Tussenresultaten MaïsScan 2019 (2 pagina’s)
“Na de maïsoogst gras of ander vanggewas telen” meest genoemde optie
om aan de nieuwe regelgeving (65% eiwit van eigen grond) te voldoen”
“Voederwaarde van de maïs zit voornamelijk in de korrel”
Maandag, 18 februari 2019. 38% van de melkveehouders die dit seizoen maïs gaan telen,
gaat na de maisoogst gras of een ander vanggewas telen. Zo proberen deze veehouders te
voldoen aan de nieuwe wetgeving om voor 1 oktober een vanggewas te zaaien.
Dit tussenresultaat komt uit de nog lopende online MaïsScan. De MaïsScan is een
onafhankelijk onderzoek dat door onderzoeksbureau Geelen Consultancy voor de zesde keer
wordt uitgevoerd over maïsteelt. Iets meer dan 600 maïstelers hebben tot nu toe al
meegewerkt aan de online MaïsScan.
Verder kiest 30% van de maïstelende veehouders voor onderzaai van gras of een ander
vanggewas wanneer de maïs kniehoog staat. 6% van de veehouders gaat gelijktijdig gras of
een ander vanggewas met de maïs zaaien als deze net opkomt. 4% van de maïstelende
veehouders noemt nog ‘alleen grasland, geen maïs meer telen’. De overige veehouders
hebben geantwoord met ‘anders, nl … (12%)’ of ‘weet het (nog) niet/niet van toepassing
(10%)’.
Keuze voor soort vanggewas
Verreweg de meeste veehouders die voor een vanggewas kiezen, kiest voor gras (bv
Raaigras, Rietzwenk). Opvallend is dat Snelle Lente Rogge ook nog relatief vaak genoemd
wordt. De veehouders mochten meerdere vanggewassen aangeven.
Voederwaarde in de “korrel” of in “de rest van de plant”?
Aan de maïstelende veehouders is gevraagd waar zit de meeste voederwaarde in de mais
voor de melkkoe: in de korrel of in de rest van de plant (stengel, bladeren)? Veehouders
hebben 100 punten verdeeld over “korrel” en “rest van de plant”. Hoe meer punten, hoe hoger
de uiteindelijke voederwaarde voor de melkkoe. Driekwart van de totale voederwaarde in de
maïs zit volgens de veehouders in de korrel.
Het belang en het vervolg van de MaïsScan
De MaïsScan gaat ook in op vragen wat de beste manier is om de voerkosten zo laag mogelijk
te houden, dat wil zeggen ‘zelf eiwit produceren’ of ‘zelf zetmeel produceren’. En natuurlijk
welke maïsrassen het komend seizoen het meest populair zijn.
Donderdag 21 februari ontvangen weer een 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.
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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.
Voor meer informatie over de MaïsScan kunt u contact opnemen met:
Geelen Consultancy
T:
0317 – 425958 / 06 – 20607090
E:
maisscan@geelen-consultancy.nl
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