Tussenresultaten MaïsScan
Korrelopbrengst/zetmeelopbrengst belangrijkste eigenschap
50% van de maïstelers heeft afgelopen seizoen problemen gehad
Dinsdag, 12 februari 2019. Afgelopen donderdag is het online onderzoek onder de naam
MaïsScan weer gestart. De MaïsScan is een onafhankelijk onderzoek dat door
onderzoeksbureau Geelen Consultancy voor de zesde keer wordt uitgevoerd over maïsteelt.
Tot nu toe hebben ongeveer 250 maïstelers meegewerkt aan de MaïsScan.
Korrelopbrengst/zetmeelopbrengst meest genoemde eigenschap
“Korrelopbrengst/zetmeelopbrengst” wordt het meest (42%) genoemd door de maïstelers bij
de keuze en beoordeling van een maïsras. “Voederwaarde-opbrengst” wordt het één na
meest genoemd met een percentage van 33%. Op de derde plaats volgt “vroegrijpheid” met
een percentage van 31%, op de voet gevolgd door “voederwaarde per kg droge stof (30%)”
en “droge stofopbrengst (27%)”.
“De prijs van het maïszaad” wordt tot nu toe maar door 3% van de maïstelers genoemd.
Maïstelers kunnen in de MaïsScan maximaal drie eigenschappen kiezen uit een lijst van 20
eigenschappen van maïs.
Problemen met de maïs in het afgelopen seizoen
10% van de maïstelers heeft het afgelopen seizoen veel problemen met de maïsteelt gehad.
Nog eens 40% gaf als antwoord “ja, maar in beperkte mate problemen”. Van de maïstelers
die problemen hebben gehad, noemde bijna 80% “verdroging”. Ook “Builenbrand (16%)” en
“Zomerlegering/wortellegering (15%)” zijn nog relatief vaak genoemd.
De drie meest genoemde redenen om deze problemen dit seizoen te voorkomen zijn “ander
ras kiezen (26%)”, een vroegrijp(er) ras kiezen (14%) en (meer) beregenen (14%).
Het belang en het vervolg van de MaïsScan
De MaïsScan gaat ook in op de voorstellen van de commissie grondgebonden over eiwit van
eigen grond. Met andere woorden wat is volgens de veehouders de beste optie om invulling
te geven aan de nieuwe regelgeving. Uiteraard zijn we ook benieuwd welke maïsrassen het
komend seizoen het meest populair zijn.
Donderdag 14 februari ontvangen weer paar duizend maïstelers via de e-mail een uitnodiging
om deel te nemen aan de MaïsScan. Maïstelers (wel of geen vee) kunnen de MaïsScan ook
hier invullen. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 5 minuten.
Het is belangrijk dat zoveel mogelijk maïstelers meewerken aan de MaïsScan om een zo goed
mogelijk beeld te krijgen van de maïsteelt. Onder de deelnemende maïstelers wordt een
Sonos One (Home Sound System) verloot.
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