
Uitnodiging Maïsdemo Vessem
 

2021 kenmerkt zich opnieuw als een bijzonder groeiseizoen. De oogst van de maïs gaat binnenkort van 

start en is daarmee enkele weken later dan dat we de afgelopen jaren gewend waren. 

Voordat de oogst van start gaat, willen wij u, als maisteler, graag uitnodigen om op woensdagmiddag

22 september a.s. een bezoek te brengen aan ons demoveld in Vessem. Tijdens deze inloopmiddag 

bent u vrij om ons demoveld te bekijken. Ook kunt u toelichting krijgen over enkele interessante thema’s, 

Maisrassen 2022

De meest veelbelovende rassen voor volgend seizoen zijn  

net voor de oogst te bezichtigen. Enkele nieuwe toprassen, 

die weer een verbetering zijn vergeleken met de huidige 

rassen, staan er prachtig bij. Ook nieuwe ontwikkelingen als 

maïs + stokbonen ziet u hier in de praktijk.

Inkuilmanagement

Snijmais, MKS en CCM zijn zeer waardevolle voeders. Vanaf 

de oogst tot aan het uitkuilen kunnen veel verliezen optreden. 

Meer melk en/of vlees per kilogram maïs is waar we samen 

naar streven. Kom luisteren naar wat een sillage innoculant 

hierbij voor u kan betekenen.

Groenbemesters voor een weerbare 
bodem

Een groenbemester teelt u net als een gewas maïs of 

aardappelen. Met een goed geteelde groenbemester haalt 

u meer rendement uit uw vervolg teelten. Op het demoveld 

zijn ook diverse groenbemesters en groenbemestermengsels 

gezaaid. Interessant voor zowel de veehouder als de 

akkerbouwer.

Laat gratis uw mais analyseren door 
Limagrain

Neem 5 verse planten uit uw perceel mee naar Vessem. Het 

mobiele LG-lab is aanwezig waarmee de oogstrijpheid en 

voederwaarde van uw mais bepaald wordt.

Locatie: Familie van Riet, Maaskant 1 in Vessem 

Datum: Woensdag 22 september 2021

Tijd:  13.30 – 17.30 uur 

Afsluiting met hapje en drankje
Rond 16.00 uur arriveert de frietkar en zal het frituurvet warm zijn zodat u met een volle maag weer naar 

huis gaat.  

We verwelkomen u graag tijdens deze middag!

Met vriendelijke groet,

Alliance B.V. 

Aanmelden is niet nodig. Tijdens deze middag nemen we Corona maatregelen in acht. 

Nieuwkuijk, 14 september 2021


