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Inleiding

Hierbij	de	catalogus	van	GEDO.		Hierin	vind	je	het	complete	pakket	wat	wij	het	
komende	seizoen	aanbieden	met	o.a.	de	maisrassen,	graszaden,	voedergewassen,	
kunstmest	enz.

Wij	zijn	dealer	van	Caussade	Semences	Pro,	LG	Seeds	en	DSV.

Ruwvoer
Ruwvoer is het nieuwe krachtvoer. De teelt van ruwvoer is volop in beweging. Het 

groeiseizoen wordt langer en extremer. Tegelijkertijd willen we steeds hoogwaardiger 

ruwvoer om goed te kunnen melken. Als adviseurs denken wij constant vooruit en 

verbeteren en innoveren wij samen met onze leveranciers de rassen: veel uitdagingen 

kunnen we al oplossen met toekomstbestendige producten zoals COUNTRY MilkMore en 

COUNTRY MultiLife.

Rassen met een verhoogde voederwaarde krijgen bij DSV Zaden het Milk Index keurmerk. 

Door een betere celwandverteerbaardheid kunnen de pensmicroben de celinhoud sneller 

bereiken. Dit zorgt voor:

 Meer melk  Meer melkeiwit

 Efficiëntere kringloop van N en P  Minder methaanemissie

Maisrassen	keuze	voor	het	komende	seizoen
Afgelopen jaar is Caussade Semences gefuseerd met Euralis Semences. Uit deze fusie is 

een nieuwe rassenlijst samengesteld met de 25 beste maisrassen. Uit deze lijst hebben 

wij de 16 beste rassen geselecteerd die geschikt zijn voor de Nederlandse teelt. Naast de 

vertrouwde Caussade rassen hebben wij ook weer gekozen voor de rassen van LG Seeds.

Al deze rassen hebben zich de laatste jaren bewezen tijdens verschillende 

weersomstandigheden.

Ook rassen die niet in deze folder staan kunnen wij u leveren. Onze maisexperts helpen u 

graag bij uw rassenkeuze.
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BELAMI	CS	 FAO:	190

 Hoge weerstand tegen ziektes

 Zeer vroege mais, hoge DS opbrengst

 Dubbeldoel

Kenmerken	

 Drogestofopbrengst 21,9  Vem/kg ds 985

 Zetmeelgehalte 407  Korrelopbrengst 13,8

 Jeugdgroei 9  Stevigheid 7

 Staygreen 8  Builenbrand 9

 Bladvlekziekte 9

Gebruik:	Zeer vroeg

Zaaiadvies: 98.000 – 100.000 zaden/ha

Grondsoort:	Vochthoudend, gemiddeld

ES	LEGOLAS	 FAO:	200

 Vooral geschikt op vochthoudende grond

 TROPICAL DENT! Zeer hoge weerbaarheid tegen ziektes

 Snijmais bij uitstek

Kenmerken	

 Drogestofopbrengst 20,6  Vem/kg ds 992

 Zetmeelgehalte 401  Korrelopbrengst -

 Jeugdgroei 9  Stevigheid 8

 Staygreen 7  Builenbrand 7

 Bladvlekziekte 8

Gebruik: Zeer vroeg

Zaaiadvies:	98.000 – 100.000 zaden/ha

Grondsoort:	Vochthoudend, gemiddeld
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Het DUO-CS® concept is beschikbaar in 
de rijpheidsgroepen Vroeg en Middenvroeg

Vroeg
DUO CS 230

Middenvroeg
DUO CS 250

Uniek 
Het DUO-CS® concept, zeer geschikt voor melkvee 

en vleesvee door verhouding van 2 typen zetmeel 

bestendig en onbestendig.

Het resultaat: ‘Meer melkvet en hoger eiwitgehalte!’

Praktische voordelen van het DUO CS® concept zijn onder andere:

Hoger eiwit-gehalte

Zeer goede verteerbaarheid

Smakelijkheid

Meer melk

Hoge drogestof-opbrengst

Hogere groei

In het veld een goede stevigheid

Hoge weerstand tegen ziekten, zoals 

bladvlekkenziekte, fusarium en builenbrand

6
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FRIENDLI	CS	 FAO:	210

 Gezonde plant / hoge weerbaarheid tegen ziektes

 Snijmais met snelle jeugdgroei

 Hoge DS opbrengst totale plant

Kenmerken	

 Drogestofopbrengst 23,0  Vem/kg ds 1012

 Zetmeelgehalte 411  Korrelopbrengst -

 Jeugdgroei 9  Stevigheid 8

 Staygreen 8  Builenbrand 8

 Bladvlekziekte 9

Gebruik:	Vroeg

Zaaiadvies: 98.000 – 100.000 zaden/ha

Grondsoort:	Vochthoudend, gemiddeld

ES	SUBMARINE	 FAO:	220

 Hoge verteerbaarheid

 TROPICAL DENT! Zeer hoge weerbaarheid tegen ziektes

 Hoge DS opbrengst totale plant

Kenmerken	

 Drogestofopbrengst 22,6  Vem/kg ds 992

 Zetmeelgehalte 401  Korrelopbrengst -

 Jeugdgroei 9  Stevigheid 8

 Staygreen 8  Builenbrand 8

 Bladvlekziekte 8

Gebruik: Vroeg

Zaaiadvies:	98.000 – 100.000 zaden/ha

Grondsoort:	Vochthoudend, gemiddeld
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ANOVI	CS	 FAO:	220

 Hoge weerbaarheid tegen ziektes

 Middel groot, stevig gewas

 Hoge tonnage korrelopbrengst

Kenmerken	

 Korrelopbrengst 14,2  Zetmeelgehalte 412

 Zomerlegering 9  Jeugdgroei 8

 Stevigheid 9  Staygreen 9

 Builenbrand 8  Bladvlekziekte 9

ESZ	20108	 FAO:	220

 Zeer stressbestendig

 Bedrijfszeker

 Dubbeldoel

Kenmerken	

 Drogestofopbrengst 22,8  Vem/kg ds 1002

 Zetmeelgehalte 401  Korrelopbrengst -

 Jeugdgroei 8  Stevigheid 8

 Staygreen 8  Builenbrand 7

 Bladvlekziekte 9

Gebruik: Vroeg

Zaaiadvies:	98.000 – 100.000 zaden/ha

Grondsoort:	Vochthoudend, gemiddeld

Gebruik:	Vroeg

Zaaiadvies: 98.000 – 100.000 zaden/ha

Grondsoort:	Vochthoudend, gemiddeld
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ALCALI	CS	 	 FAO:	220

 Zeer stressbestendig

 Bedrijfszeker

 Dubbeldoel

Kenmerken	

 Drogestofopbrengst 22,8  Vem/kg ds 1002

 Zetmeelgehalte 392  Korrelopbrengst -

 Jeugdgroei 8  Stevigheid 8

 Staygreen 8  Builenbrand 7

 Bladvlekziekte 9

Gebruik:	Vroeg

Zaaiadvies: 98.000 – 100.000 zaden/ha

Grondsoort:	Vochthoudend, gemiddeld

ES	KATAMARAN		 FAO:	230

 TROPICAL DENT! Zeer hoge weerbaarheid tegen ziektes

 Korte kolfinplant, hoog % dent

 Hoge verteerbaarheid totale plant

Kenmerken	

 Drogestofopbrengst 23,8  Vem/kg ds 1012

 Zetmeelgehalte 404  Korrelopbrengst -

 Jeugdgroei 8  Stevigheid 9

 Staygreen 8  Builenbrand 8

 Bladvlekziekte 9

Gebruik: Vroeg

Zaaiadvies:	98.000 – 100.000 zaden/ha

Grondsoort:	Vochthoudend, gemiddeld, droog
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SMOOTHI	CS	 	 FAO:	225

 Nr 1 PPO tegen maiskopbrand!!

 Goede verteerbaarheid totale plant

 Pure snijmais en zetmeel bom

Kenmerken	

 Drogestofopbrengst 23,2  Vem/kg ds 1001

 Zetmeelgehalte 408  Korrelopbrengst -

 Jeugdgroei 9  Stevigheid 9

 Staygreen 8  Builenbrand 9

 Bladvlekziekte 9

Gebruik:	Vroeg

Zaaiadvies: 98.000 – 100.000 zaden/ha

Grondsoort:	Vochthoudend, gemiddeld

CRANBERRI	CS	 	 FAO:	230

 Goede vegetatieve ontwikkeling

 Hoge verteerbaarheid

 Bovengemiddeld zetmeelgehalte

Kenmerken	

 Drogestofopbrengst 23,5  Vem/kg ds 1006

 Zetmeelgehalte 410  Korrelopbrengst 14,2

 Jeugdgroei 8  Stevigheid 9

 Staygreen 9,5  Builenbrand 8

 Bladvlekziekte 9

Gebruik: Vroeg

Zaaiadvies:	98.000 – 100.000 zaden/ha

Grondsoort:	Vochthoudend, gemiddeld, droog
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ES	HEMINGWAY		 FAO:	240

 Extra snelle afrijping op de kolf

 100% dent zetmeel, snel verteerbaar

 TROPICAL DENT! Zeer hoge weerbaarheid tegen ziektes

Kenmerken	

 Drogestofopbrengst 23,8  Vem/kg ds 1018

 Zetmeelgehalte 411  Korrelopbrengst -

 Jeugdgroei 8  Stevigheid 9

 Staygreen 9  Builenbrand 9

 Bladvlekziekte 9

Gebruik:	Vroeg

Zaaiadvies: 92.000 – 95.000 zaden/ha

Grondsoort:	Vochthoudend, gemiddeld,droog

BATISTI	CS	 	 FAO:	250

 Zeer goede staygreen

 Hoge tolerantie fusarium

 Dubbeldoel

Kenmerken	

 Drogestofopbrengst 23,6  Vem/kg ds 1005

 Zetmeelgehalte 401  Korrelopbrengst 15,1

 Jeugdgroei 7  Stevigheid 8

 Staygreen 8  Builenbrand 9

 Bladvlekziekte 9

Gebruik: Middenvroeg

Zaaiadvies:	90.000 – 95.000 zaden/ha

Grondsoort:	Gemiddeld, droog
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CSM	20245	 	 FAO:	250

 Enorme DS opbrengst totale plant

 Sublieme resistentie tegen ziektes

 Bedrijfszekere variant

Kenmerken	

 Drogestofopbrengst 24,2  Vem/kg ds 1011

 Zetmeelgehalte 401  Korrelopbrengst -

 Jeugdgroei 7  Stevigheid 9

 Staygreen 9  Builenbrand 9

 Bladvlekziekte 9

Gebruik:	Middenvroeg

Zaaiadvies: 90.000 – 95.000 zaden/ha

Grondsoort:	Gemiddeld, droog

BELUGI	CS	 	 FAO:	250

 Hoog zetmeel

 Zeer goede kwaliteit ruwvoer

 Hoge verteerbaarheid totale plant

Kenmerken	

 Drogestofopbrengst 23,6  Vem/kg ds 1012

 Zetmeelgehalte 412  Korrelopbrengst -

 Jeugdgroei 8  Stevigheid 9

 Staygreen 8,5  Builenbrand 8

 Bladvlekziekte 8,5

Gebruik: Middenvroeg

Zaaiadvies:	90.000 – 95.000 zaden/ha

Grondsoort:	Vochthoudend, gemiddeld, droog
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TOUTATI	CS	 	 FAO:	250

 Midden vroeg 100% dent

 Snel verteerbaar zetmeel

 Hoge plantverteerbaarheid

Kenmerken	

 Drogestofopbrengst 22,4  Vem/kg ds 1016

 Zetmeelgehalte 409  Korrelopbrengst 16,1

 Jeugdgroei 8  Stevigheid 9

 Staygreen 8  Builenbrand 7

 Bladvlekziekte 8

Gebruik:	Middenvroeg

Zaaiadvies: 90.000 – 95.000 zaden/ha

Grondsoort:	Vochthoudend, gemiddeld, droog

GLORIFI	CS	 	 FAO:	260

 Stevige kolfinplant, 100% dent

 Hoge weerstand tegen ziektes

 Hoge plantverteerbaarheid

Kenmerken	

 Drogestofopbrengst 24,2  Vem/kg ds 998

 Zetmeelgehalte 404  Korrelopbrengst 16,7

 Jeugdgroei 8  Stevigheid 9

 Staygreen 9  Builenbrand 8

 Bladvlekziekte 9

Gebruik: Middenvroeg

Zaaiadvies:	90.000 – 93.000 zaden/ha

Grondsoort:	Gemiddeld, droog
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ZAADONTSMETTINGEN

Een zaadbehandeling kan je zien als een extra verzekering voor een voorspoedige 

maisteelt. De zaadontsmetting beperkt en voorkomt schade door schimmels, insecten en 

vogelvraat. 

Caussade	maisrassen	zijn	verkrijgbaar	met:	
 Standaard: Alle maiszaden worden standaard ontsmet met Redigo M tegen kiem- 

 en bodemschimmels.

 Korit: Vogelafweer (vervanging van Mesurol)

 Force	20: Een insecticide met brede bescherming tegen ritnaald, fritvlieg,   

 duizendpoot.

LG	maisrassen	zijn	verkrijgbaar	met:
 Standaard: Alle maiszaden worden standaard ontsmet met Redigo M tegen kiem- 

 en bodemschimmels.

 Starcover	–	Force: Is de premium zaadcoating voor totale teeltbescherming,   

 bestaande uit Starcover, Force 20CS en Vibrance. Breed werkend tegen bodemplagen  

 en rhizoctoniaschimmel, vogel werend en bio stimulerend

 Korit	Pro: Vogelafweer (vervanging van Mesurol)

Zaaitips

Bemesting: advies van het grondmonster, let op de pH, deze is vaak aan de lage kant. 

Analyseer de mest of kijk naar gehalten in de mest bij afvoer zodat je weet hoeveel 

stikstof, fosfaat en kali je op het land brengt. 

Grond: Zaai het zaad in de vochtige grond voor een vlotte kieming. 

Een fijn verkruimelde toplaag zorgt voor een goed contact tussen de bodem en het zaad. 

Zaaimoment: Mais kiemt bij een bodemtemperatuur van 10 graden. 

Zaaien bij een lagere bodem-temperatuur kan negatief zijn voor de opbrengst.

Zaaidiepte: Zaai het maiszaad in vochtige grond, op een diepte van 3 a 4 cm. 

Te diep of ondiep heeft een negatieve invloed op de wortelontwikkeling en verhoogt het 

risico op legering. Bij droge omstandigheden kan er gekozen worden om iets dieper te 

zaaien. Het is belangrijk dat het zaad in de vochtlijn komt te liggen. 

Start-boost: Voor een snelle en regelmatige opkomst is het belangrijk om een startmest-

stof mee te geven. Dit kan je doen in de vorm van maismest 24-0. 

Maismest 24-0 is leverbaar als korrel. Advies 150 kg per ha, in rij.
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LG	CONCLUSION	 FAO:	190

Gebruik: Zeer vroege mais

 

 Top in voederwaardekwaliteit: hoog zetmeelgehalte én goede plantverteerbaarheid

 Zeer stevig en gezond gewas

 Dubbeldoel; ook inzetbaar als vroegrijpe korrelmais

Voederkwaliteit VEM/kg ds 1013

Zetmeelgehalte bij oogst (gram/kg ds) 391

Celwandverteerbaarheid (100 = 54%)* 103

Opbrengst VEM-opbrengst 20.000 kVEM/ha

Drogestofopbrengst 19,9 ton/ha

Landbouwkundig Stevigheid 9

Stengelrotresistentie 8

Vroegheid bloei 7,5

LG	31.205	 FAO:	205

Gebruik: Zeer vroege mais 

  

 Nederlands meest gezaaide maisras, zeer hoge zetmeelopbrengst

 Superhoge kVEM/ha, prachtige ‘look’ en zeer massaal

 Voor 1 oktober oogsten zonder opbrengst verlies

Voederkwaliteit VEM/kg ds 995

Zetmeelgehalte bij oogst (gram/kg ds) 409

Celwandverteerbaarheid (100 = 54%)* 106

Opbrengst VEM-opbrengst 22.200 kVEM/ha

Drogestofopbrengst 22,1 ton/ha

Landbouwkundig Stevigheid 8

Stengelrotresistentie 8,5

Vroegheid bloei 8
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LG	31.219	 FAO:	215

Gebruik: Vroeg snijmais

 

 Dubbeldoel: hoge kwaliteit als snijmais en voor korrel / CCM

 Veel zetmeel en meer pensbeschikbaar zetmeel

 Goed droogtetolerant, aanrader op droogtegevoelige gronden

 stevig, gezond en imposant gewas

Voederkwaliteit VEM/kg ds 995

Zetmeelgehalte bij oogst (gram/kg ds) 393

Celwandverteerbaarheid (100 = 54%)* 106

Opbrengst VEM-opbrengst 21.800 kVEM/ha

Drogestofopbrengst 21,9 ton/ha

Landbouwkundig Stevigheid 7,5

Plantlengte (rel. 100 = 3,02 m.) 106

Builenbrandresistentie 8,5

LG	31.235	 FAO:	235

Gebruik: Midden vroege mais 

  

 Zeer hoge kVEM-opbrengst door hoge ds-opbrengst en hoge VEM

 Correct in zetmeel, zeer hoge plantverteerbaarheid

 Zeer geschikt voor maisrijke rantsoenen

 Stevig en oogstzeker door hoog ziekteresistentieniveau

Voederkwaliteit VEM/kg ds 1007

Zetmeelgehalte bij oogst (gram/kg ds) 373

Celwandverteerbaarheid (100 = 54%)* 110

Opbrengst VEM-opbrengst 22.200 kVEM/ha

drogestofopbrengst 22,0 ton/ha

Landbouwkundig stevigheid 8

stengelrotresistentie 8,5



16 WWW.GEDO.NL



17WWW.GEDO.NL



18 WWW.GEDO.NL

Groenbemester/vang-	en	rotatiegewas

Op zand- en lössgronden ben je als maisteler verplicht om voor 1 oktober een 

vanggewas te zaaien. Deze regel is ingevoerd met als doel de uitspoeling van stikstof te 

verminderen. Een vanggewas legt nutriënten vast, voert organische stof aan en draagt bij 

aan de bodemvruchtbaarheid.

Aandachtspunten:

Gelijkzaai:
 Op hetzelfde moment van mais zaaien ook een traag groeiend gras zaaien voor   

 opkomst van de mais met wiedeg.

Onderzaai:
 Gras onderzaaien in het 5e-6e bladstadium.

 Je teelt het vanggewas dan tussen de rijen mais. Zo kunnen de wortels van het gewas  

 de bodem doorwortelen.

Nazaai:
 Zaaien van een (ultra)vroeg maisras, zodat voor 1 oktober het vanggewas gezaaid 

 kan worden.

 Door na de oogst van snijmais een wintergraan te telen. Dit gebruik je als hoofdteelt  

 in het volgende jaar. Hierbij geldt een inzaaidatum tot uiterlijk 31 oktober.

TerraLife	groenbemestermengsels	hebben	veel	voordelen:
 Snelle groei

 Hoge organische stof productie

 Stimulering bodemleven door verschillende exudaten

 Benutten van waardevolle nutriënten
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Arjan van der Vinne
DSV Sales manager akkerbouw

“In alle TerraLife® mengsels met de toevoeging TR 
zit Deeptill tillage rammenas. Bij een lang groeiseizoen 
kan Deeptill fors uitgroeien en veel organische stof 
vormen. Een lichte bodemverdichting wordt door
broken en de luchtige bodem warmt sneller op 
in het voorjaar.“

Hoe kunnen we via groenbemesters het bodemleven sturen 
om de bodemweerbaarheid te verbeteren en de invloed van 
bodempathogenen verminderen? 

DSV zaden is partner in het Nederlands onderzoek PPS Groenbemesters dat geleid wordt 
door WUR. Hierin wordt onder andere kennis opgebouwd over de invloed van (mengsels van) 
groenbemesters op actieve microbiële gemeenschap in de bodem. 

Voederwinning en 
vanggewas na mais

TerraLife®

Landsberger
Gemenge

EasyGreen 
Italiaans raai

Mix

EasyGreen
Engels raai

Mix

Bonfire
Bladrogge

Bodemweerbaarheid verbeteren 
& nutriënten benutten

Inzaai
vroeg

TerraLife®

Warm-
Season

Inzaai 
normaal

TerraLife®

BetaSola

TerraLife®

SolaRigol
TR

TerraLife®

BetaMaxx
TR

TerraLife®

N-Fixx 50

Inzaai 
laat

TerraLife®

VitaMaxx
TR

TerraLife®

Landsberger
Gemenge

Voordelig en
conform GLB Ecologisch*

TerraLife®

Bio Actief 
Groen Eco

TerraLife®

Landsberger 
Gemenge Eco

TerraLife®

Solanum 
Eco

TerraLife®

LeguFit 
Eco

EasyGreen 
Italiaans raai

Mix

EasyGreen 
Engels raai

Mix

EasyGreen 
Gele mosterd

Mix

EasyGreen 
bladrammenas

Mix

Inzaai 
normaal

Inzaai 
laat

Parasitaire aaltjes 
beheersen

EasyGreen
Trident

Plus

EasyGreen 
Gele mosterd 

Mix

EasyGreen 
Japanse 

haver Mix

EasyGreen 
ConceptOne

Plus

EasyGreen 
Japanse 

haver Mix

Welke groenbemester past bij mij? TerraLife® levert de hoogste microbiële activiteit
In Duitsland loopt momenteel een onafhankelijk, 9-jarig onderzoeksproject CATCHY over de rol van groen-
bemesters in een gewasrotatie. Een soortenrijk TerraLife® mengsel wordt vergeleken met braak, gele 
mosterd en een eenvoudig mengsel. Geleidelijk komen er meer resultaten uit dit onderzoek beschikbaar. 

Een belangrijke index voor de bodemvruchtbaarheid is de microbiële activiteit. Deze groeit bij toenemende soorten-
rijkdom en is het hoogst bij het soortenrijk TerraLife® mengsel. Dit is te verklaren door interactie tussen planten en 
de doorworteling op verschillende niveau’s. Iedere soort heeft eigen nutriëntbehoeftes maar soorten versterken 
elkaar waar mogelijk, bijvoorbeeld via rhizobium bacteriën en mycorrhiza schimmels. Er worden soortspecifieke 
wortelafscheidingen (exudaten) aan de rhizosfeer afgegeven waarmee het bodemleven wordt geactiveerd om 
nutriënten vrij te maken en pathogenen te bestrijden. Daarvan kan de volgende teelt in hoge mate profiteren.
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TerraLife® WarmSeason √√ 30-40 √√ 40 bij vroege zaai, vertraagde bloei (p.7)

TerraLife® BetaSola √√ 35-45 √√ 40 breed inzetbaar, aandacht voor aaltjes (p.8)

TerraLife® SolaRigol TR √√ 30-40 √√ 40 sterke doorworteling speciaal vóór aardappelen (p.7)

TerraLife® Betamaxx TR √√ 30-40 √√ 40 verbetert structuur, speciaal vóór bieten (p.6)

TerraLife® VitaMaxx TR √√ 25-35 √√ 50 extra biomassa, maakt mineralen beschikbaar (p.8)

TerraLife® N-Fixx 50 √√ 40-45 √√ 40 goede N-binding en zeer vorstgevoelig (p.6)

TerraLife® Landsberger Gemenge √√ 50-70 √√ 50 √√ bodemverbetering en voederwinning (p.14)

TerraLife® Bio Actief Groen Eco 25 √√ √√ voor biologische telers (p.9)

TerraLife® Solanum Eco TR 50 √√ √√ voor biologische telers (p.9)

TerraLife® LeguFit Eco TR 30-40 √√ √√ voor biologische telers (p.9)

E
a

sy
G

re
e

n

Japanse haver Mix √√ 60-70 √√ 50+ aaltjesresistentie en organische stof (p.12)

Trident Plus √√ 25-30 √√ 50 triple resistentie, ook M.hapla (p.13)

ConceptOne Plus √√ 20-25 √√ 50 BCA1, hoogste resistentie, late bloei (p.13)

Bladrammenas Mix √√ 25-30 √√ 50 BCA2 aaltjesresistentie (p. 12)

Gele mosterd Mix √√ 20-25 √√ 50 latere zaai, aaltjesresistentie BCA2 (p.12)

Italiaans raaigras Mix √√ 25-45 √√ 50+ vanggewas of voederwinning (p.12)

Engels raaigras Mix √√ 25-40 √√ √√ 50+ vanggewas of voederwinning (p.12)

Bonfire Bladrogge 70-130 √√ 50+ vanggewas of voederwinning na mais (p. 14)

O
ve

ri
g Humus Plus Rietzwenk 15 √√ - gelijkzaai in mais (p.15)

Humus Plus Engels 15 √√ onderzaai in mais vóór sluiten rijen (p.15)
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Zelf	krachtvoer	telen

Veldboon
Hoogste	eiwitopbrengst	van	eigen	land
 Met 27-32% eiwit, 350-450g zetmeel en 1.050-1.200 VEM/kg ds bijzonder   

 hoogwaardig krachtvoer

 Opslag losgestort (droge korrels), gemalen of geplet in sleufsilo/slurf

 Vervangt soja- /raapmeel, dus verlaagt voerkosten zonder melk in te leveren

 Hoge N-nalevering

 Telt mee als diversificatiegewas (3e gewas) in GLB.

 Ideale voorvrucht voor grasland

 Zaaien op goed vochthoudende grond; op drogere (zand)grond is mengteelt met   

 graan te overwegen

Top-Tips	voor	een	geslaagde	teelt:
1. Zaai diep genoeg: winterboon 8 – 10 cm, zomerboon 5 – 7 cm

2. Voorkom structuurschade en bodemverdichting

3. Een bodemherbicide kort na inzaai geeft een schone start

4. Volg het gewas en grijp op tijd in bij onkruiden, luizendruk, roest en    

 chocoladevlekkenziekte

Wij	leveren	o.a.	onderstaande	veldbonen:
Tundra	Winterveldbonen	Geschikt als krachtvoervervanger 

voor rundvee en voor bijmenging inkippen- en varkensrantsoenen.

Cartouche	zomerveldboon	Zomerveldboon met allerhoogste 

eiwitopbrengst per hectare.

Banquise	zomerveldboon	Zeer geschikt voor vervoedering aan 

éénmagigen zoals pluimvee en varkens.
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Voederbiet
Hoogste	energieopbrengst	van	eigen	land

 Met 20.000-30.000 kVEM/ha ongeëvenaard in energieopbrengst (en DVE)

 Zeer smakelijk; vers of vanuit slurf te vervoederen, danwel ingekuild met snijmais

 of ander product

 Verhoogt totale ruwvoeropname, goede mogelijkheden voor krachtvoerbesparing

 Positieve uitwerking op diergezondheid, melkgift en –gehalten 

 Lange groeiduur, de maximale onttrekking nitraat (minder uitspoeling)

 Telt mee als diversificatiegewas (3e gewas) in GLB

Financieel	voordeel	van	voederbieten.	
Voederbieten ondersteunen de hoogproductieve koe met extra energie, vanwege 

de hogere energiedichtheid en extra voeropname ten opzichte van enkel gras en 

mais. Koeien blijven beter in conditie en geven doorgaans meer melkvet- en eiwit bij 

gelijkblijvende liters. In de praktijk zien we veelal +0,15% eiwit en +0,20% vet, wat bij 

6 a 7 maanden voeren al +/- €8.000,- aan extra melkgeld oplevert, gemiddeld bij 100 

koeien.

Wij	leveren	o.a.	onderstaande	voederbieten:

Rialto
Meest gezaaide voederbiet in Nederland en 

België.

Caribou	–	Nieuw
Beste alternatief voor de Rialto en is ook 

beschikbaar voor de biologische teelt 

(niet ontsmet).

Tarine
Hoge opbrengst potentie met een hoge droge 

stofgehalte.
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Zelf	Eiwit	telen

Luzerne
Luzerne is van nature zeer rijk aan eiwit, hierbij kun je een ruw eiwit van 14 tot 18% 

verwachten. De eiwitrijke structuurbron is smakelijk voer en levert pensprik. Luzerne 

wortelt diep en is daardoor minder droogtegevoelig dan gras, daarnaast heeft luzerne 

weinig stikstof nodig doordat het luchtstikstof bindt.

Inzaai van luzerne is mogelijk in het voorjaar vanaf half april of in de nazomer, tot medio 

augustus. In het jaar van luzerne-inzaai zijn 2 tot 3 sneden mogelijk en in de volgjaren 3 

tot 5 sneden. Luzerne is op eenzelfde perceel drie tot vier jaar te telen.

Luzerne staat ook bekend als goede voorvrucht voor mais vanwege de goede 

doorworteling van de bodem en nalevering van stikstof. 

Wij	leveren	o.a.	onderstaande	luzerne:
LUZERNE	MIX
Combinatie van de beste luzerne rassen.

 Structuur rijk.

 Hoog eiwit gehalte. 

 Gecoat met DynaSeed. 

FLEETWOOD
Luzerne met hoge opbrengst en eiwitgehalte.

 Zeer hoog eiwitgehalte.

 Goede opbrengst.

 Goede standvastigheid.

PLANET
Goede wintervastheid gecombineerd met goede gezondheid.

 Hoog eiwitgehalte.

 Hoge resistentie tegen Verticillium (verwelkingsziekte).

 Hoge resistentie tegen Fusarium.

Lupinen
Een gewas met een hoge eiwitopbrengst. Kan onder Nederlandse omstandigheden 

goed afrijpen. Het is een diepwortelend akkerbouwgewas, bij voorkeur te telen op 

schone onkruidvrije percelen. 

Kunnen evenals bonen gedorst worden en worden droog opgeslagen. Voor het 

vervoederen moeten ze gemalen/geplet worden.
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Het	toekomstbestendige	ruwvoer!

Sorghum
Sorghum is een gewas dat qua groeiwijze en teelt lijkt op mais, maar ook een 

aantal voordelen heeft ten opzichte van maisteelt. Sorghum brengt weliswaar over 

het algemeen minder zetmeel dan snijmais echter, het potentieel haalbare droge 

stofopbrengst is tot 20% hoger dan van snijmais. Het gewas kan beter tegen droogte (de 

waterbehoefte ligt ±25% lager dan bij mais), doordat het dieper en intensiever wortelt, 

maar ook omdat het minder water nodig heeft per kg drogestof. Het gewas kan in droge 

perioden de bloei en korrelzetting uitstellen, waardoor ook in droge jaren voldoende 

voederwaarde kan worden bereikt. Door de diepere en intensievere beworteling wordt 

de bodem verbeterd (o.a. bij verdichting) en kan mais in de vruchtwisseling hiervan 

profiteren.

In	de	teelt	van	Sorghum	onderscheiden	we	2	productiedoelen:
 Opbrengst en structuur

 Voederwaarde

Voordelen	Sorghum:
 Efficiënte benutting van water en nutriënten

 C4 gewas met enorme opbrengstpotentie

 Wortelstructuur verbetert de bodem

 Minder gevoelig voor ziekten

Het gewas sorghum heeft een aparte gewascode en kan als 3e gewas geteeld worden. 

Dit kan van belang zijn bij de gewasdiversificatie.

Wij	leveren	o.a.	onderstaande	Sorghum:
Bovital	Opbrengst en structuur

Nutri	Honey Robuust ruwvoer

Buffalo	Voederwaarde en opbrengst

Vilomene	Voederwaarde en opbrengst

Master	Voederwaarde en opbrengst

Sorghum-Mais	Mix	Mengteelt van sorghum en mais
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Mais	meststoffen

Mais onttrekt een grote hoeveelheid voedingsnutriënten, waaronder stikstof, fosfaat 

en kali aan de bodem. Deze elementen moeten door de bodem worden geleverd (via 

mineralisatie), via drijfmest en/of kunstmest.

De beschikbaarheid van de voedingsnutriënten wordt sterk beinvloed door de pH 

(zuurtegraad). Daarom kan het van belang zijn om te bekalken. 

Ook kan bij het huidige mestbeleid de kali soms aan de krappe kant zijn. Het kan nodig 

zijn om kali bij te strooien in de vorm van Kali-60. Hiertoe is een formulier beschikbaar 

om een berekening te maken van de behoefte van de mais die je wilt telen.

Hieronder tref je een overzicht aan van de meest voorkomende Maismest-formules die 

we beschikbaar hebben:

Stappenplan	bemesting	mais
1. Goed grondonderzoek (geen derogatiemonster) 

2. Mestanalyse

3. Hoeveel drijfmest wordt er werkelijk gegeven?

4. (aantal m3, en de gehalte/m3)

5. Behoeftebepaling met gewenste opbrengst

6. Tekorten aanvullen met kunstmest

Productnaam N-TOT P205 K S03 B Humuszuren

Maismest NP 24-0 24 0 0 20 0,25 0

Maismest NP 24-5 24 5 0 20 0,25 0

Maismest NP 24-10 24 10 0 20 0,25 0

Maismest NP 20-20 20 20 0 10 0,15 0

Maismest NP 24-0 Humicoat 24 0 0 20 0,25 1,50

Advies: Alle soorten 150 kg per ha. in de rij.

Opbrengst Stikstof Fosfaat Kali Zwavel Magnesium Borium

33 ton 140 kg 50 kg 185 kg 29 kg 25 180 gram

40 ton 175 kg 65 kg 225 kg 35 kg 30 220 gram

47 ton 205 kg 75 kg 265 kg 41 kg 35 260 gram

54 ton 230  kg 85 kg 305 kg 47 kg 40 300 gram

61 ton 255 kg 95 kg 345 kg 53 kg 45 340 gram
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Kunstmest

Voor de optimale voorjaars bemesting heeft GEDO een Gras Mix (blend) samengesteld 

die in verschillende variaties te verkrijgen is. 

Standaard is er een Gras Mix die uitermate geschikt is als onderhouds-bemesting van 

jouw grasland in het voorjaar. Deze blend bevat behalve stikstof	ook	magnesium, 
zwavel,	natrium,	cobalt	en	selenium.	
Vooral de laatst genoemde elementen zijn erg belangrijk bij o.a. melkvee. Zo speelt 

zwavel een belangrijke rol bij de eiwitvorming van het gras en de kwaliteit. Natrium 

zorgt voor een goede smakelijkheid. Verder is het bekend dat cobalt op zandgrond 

regelmatig een onderhouds-bemesting vraagt. Selenium is van belang voor de 

vruchtbaarheid, weerstand en uiergezondheid.

Het voordeel is dat je in één werkgang alles hebt bemest.

Ook zijn er andere variaties zoals Gras Mix zonder cobalt en selenium, afhankelijk van 

jouw situatie.

Verder kun je bij GEDO terecht voor alle soorten kunstmest.

Meer informatie over welke soorten, kijk op www.gedo.nl.

Code 710470 710471 710468 710469

Co + Se Se Co

Kg/Ha 360 360 360 323

Gehalte Per 100kg Kg/ha Per 100kg Kg/ha Per 100kg Kg/ha Per 100kg Kg/ha

in % in % in % in %

Stikstof 19 68,4 19 68,4 19 68,4 19 68,4

Zwavel 9 32,4 9 32,4 9 32,4 9 32,4

Magnesium 6 21,6 6 21,6 6 21,6 6 21,6

Natrium 7 25,2 7 25,2 7 25,2 7 25,2

Cobalt 0,02 0,072 0,02 0,072

Selenium 
(ppm)

10 36 10 36
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Wat	wij	ook	leveren

Ruwvoeders	 Mengvoeders
 MPB-mix  Rundveebrok

 Snijmais  Legmeel

 Luzerne-mix  Legkorrel

 Gedizo-Compleet  Gemengd graan

 Tarwestro   Schapenbrok

 Koolzaadstro  Lammerenkorrel

 Hooi  Konijnenkorrel

Strooisels
 Zaagsel

 Krullen

 Vlas

Rantsoen	optimalisatie
Kwalitatief goed ruwvoer is de basis voor elk rantsoen. GEDO kan je gedurende het 

groeiseizoen ondersteunen in de teelt. Hierbij valt o.a. te denken aan de samenstelling 

van het bouwplan, de rassenkeuze en het bepalen van het juiste oogstmoment. Wanneer 

de kuilanalyses binnen zijn, is het van belang dat er een passend rantsoen voor jouw 

veestapel samengesteld wordt. Wij bieden de mogelijkheid om een rantsoen uit te 

rekenen, met als uitgangspunt het behalen van groei bij vleesvee en rose-kalveren. Bij 

melkvee vertaalt zich dat in hogere gehaltes in de melk. 

Bij het optimaliseren van het rantsoen wordt door ons ook rekening gehouden met 

mineralenefficiëntie, iets wat zich weer vertaalt in een betere kringloopwijzer. Hiermee 

kom je tot maatwerk voor jouw bedrijf met een zo hoog mogelijk rendement!

GEDO, als resultaat telt!
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Landbouwplastic

Het afdekken van de kuil verdient de nodige aandacht. Wij adviseren om de kuil eerst af 

te dekken met een laag onderlegfolie  en een laag landbouwfolie. Vervolgens komt het 

bescherm/kuilkleed dat vast gelegd wordt met grindslurven. 

Voor extra druk kan er een laag zand op de kuil gebracht worden. Een dikke laag zand 

zorgt voor extra druk en een betere conservering van de kuil. Maar: zand op de kuil geeft 

ook meer werk. 

Om geen voederwaarde te verliezen is het belangrijk de kuil zo snel mogelijk af te 

dekken. Als je een dag wacht met afdekken kan het voorkomen dat de temperatuur 

van de kuil stijgt met 11 graden, waardoor de kans op broei, schimmels en verlies van 

voederwaarde en smaak hoger wordt.

Vochtrijke	bijproducten	inkuilen
Wanneer je er voor kiest een vochtrijk bijproduct af te dekken is het verstandig om de 

kuil niet te snel af te dekken. Het vochtrijke bijproduct is bij het leveren vaak nog vrij 

warm.

Het is daarom belangrijk om het product de tijd te geven om af te koelen. Daarnaast 

komt er tijdens het afkoelen nog waterdamp vrij wat daardoor makkelijker weg kan. 

Bij	GEDO	kun	je	terecht	voor:
 RaniSilo afdekfolie

 RaniSide Film kantfolie

 RaniCover onderlegfolie 

 Crossosil kuilkleden

 Kuilslurven
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Ook	het	volgende	seizoen	hopen	wij	weer	

een	maisdemoveld	in	te	zaaien.

Adres:	Breihutterweg	11,	3774	LE	Kootwijkerbroek
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Agrarisch	Advies	van	GEDO

Bij GEDO ben je aan het juiste adres voor agrarisch advies en productierechten.

Door de constant veranderende regelgeving is het voor jou als agrariër bijna niet meer 

mogelijk om op de hoogte te blijven van de geldende wet- en regelgeving. 

Wil je als agrariër ontzorgd worden op het gebied van mestwetgeving, gecombineerde 

opgaven, proactief benaderd worden over (nieuwe) subsidies en bijgestaan worden bij 

bezwaarprocedures? 

Wij	helpen	je	met	de:
 Mestwetgeving
 • Gebruiksnormen

 • Kringloopwijzer

 • Derogatie

 • Mestverwerkingsplicht

 • Rechten berekenen

 Gecombineerde	opgave
 • Betalingsrechten

 • Gewasdiversificatie

 • Gemeenschappelijk landbouwbeleid

 Subsidies
 • Faunafond

 • JOLA subsidie

 • POP 3

 Productierechten
 • Betalingsrechten

 • Fosfaatrechten

 • Varkensrechten

 • Pluimveerechten

 • Vervangende verwerkingsovereenkomst (VVO)

www.gedo.nl  |  www.agrarischadvies.nl

Door de combinatie van de verschillende specialiteiten binnen ons bedrijf kunnen we het 

totale plaatje beter overzien en je adviseren zodat jouw agrarische bedrijf beter rendeert.

De slogan luidt niet voor niets “Als	resultaat	telt”.
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Aantekeningen	 Datum:



Meentweg 9

3774 TK Kootwijkerbroek

T. 0342 - 44 45 07

info@gedo.nl

maiszaad.nlgedo.nlagrarischadvies.nl

Neem	contact	op	met	een	van	onze	vertegenwoordigers:

Rowan	Timmer
rowan@gedo.nl

06-59816446

Heilco	van	der	Beek	
heilco@maiszaad.nl

06-45050506

Gert-Jan	Dokter
gertjan@gedo.nl

06-13710424


