
Maiszaad
Goed ruwvoer is de basis van een rantsoen. De juiste keuze van het 
te telen maïsras is van groot belang om een hoge voeropname en 
een optimale melkproductie te realiseren. Voergroep Zuid heeft 
een aantal voorkeurs-rassen uitgekozen, opgedeeld per zaaimoment.

VROEG-
BOEKACTIE MAISZAAD
Gratis bodywarmerbij bestelling van minimaal10 zakken maiszaad

vóór 1 februari 2020
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LG 31.205 Opbrengsttopper met goede kwaliteit, past in alle rantsoenen. 200 103 103 108

LG Asgaard Zeer goede opbrengst voor een zeer vroeg ras, goede VEM 
en zeer hoog zetmeelgehalte. 190 107 96 108

Pioneer 8057 Gezonde maïs. Breed inzetbaar, past in alle rantsoenen. 210 100 97 -

Vroeg

LG 31.218 Zeer hoge voederwaarde opbrengst. Hoge zetmeel en 
plantverteerbaarheid. Past in alle rantsoenen. 210 103 100 110

LG Stacey Beste combinatie in vitaliteit, opbrengst en kwaliteit. 
Past in alle rantsoenen. 215 101 101 108

KWS Juvento Top in vitaliteit, goede opbrengst en kwaliteit. 
Voor rantsoenen met >30% maïs. 215 99 98 -

Middenvroeg/laat

Pioneer 8333 100% dent maïs. Topper in snijmaïs- en korrelopbrengst. 235 94 104 -

KWS Genialis Goede korrelopbrengst. Dubbeldoel. 230 101 101 -

LG 31.235 Zeer hoge VEM-opbrengst. Hoge zetmeel en celwand-
verteerbaarheid. Geschikt voor maïsrijke rantsoenen. 235 98 99 110

Gegevens komen van rassenlijst 2019

Geef uw bestelling door via T: 088 730 05 01 of E: order@voergroepzuid.nl



Agro-producten ter ondersteuning van ruwvoerteelt 
Om de ruwvoerteelt te ondersteunen levert Voergroep Zuid een ruim assortiment aan 
zaaizaden, meststo� en, inkuilmiddelen, broeiremmers en kuilfolies. 

ZAAIZADEN
•   Maiszaden: een divers assortiment 
•   Vanggewassen: diverse soorten vanggewassen 

voor zowel onderzaai onder mais als na de oogst 
van mais

•   Weidemengsels: een uitgebreid assortiment 
grassenmengsels bestaande uit toprassen

MESTSTOFFEN
De juiste bemesting voor voldoende voedings-
sto� en voor gewassen, gunstige groeivoorwaarden, 
goede gewasopbrengst en goede gezondheid van 
het vee. Meststo� en voor gras- en bouwland met 
toevoegingen in de vorm van nutriënten zoals kali 
en zwavel. De meststo� en zijn op diverse manieren 
leverbaar; in zakgoed, in bigbag of in de silo.

INKUILMIDDELEN EN BROEIREMMERS
Diverse hulpmiddelen om het inkuilproces van 
ruwvoer te ondersteunen en broei te verminderen. 
Verschillende vloeibare broeiremmers voor het 
behoud van smakelijkheid en voederwaarde aan 
het voerhek.

KUILFOLIE
Een breed assortiment kuil-, onder- en wandfolie 
met diverse afmetingen om ruwvoeders en 
luchtdicht in te kuilen waardoor er zo min mogelijk 
verliezen zijn. De folies zijn geproduceerd uit 
topkwaliteit grondsto� en.

Voor meer informatie over de producten of voor 
advies kunt u contact opnemen met Verkoop 
Binnendienst, T: 088 730 05 01 of kijk op onze 
website voergroepzuid.nl
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Voergroep Zuid werkt op het gebied van agro-producten samen met Agrea, de allround regionale partner 
voor de agrarische ondernemer in open teelten in Zuid-Oost Nederland


