

* LG Animal Nutrition (Limagrain) en Powercell (Syngenta) zijn logo's van de respectievelijke kwekers die refereren naar genetica met een uitstekende 
voederkwaliteit.
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De hoogste melkopbrengst per hectare kVEM/ha

DKC 3350: Massaal en legervast! 
✔ FAO 230 - Dubbeldoel
✔ Zeer massaal gewas met een uitstekende legervastheid
✔ Dé hoogste tolerantie voor mycotoxinen in CCM
✔ Goede droogtetolerantie

ES METRONOM: Bedrijfszekerheid verzekerd!
✔ FAO 230 - Dubbeldoel
✔ Goede droogtolerantie
✔ Dé referentie voor legervastheid en oogstzekerheid 

Beperkte ruwvoedervoorraad

BENCO: De topper in VEM/ha!
✔ FAO 210 - Silo
✔ Dé hoogste VEM-opbrengst in de vroege groep
✔ Betrouwbaar gewas op verschillende grondtypes

DNDF +

KWS SALTARE: 50.000 liter melk/ha!
✔ FAO 220 - Silo
✔ Agronomisch zeer sterk gewas (legervastheid, jeugdgroei, builenbrand...) met  
 een mooie look
✔ Uitstekend geschikt voor rantsoenen met een hoog aandeel maïs

DNDF +
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De toppers in VEM-opbrengst/ha

Voeder- 
kwaliteit*

FAO kVEM/ha Bron

DKC 2788 210 104,0% CSAR 2020

DKC 3096 210 101,0% NORDRHEIN WESTFALEN 2020

BENCO 210 104,0% CSAR 2020

MICHELEEN 215 104,6% VARMABEL 2020

KWS SALTARE 220 101,0% VARMABEL 2020/CSAR 2021

ES METRONOM 230 100,7% VARMABEL 2016-2018

P8329 230 116,6% NEERHESPEN 2019

DKC 3601 230 106,2% VARMABEL 2020

LG 31.272 235 104,3% VARMABEL 2019

D.S.-
opbrengst/

ha (1)

VEM/kg D.S. 
(2)

kg D.S. maïs/
dag (3)

Liter melk uit 
maïs per dag 

per koe (4)

Totale 
melkproductie 

uit maïs (5)
Verschil (6)

DKC 3601 18,5 942 6,16 13,03 391.020 11.428l

= 4.000€Variëteit X 17,9 946 5,95 12,65 379.592
(1)  Bron = VARMABEL 2020 (D.S.-opbrengst proef X 0,9)
(2)  Bron = VARMABEL 2020
(3)  (DS-opbrengst/ha X aantal ha) / (aantal koeien X aantal lactatiedagen)

(4)  (kg D.S. in rantsoen X VEM/ kg D.S.) / 460 VEM/ liter melk
(5)  aantal liter/dag X 300 lactatiedagen X aantal koeien
(6)  op basis van melkprijs 0,35€/liter

Waarom kiezen voor rassen met de hoogste kVEM/ha?

Heeft u een beperkt areaal om ruwvoeder voor uw vee te telen of een beperkte ruwvoedervoorraad. Kies dan 
voor maïsrassen met de hoogste VEM/ha.  

We maken voor u de berekening van het rendement: landbouwer Jeroen heeft 100 melkkoeien en 10 ha maïs. 
Jeroen zit beperkt in ruwvoeder door een matige oogst in 2021 en een eerder beperkt areaal beschikbare 
landbouwgrond, hij kiest daarom voor rassen met de hoogste VEM-opbrengst per hectare. Jeroen haalt 
11.482 l of 4.000€ meer uit DKC 3601 in vergelijking met een ras met eenzelfde voederkwaliteit maar met een 
lagere D.S.-opbrengst. 

*LG Animal Nutrition (Limagrain) en Powercell (Syngenta) zijn logo's van de respectievelijke kwekers die refereren naar genetica met een uitstekende 
voederkwaliteit.
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ES KATMANDU: Uitstekend financieel rendement
✔ FAO 200 - Korrel
✔ Topper in korrelopbrengst in het  
 zeer vroege segment
✔ Goede jeugdgroei

✔ Oogstzekerheid: goede legervast 
 heid en stengelrot-resistentie
✔ Tropische dent: snelle indroging  
 van de korrels

De hoogste korrelopbrengst

Dé toppers in korrelopbrengst

ANOVI CS: Vroege topper in korrelopbrengst!
✔ FAO 200 - Korrel 
✔ Opvallend goede ‘stay-green’
✔ Goede droogtetolerantie en tolerantie voor builenbrand
✔ Compacte korrelmaïs met een lage kolfinplanting en een grote kolf

ZETMEEL +

P8604: Dé nieuwkomer in het vroege korrelsegment!
✔ FAO 210 – Dubbeldoel
✔ Zeer hoge korrelopbrengst bij  
 inschrijving: 108%

✔ Compacte dent-maïs met een zeer  
 snelle indroging van de korrel
✔ Zeer goede zetmeelverteerbaarheid/ha
✔ Zeer goede legervastheid

NIEUW

P8329: Belgisch kampioen korrelopbrengst!
✔ FAO 230 - Dubbeldoel
✔ Dé nummer 1 in korrelopbrengst in VARMABEL 2015-2020
✔ Dent-maïs met een hoge zetmeelverteerbaarheid, een belangrijk 
 voordeel bij een korte inkuilperiode en vermalen als CCM
✔ Goede droogtetolerantie en uitstekende legervastheid

CCM
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FAO

 Korrelopbrengst bij 15% vocht (VARMABEL) Meerjarig 
gemiddelde2016 2017 2018 2019 2020

ES KATMANDU 200 - - - 102,6%** 103,0% 102,8%

MICHELEEN 215 - - - 108,1%** 106,2% 107,2%

SY TELIAS 220 110,3% 102,3% 105,4% 106,8% 100,2% 105,0%

KWS ICONICO 220 - 106,4%** 103,9% 102,5% 102,0% 103,7%

P8329 230 104,0% 106,6% 111,2% 105,3% 105,2% 106,5%

P8812 230 - - 113,7%** 102,1% 106,8% 107,5%

LG 31.272 235 - - 110,9%** 105,0% 103,5% 106,5%

Gemiddelde korrelopbrengst 
voorlopig netwerk **

11,7 13,4 12,2 12,2 - 12,4

Gemiddelde korrelopbrengst 
normaal netwerk

12,5 14,4 11,9 12,9 12,6 12,9

TIP: P8812 onze uitblinker voor CCM
    Uitblinker in korrelopbrengst

    Dent-type = zachtere zetmeel structuur =  
     minder kosten voor malen

    Uitstekende legervastheid, zeer sterk zowel op   
vlak van stengelrot als stengelbreuk!

!

De toppers met meerjarig goede korrelopbrengsten

Korrelopbrengst Belgische rassenlijst 2021

FAO Korrelopbrengst

KOMPETENS 220 102%

ES METRONOM 230 102%

Gemiddelde korrelopbrengst 12.994 kg/ha
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Onze toppers voor de toekomst! 

P8240
✔ FAO 225 -  Silo
✔ Massaal gewas met een goede legervastheid
✔ Uitblinker in D.S.-opbrengst
✔ Dent maïs met een hoge zetmeelverteerbaarheid, een belangrijk voordeel bij  
 een korte inkuilperiode
✔ Goede droogtetolerantie: ook geschikt voor drogere gronden

KISSMI CS
✔ FAO 240 - Silo 
✔ Aanbevolen ras voor een goed gevulde kuil of biogasproductie
✔ Uitblinker in VEM-opbrengst in de late groep dankzij de combinatie van een  
 hoge D.S.-opbrengst en hoog zetmeelgehalte
✔ Uitstekende legervastheid en stay-green
✔ Bladrijk gewas met lange, smalle kolven

MAS 431.B
✔ FAO 245 - Silo
✔ Zeer hoog silopotentieel
✔ Zeer sterke en gezonde, massale plant met uitstekende jeugdgroei
✔ Dent-hybride met zeer goede zetmeelverteerbaarheid

BERNARDINO
✔ FAO 230 - Silo 
✔ Stevig gewas met een hoge D.S.-opbrengst en D.S.-gehalte dat goede  
 kuilkwaliteit levert
✔ Uiterst geschikt voor verschillende grondtypes en locaties
✔ Massaal gewas, geschikt voor biogasproductie
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✔ Sterke contactwerking gecombineerd met lange nawerking

✔ In voor- en na-opkomst tot 4 bladeren van de maïs

✔ Combinatie van 3 actieve bestanddelen in 1 product  
met snelle werking

✔ Herbicide tegen grassen, dicotylen en doorlevende 
onkruiden

Zorg voor goede groeicondities voor uw maïs

✔ Hoog gehalte aan zeer efficiënt 
opneembare en mobiele fosfor. 
Solatrel is de oplossing voor 
moeilijk opneembare fosfor uit 
de bodem.  

✔	Stimuleert wortelgroei en 
optimaliseert jeugdgroei met 
een betere weerstand tegen 
abiotische stress als gevolg.

 

✔ Insecticidegranulaat toe te 
passen tijdens het zaaien ter 
bestrijding van ritnaalden en 
maïswortelboorder

 ✔ Bevat ook voedingselementen 
voor een snellere start van het 
gewas

Humiseed NP en 
Microstart Nofos

microgranulaat- 
meststoffen verrijkt 
met humuszuren: 

 ✔ Verhoogt de opneem-
baarheid van nutriënten 

 ✔	Stimuleert de zaadkieming en 
de wortelontwikkeling
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HASPAGRAS
Haspagras, de garantie voor een grote  
en kwaliteitsvolle graskuil

HASPAGRAS BEVAT EEN WEELDE AAN NUTRIËNTEN EN IS OM DEZE REDEN DE ALL-ROUND BEMESTING VOOR UW GRASLAND! 
Duurzame oplossing binnen MAP 6!

• Bevat steeds ammoniakale stikstof en is rijk aan zwavel

• Ammoniakale stikstof is veel minder gevoelig aan uitspoeling en leidt tot een efficiëntere  
 stikstofopname (MAP6!)

• Deze stikstofvorm heeft bovendien een langere werkingsduur

• Zwavel zorgt voor een booster effect in de opname van stikstof

Smaakvoller en kwaliteitsvoller gras

• Zwavel zorgt voor de aanmaak van aminozuren en bijgevolg eiwitten voor een eiwitrijke graskuil

• Natrium verhoogt de smakelijkheid van het gras

• Calcium en magnesium zijn cruciaal voor een betere bewaring, beperking van (a)biotische stress en 
efficiëntere fotosynthese. 

Vers gewicht (%) DS opbrengst (%)

KAS + K60 KAS + Haspagras

40%

60%

80%

100%

120%

100,0% 100,0%

112,71% 112,97%

Resultaten van proef in Bilzen, Belgïe, 2020Verhoogde droogtetolerantie

• Droogtestress is de laatste jaren een frequent 
probleem

• Haspagras is rijk aan gemakkelijk opneembare kalium

• Kalium is het kwaliteitselement voor de 
waterhuishouding en vermindert droogtestress

• Laag chloorgehalte

Bodemverbeteraar

• Laag chloorgehalte, chloor zorgt nl. voor de 
degradatie van de structuur

• Verbetert de pH-waarde van de bodem

• Actiever bodemleven

• Hoger waterbergend vermogen

• Ook toepasbaar in maïs.
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HUMISEED NP EN MICROSTART NOFOS: 
microgranulaten verrijkt met humusextracten. 
Zorgt voor een betere bodemstructuur en 
waterhuishouding.

Microgranulaten en gecoate mestoffen,  
de nieuwe generatie maïsstarters

Microgranulaten zorgen door de efficiëntere toepassing voor een optimale beschikbaarheid aan 
voedingselementen (NPK), maar aan een lagere dosering zodat er extra bemestingsruimte voor N en 
P blijft in overige teelten. Bovendien worden ze vaak aangevuld met humuszuren, Mycorrhizae en/of 
bacteriën voor een extra vrijzetting en betere opname van de in de bodem beschikbare nutriënten
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Booster start
(25 kg/ha)

110,17%

Meerwarde Booster Start - C.I.P.F. - Zichem 2021

BOOSTER START: NK formule verrijkt met 
mycorrhizae en bacteriën

• Mycorrhizae vergroten het 
bewortelingsoppervlak in synergie met de 
plant

• Bodembacteriën lossen de 
bodemgebonden fosfaat op en stellen 
deze vrij voor het gewas

• Bevat stikstof in ammoniakale vorm en 
zwavel

• Fosforvrij! Geschikt voor 
derogatiepercelen in klasse 3 en 4, waar 
fosfor uit kunstmest verboden is.

AGROMASTER: Geeft stikstof 
gecontroleerd vrij wanneer maïs het 
nodig heeft

• Specifiek geformuleerde maïsstarter 
o.b.v. gecoate meststoffen

• Minder uitspoeling van stikstof en 
meer opbrengst

• Bevat fosfor, zwavel en boor

Gecoate meststoffen geven gecontroleerd nutriënten vrij op maat van het gewas en zorgen zo 
voor een optimale beschikbaarheid aan nutriënten doorheen het groeiseizoen. De gecontroleerde 
vrijzetting beperkt ook het risico op nitraatuitspoeling
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Humiseed NP: Microgranulaatstarter verrijkt met humusextracten 
voor een goede start en uitstekend rendement van uw teelt
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5l/ha van 4e tot 8e bladstadium

00 10 11 13 15 17/32 34 53 69

Met YaraVita SOLATREL bent u verzekerd van:
• Een energy boost tijdens de jeugdontwikkeling van de 

maïsplant.

• Ondersteuning van het wortelgestel van de jonge maïsplant.

• Betere benutting van de beschikbare stikstof.

• Hoge concentratie van uitgebalanceerde voedingsstoffen.

• Uitstekende regenvastheid en lange werkzaamheid.

• Veiligheid voor uw gewas.

• Gelijkmatige verdeling over het blad.

• Gebruiksgemak, het is niet nodig om te schudden.

• Goede mengbaarheid met gewasbeschermingsmiddelen.*

Meer informatie over YaraVita SOLATREL: www.yara.be/solatrel

YaraVita™ SOLATREL
Verzeker u ook onder moeilijke omstandigheden 
van goede opbrengst en kwaliteit.

*verdere informatie op www.tankmix.com
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YaraVita SOLATREL 5 L/ha

YaraVita SOLATREL in maïs - Proef Aveve 2019

100,0%

105,5%

Aanbevolen toepassing

YaraVita SOLATREL zorgt voor een hogere opbrengst én 

kwaliteit van uw gewas. 

5l/ha van 4e tot 8e bladstadium

00 10 11 13 15 17/32 34 53 69

Met YaraVita SOLATREL bent u verzekerd van:
• Een energy boost tijdens de jeugdontwikkeling van de 

maïsplant.

• Ondersteuning van het wortelgestel van de jonge maïsplant.

• Betere benutting van de beschikbare stikstof.

• Hoge concentratie van uitgebalanceerde voedingsstoffen.

• Uitstekende regenvastheid en lange werkzaamheid.

• Veiligheid voor uw gewas.

• Gelijkmatige verdeling over het blad.

• Gebruiksgemak, het is niet nodig om te schudden.

• Goede mengbaarheid met gewasbeschermingsmiddelen.*

Meer informatie over YaraVita SOLATREL: www.yara.be/solatrel

YaraVita™ SOLATREL
Verzeker u ook onder moeilijke omstandigheden 
van goede opbrengst en kwaliteit.

*verdere informatie op www.tankmix.com
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YaraVita SOLATREL in maïs - Proef Aveve 2019

100,0%

105,5%

Aanbevolen toepassing

YaraVita SOLATREL zorgt voor een hogere opbrengst én 

kwaliteit van uw gewas. 

20212021

YaraVita SOLATREL zorgt voor een hogere opbrengst en kwaliteit 
van uw gewas! Meer dan 100 €/ha nettorendement!** 

** Meerwaarde 1 ton DS maïs = 956 KVEM en 51 kg DVE, waarde KVEM=0,223€  
     en DVE 0,789€

Controle (19,2 ton DS/ha)
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YaraVita SOLATREL 5L/ha

100,0%

103,1%



SILOMAÏS NOTITIE
SY SILVERBULL 180 Syngenta
LG 31.206 200 Limagrain
VICENTE 210 Saaten Union
BENCO 210 Syngenta
KWS SALTARE 220 KWS
LG 31.234 220 Limagrain
LG 31.235 220 Limagrain
P8240 225 Pioneer
SY DAKINI 230 Syngenta
BERNARDINO NIEUW 230 KWS
KISSMI CS 240 Lidea
MAS 431.B NIEUW 245 MAS Seeds

DUBBELDOEL
CS PROSPERITI 160 Lidea
KWS GIULIO 190 KWS
ES KATMANDU 200 Lidea
ANOVI CS 200 Lidea
BEPPO 210 KWS
KORDALIS 210 KWS
KAPRILLIAS 210 KWS
DKC 2788 210 Bayer
DKC 3096 210 Bayer
P8604 NIEUW 210 Pioneer
MICHELEEN 215 Limagrain
KOMPETENS 215 KWS
AGROFIDES 220 KWS
ICONICO 220 KWS
SY TELIAS 220 Syngenta
MILKMAX 220 MAS Seeds
P8329 230 Pioneer
P8812 230 Pioneer
ES METRONOM 230 Lidea
ES BOND 230 Lidea
DKC 3601 230 Bayer
DKC 3350 230 Bayer
LG 31.272 235 Limagrain
P9610 250 Pioneer

Contacteer uw Aveve-zaakvoerder voor meer informatie over onze maïsrassen

NIEUW

NIEUW


