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HYBRIDES MAÏS 2021-22  
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 * Vochtgehalte SILO 32 % DM    
** Vochtgehalte GRAAN voor flint 35%, voor dent 32%

MAS 053.C Zeer vroeg 160 170 Flint - Dent • équilibré + 100.000  90.000 ••• •••• + 8 7 7

MADONIAS Zeer vroeg  170    170   Flint • • • rapide +  100.000    90.000    95.000   •••• •••• + - 7 6 9

MAS 08.F Zeer vroeg  180   Flint • • • rapide +  100.000    90.000   •••• •••• + - 8 7 8

DM0500 Zeer vroeg 190 Flint • • rapide + 100.000  90.000 •••• •••• + 9 8 8

BARMAN Zeer vroeg  200    200   Flint • • • rapide +  100.000    90.000    95.000   •••• ••• - - 8 6 9

SEMATIC Zeer vroeg  210   Flint • • rapide +  100.000    90.000   ••• •••• + - 8 6 8

ALONSO Zeer vroeg  210    210   Flint - Dent • • équilibré +  100.000    90.000    95.000   ••• •••• - - 9 8 8

DM1539 Zeer vroeg 210 Flint • rapide + 100.000 90.000 •••• •••• - - 8 8 8

MAS 10.A Zeer vroeg  210    210   Flint • • • • rapide +  100.000    90.000    95.000   •••• •••• + - 8 7 7

MAS 12.H Zeer vroeg  215    215   Flint • • rapide +  100.000    90.000    95.000   •••• •••• + - 8 6 7

MAS 171.L Zeer vroeg 215 Flint - Dent • • équilibré + 100.000 90.000 •••• •••• - - 8 7 7

MAS 140.E Zeer vroeg 220 210 Flint - Dent • • rapide +  100.000    90.000    95.000   •••• •••• - - 7 7 7

MAS 15.T Zeer vroeg  220    210   Flint - Dent • • • équilibré +  100.000    90.000    95.000   •••• •••• - + 8 7 7

MAS 16.B Zeer vroeg  220   Flint - Dent • • • équilibré +  100.000    90.000   •••• •••• + - 7 8 8

MAS MILKYPLUS.12 Zeer vroeg  220   Flint • • rapide +  100.000    90.000   •••• •••• + - 8 7 8

MAS 17.G Vroeg  225    215   Flint • • • équilibré +  100.000    90.000    95.000   •••• ••• - - 7 8 7

MILKMAX Vroeg  230   Flint - Dent • rapide  100.000    90.000   •••• ••• - - 7 9 9

DM2519 Vroeg  230   Flint • • équilibré  100.000    90.000   •••• •••• - - 7 7 8

MAS 17.S Vroeg  230    230   Flint • • • • rapide  100.000    90.000    95.000   •••• •••• - - 8 7 9

MAS 21.E Vroeg  230   Flint - Dent • • équilibré  100.000    90.000   •••• •••• - - 7 7 8

MAS 232.S Vroeg  230     Flint - Dent • • rapide  100.000    90.000   •••• •••• - - 8 9 8

MAS 220.V Vroeg  235    235   Dent • • • rapide  100.000    90.000    95.000   •••• •••• - + 8 7 9

MAS 245.A Vroeg  235    235   Flint • • • rapide  100.000    90.000    95.000   •••• •••• - - 8 8 7

MAS 250.F Vroeg 235 Flint - Dent • • rapide 100.000 90.000 •••• •••• + - 8 8 8

MAS 23.M Mid vroeg  240    240   Dent • • rapide  100.000    90.000    95.000   •••• •••• - + 7 7 7

MAS YIELDYPLUS.21 Mid vroeg  240   Flint • • • rapide  100.000    90.000   •••• •••• + - 9 8 8

MASTODON Mid vroeg  240    240   Flint • • • rapide  100.000    90.000    95.000   •••• ••• + - 8 7 8

MAS 25.B Mid vroeg  240    230   Dent • • rapide  100.000    90.000    95.000   •••• ••• - - 8 8 8

MAS 24.C Mid vroeg  240    240   Dent • • • rapide  100.000    90.000    95.000   •••• •••• - + 8 8 8

MAS 26.R Mid vroeg  240   Flint • • • rapide  100.000    90.000   •••• •••• + - 8 8 8

MAS 28.A Mid vroeg  245   Flint • • équilibré  100.000    90.000   •••• ••• + - 9 6 8

KLIPER Mid vroeg 245 Flint • • équilibré 90.000 85.000 ••• •••• + - 8 9 9

MAS 29.T Mid vroeg  245    240   Dent • • • rapide 95.000    90.000    95.000   •••• ••• - + 8 9 9

MAS 431.B Mid laat 250 Dent • • équilibré 90.000 85.000 •••• •••• - - 8 8 8

SILOMAIS EN KORRELMAIS VARIËTEITEN VOOR DE NUTRIPLUS EN AGROPLUS PROGRAMMA’S

VROEGHEID & TYPE GEBRUIK ZAAI ADVIES VAN ZAAI TOT OOGST
Somme de température °C Advies voor verschillende groeiomstandigheden

VARIËTEITEN Vroegheid FAO
Silo

FAO
Korrel

Type korrel Silo Korrel CCM Biogas
Energie 

Type

Late inzaai/ 
tweede 
vrucht

Optimale zaai dichtheid (silo)

Optimale zaaidichtheid (korrel)

Geschiktheid

GREEN+ Waterlock

resistentie 
builen-
brand / 

kopbrand

INDRO-
GING

LEGERING
Vroege inzaai Late inzaai Zware grond

Lichte grond 
(zanderige)

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW
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MAS 053.C Zeer vroeg 160 170 Flint - Dent • équilibré + 100.000  90.000 ••• •••• + 8 7 7

MADONIAS Zeer vroeg  170    170   Flint • • • rapide +  100.000    90.000    95.000   •••• •••• + - 7 6 9

MAS 08.F Zeer vroeg  180   Flint • • • rapide +  100.000    90.000   •••• •••• + - 8 7 8

DM0500 Zeer vroeg 190 Flint • • rapide + 100.000  90.000 •••• •••• + 9 8 8

BARMAN Zeer vroeg  200    200   Flint • • • rapide +  100.000    90.000    95.000   •••• ••• - - 8 6 9

SEMATIC Zeer vroeg  210   Flint • • rapide +  100.000    90.000   ••• •••• + - 8 6 8

ALONSO Zeer vroeg  210    210   Flint - Dent • • équilibré +  100.000    90.000    95.000   ••• •••• - - 9 8 8

DM1539 Zeer vroeg 210 Flint • rapide + 100.000 90.000 •••• •••• - - 8 8 8

MAS 10.A Zeer vroeg  210    210   Flint • • • • rapide +  100.000    90.000    95.000   •••• •••• + - 8 7 7

MAS 12.H Zeer vroeg  215    215   Flint • • rapide +  100.000    90.000    95.000   •••• •••• + - 8 6 7

MAS 171.L Zeer vroeg 215 Flint - Dent • • équilibré + 100.000 90.000 •••• •••• - - 8 7 7

MAS 140.E Zeer vroeg 220 210 Flint - Dent • • rapide +  100.000    90.000    95.000   •••• •••• - - 7 7 7

MAS 15.T Zeer vroeg  220    210   Flint - Dent • • • équilibré +  100.000    90.000    95.000   •••• •••• - + 8 7 7

MAS 16.B Zeer vroeg  220   Flint - Dent • • • équilibré +  100.000    90.000   •••• •••• + - 7 8 8

MAS MILKYPLUS.12 Zeer vroeg  220   Flint • • rapide +  100.000    90.000   •••• •••• + - 8 7 8

MAS 17.G Vroeg  225    215   Flint • • • équilibré +  100.000    90.000    95.000   •••• ••• - - 7 8 7

MILKMAX Vroeg  230   Flint - Dent • rapide  100.000    90.000   •••• ••• - - 7 9 9

DM2519 Vroeg  230   Flint • • équilibré  100.000    90.000   •••• •••• - - 7 7 8

MAS 17.S Vroeg  230    230   Flint • • • • rapide  100.000    90.000    95.000   •••• •••• - - 8 7 9

MAS 21.E Vroeg  230   Flint - Dent • • équilibré  100.000    90.000   •••• •••• - - 7 7 8

MAS 232.S Vroeg  230     Flint - Dent • • rapide  100.000    90.000   •••• •••• - - 8 9 8

MAS 220.V Vroeg  235    235   Dent • • • rapide  100.000    90.000    95.000   •••• •••• - + 8 7 9

MAS 245.A Vroeg  235    235   Flint • • • rapide  100.000    90.000    95.000   •••• •••• - - 8 8 7

MAS 250.F Vroeg 235 Flint - Dent • • rapide 100.000 90.000 •••• •••• + - 8 8 8

MAS 23.M Mid vroeg  240    240   Dent • • rapide  100.000    90.000    95.000   •••• •••• - + 7 7 7

MAS YIELDYPLUS.21 Mid vroeg  240   Flint • • • rapide  100.000    90.000   •••• •••• + - 9 8 8

MASTODON Mid vroeg  240    240   Flint • • • rapide  100.000    90.000    95.000   •••• ••• + - 8 7 8

MAS 25.B Mid vroeg  240    230   Dent • • rapide  100.000    90.000    95.000   •••• ••• - - 8 8 8

MAS 24.C Mid vroeg  240    240   Dent • • • rapide  100.000    90.000    95.000   •••• •••• - + 8 8 8

MAS 26.R Mid vroeg  240   Flint • • • rapide  100.000    90.000   •••• •••• + - 8 8 8

MAS 28.A Mid vroeg  245   Flint • • équilibré  100.000    90.000   •••• ••• + - 9 6 8

KLIPER Mid vroeg 245 Flint • • équilibré 90.000 85.000 ••• •••• + - 8 9 9

MAS 29.T Mid vroeg  245    240   Dent • • • rapide 95.000    90.000    95.000   •••• ••• - + 8 9 9

MAS 431.B Mid laat 250 Dent • • équilibré 90.000 85.000 •••• •••• - - 8 8 8

SILOMAIS EN KORRELMAIS VARIËTEITEN VOOR DE NUTRIPLUS EN AGROPLUS PROGRAMMA’S

VROEGHEID & TYPE GEBRUIK ZAAI ADVIES VAN ZAAI TOT OOGST
Somme de température °C Advies voor verschillende groeiomstandigheden

VARIËTEITEN Vroegheid FAO
Silo

FAO
Korrel

Type korrel Silo Korrel CCM Biogas
Energie 

Type

Late inzaai/ 
tweede 
vrucht

Optimale zaai dichtheid (silo)

Optimale zaaidichtheid (korrel)

Geschiktheid

GREEN+ Waterlock

resistentie 
builen-
brand / 

kopbrand

INDRO-
GING

LEGERING
Vroege inzaai Late inzaai Zware grond

Lichte grond 
(zanderige)

Beste resultaat    1-3 Gevoelig

Beperkt resultaat 4-6  Medium – goed

7-9 Tolerant – zeer goed

Normaal resultaat

Vermijden •••

••••

•

••



NETWERK VAN 
DEMONSTRATIES 

Om u kennis te laten maken met de hybride variëteiten en de MAS Seeds-adviseurs in uw 
omgeving, bieden wij een uitgebreid netwerk van demo’s aan in België en Nederland.

DEMO-NETWERK IN BELGIË EN NEDERLAND

• NEEM CONTACT OP 
MET DE MAS SEEDS-
VERTEGENWOORDIGER IN UW 
REGIO voor de dichtstbijzijnde 
demonstratie

• De contactgegevens vindt u 
achterin de catalogus en op 
masseeds.nl

• U kunt ons ook volgen op de 
sociale netwerken
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vormen de juiste keuze voor melkveebedrijven 
met meer dan 70% maïs in hun rantsoen. 
De energiebron is optimaal gebalanceerd 
tussen een hoge celwandverteerbaarheid, 
een goed zetmeelgehalte en een goede 
verteerbaarheid van de gehele plant. Dit 
evenwicht van de verschillende energiebronnen 
bevordert de efficiëntie van de pens en het 
risico op acidose wordt beperkt. Kuilvoer van 
variëteiten met evenwichtige energietypen kan 
worden aangevuld met energieconcentraten 
(graan, graangewassen of geconcentreerde 
producten). 

  

leveren een bron van snel beschikbare energie. 
Deze hybriden vormen de juiste keuze voor 
bedrijven met 40-70 % maïs in hun rantsoen of 
om de behoeften in perioden van energietekort 
te dekken en om het eiwitgehalte van de melk 
te verbeteren. Voor het voeren van melkvee 
moet het rantsoen een aangepaste hoeveelheid 
gras bevatten om voldoende structuur te 
krijgen in het voer. Ze kunnen uitstekend 
worden gecombineerd met onze LUZERNE en 
mengsels van VOERGEWASSEN. Let op de 
toevoeging van andere zetmeelbronnen (risico 
van acidose).  Voor vleesvee of voor vetmesten 
maken deze hybriden het mogelijk om de snel 
beschikbare energie van het voer te verhogen.

HYBRIDEN VAN ZETMEELRIJKE TYPE 

HYBRIDEN VAN EVENWICHTIG TYPE 

De voedingswaarde staat centraal in de selectie van de juiste variëteit. De energie uit uw silomaïs komt van 
het zetmeel en van de verteerbaarheid van vezels van stengels en bladeren. MAÏSADOUR SEMENCES heeft 
2 verschillende energetische inhoudstypen bepaald om de silomaïsrassen in te delen: Evenwichtige energie 
en Energie uit zetmeel. Zo kan u als veeteler de variëteit kiezen die het best aangepast is aan de behoeften 
van uw rantsoen. 

SELECTEER UW VARIËTEIT: VERSCHILLENDE TYPEN RUWVOER 
VOOR VERSCHILLENDE VOERSTRATEGIEËN 

Voedingswaarde onvoldoende 

Zetmeelwaarde te hoog, 
het dieet moet worden 
gecontroleerd 

Evenwichtige energie 

Energie uit zetmeel 

Bron: Afdeling R&D van MAÏSADOUR Semences

Diversiteit van het voedingswaardeprofiel van 
kuilmaïs hybriden van Mas Seeds.

EVENWICHTIGE 
ENERGIE

SILOMAIS  – KIES HET JUISTE TYPE SILOMAÏS 

ENERGIE UIT 
ZETMEEL



De combinatie van de 2 elitevariëteiten in het veld
Yieldyplus en Milkyplus zijn twee mengsels van elite silomaïsvariëteiten die de vraag van melkveehou-
derijen beantwoordt op het gebied van prestaties en veiligheid.

Voordelen:

• Regelmatigere en stabielere kuilvoeropbrengst op alle locaties

• Betere aanpassing aan verschillende weersomstandigheden

• Meer zekerheid om op de optimale datum te kunnen oogsten

• Langere bloeitijd voor een betere bevruchting en een hoger zetmeelgehalte

• Een mix van topvariëteiten

YIELDYPLUS en MILKYPLUS

Boost uw kuilvoeropbrengst 

• Een mix van 2 variëteiten

• Hoge drogestofopbrengst 

• Hoge mate van regelmaat en stabiliteit

• Hoge mate van ‘Stay-Green’ om flexibel  in de 
oogstdatum te zijn

YIELDYPLUS

COMBINATIES SILOMAÏSVARIATIËTEITEN

U BENT OP ZOEK NAAR DE IDEALE VARIËTEIT? 
WE HEBBEN TWEE WINNENDE COMBINATIES VOOR U 
GETEST

MEER OPBRENGST IN DE SILO

Boost de energiewaarde van uw kuilvoer

• Een mix van 2 variëteiten

• Hoog zetmeelgehalte 

• Verschillende niveaus van zetmeelafbreekbaarheid 

• Betere verteerbaarheid voor een betere 
melkproductie

MILKYPLUS

MEER ENERGIE/KG DS
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MAS Seeds onderzoek richt zich 
daarnaast op een aantal secundaire parameters:

Hoge mate van stay-green 
•  om de oogstperiode veilig te stellen;
• voor een snellere fermentatie in de silo en 

een betere behoud van de kwaliteit. 

Goed vetgehalte : verhoging van de bio-
gasproductie.

Goed hemicellulosegehalte, voor een betere 
verblijftijd in de vergister.

Hogere methaanproductie met MAS Seeds biogashybriden.

Voor de meeste biogasinstallaties is maïs het belangrijkste substraat (ong. 50 - 60%), dit unieke gewas geeft 
namelijk het hoogste koolstofrendement per hectare.

We zien in ons netwerk van biogasproeven dat de 
productie van methaan/ha direct gerelateerd is aan de 
drogestofopbrengst.
Dit is dan ook het belangrijkste selectiecriterium voor 
onze Mas SEEDS-biogasvariëteiten, die een minimum 
van 32% drogestof bevatten om de beste kwaliteit van 
de plant te garanderen.

MAS Seeds-variëteiten die geschikt zijn voor biogasproductie.

SEMATIC Zeer vroeg flint *** **** **** *** ****
MAS10.A Zeer vroeg flint *** **** **** *** ****
Mas 16.B Vroeg flint **** *** **** **** ****
Mas 245.A Vroeg flint-dent **** *** *** **** ***
DM2519 Vroeg flint-dent **** **** *** *** ****
MASTODON Mid vroeg flint-dent **** **** **** **** ***
Mas 26.R Mid vroeg flint-dent **** *** **** **** ***

VARIËTEITEN Vroegrijpheid Type korrel Rendement 
Biogas/h

"Biogasindex 
(RATH Formule)" Stay-green Vetgehalte Hemicellu-

lose-gehalte

voldoende *** ****** goed Uitstekend

Een grote drogestofopbrengst, 

Methaanproductie in liters per kg 
drogestof.

De belangrijkste criteria voor de hoogste methaanproductie/ha zijn :

9



BIO-zaad van hoge kwaliteit aangepast aan uw teeltomstandigheden.

BIO-zaden worden vermeerderd op percelen gewijd aan 
biologische landbouw. MAS SEEDS en de coöperatieve 
onderneming Maïsadour werken al 10 jaar intensief samen 
voor de ontwikkeling van biologische landbouw. De technici 
van beide groepen werken in deze groeiende markt aan de 
verbetering en ontwikkeling van technieken en processen 
ter ondersteuning van landbouwers die aan biologische 
landbouw doen of naar deze vorm van landbouw willen 
overschakelen. Dit langetermijnproject beoogt om 
biologische teelt duurzaam in te burgeren. MAS SEEDS 
is gespecialiseerd in de productie van zaden. Voor de 
productie van biozaden kunnen we terugblikken op 70 jaar 
ervaring en kennis van zaadproductie op het terrein en in 
de fabriek. Onze biozaden worden geproduceerd in ervaren 
biologische landbouwbedrijven die alle regels en procedures 
van het lastenboek volgen.

De technische prestaties van de variëteiten van 
MAS Seeds zijn ook verkrijgbaar in BIO-versie en 
worden geselecteerd op basis van 3 belangrijke 
criteria :

Een sterke start voor een goede dichtheid.
• Om gewapend te zijn tegen aanvallen van 

parasieten.
• Om onkruid minder kans te bieden door 

een snellere bodembedekking van de 
ruimte tussen zaairijen.

Goede weerstand tegen ziekten en insecten.
• Ons Europese proefnetwerk biedt ons de 

mogelijkheid genetische profielen met een 
goede weerstand tegen ziekten en insecten 
te selecteren.

Bestand tegen droogte.
• Een variëteit die werd getest en 

goedgekeurd voor een goede 
stressbestendigheid zorgt voor een 
gelijkmatig rendement. 

We streven ernaar om zaad te produceren met een 
uitstekende ontkiemingskwaliteit, die een optimale start 
belooft voor de verschillende variëteiten.

Portfolio van de BIO MAS SEEDS-variëteiten.

Uw garantie op een gespecialiseerde zaadproducent.

Variëteiten op maat van 
biologische teelt.

CROP VARIETY TYPE EARLINESS EARLY VIGOR
DISEASE 

TOLERANCE
STRESS  

TOLERANCE

Corn

MAS 10.A BIO Flint Zeer vroeg *** **** ***
MAS 16.B BIO Flint Zeer vroeg **** **** ****
MAS 20.S BIO Flint dent Vroeg **** *** ***
MAS 24.C BIO Flint dent Mid vroeg *** *** ****
MAS 26.R BIO Flint dent Vroeg **** **** ****

correct *** ****** good excellent

ONZE SLEUTELS VOOR EEN SUCCESVOLLE BIO MAÏSTEELT.
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CCM

Het inkuilen of inertiseren van CCM zijn natuurlijke bewaarmethoden. Deze hulpbron biedt veehouders een 
grotere autonomie op vlak van voeding en garandeert complete traceerbaarheid.

Het voornaamste doel van veehouders is het behoud van een 
goede sanitaire kwaliteit voor de maïs, en de ontwikkeling van 
fusarium-mycotoxines :

• Oogsten vóór 1 november (aangepaste vroegrijpheid)  
• Strikt beheer van de oogstresten (vermalen en onderploegen)
• Beheer van insecten die boren in zaden

Elke maïshybride van MAS Seeds wordt door de R&D-teams 
op de volgende criteria getest en beoordeeld in het Europese 
experimentele netwerk: 

• Goede weerstand tegen fusarium graminearum
• Laag gehalte aan mycotoxines (DON, zearalenon)
• Hoge energetische waarde
• Hoog soortelijk gewicht
• Geringe glazigheid voor een optimale korrelgrootteverdeling
• Hoog gehalte aan eiwit en ruwe lysine per kg 
• Eerder laag gehalte aan vetstoffen en linolzuur (varkens)

CCM VOOR DIERVOEDER

Onze adviezen om CCM optimaal te benutten

Maïsvariëteiten van MAS Seeds die geschikt zijn voor CCM gebruik.

Variëteiten van MAS Seeds voor gebruik als CCM

11



Biostimulant

Fungicide

Insecticide

HOOGWAARDIG ZAAIZAAD 
VOOR TOP OPBRENGSTEN

12

EEN INNOVATIE IN 
ZAAIZAADBESCHERMING 
DE KIEMPLANTEN BLIJVEN 
ACTIEVER EN BETER BESCHERMD 
MET EEN HOGERE OPBRENGST ALS 
GEVOLG



Zaadproductie is voor MAS Seeds altijd al 
een strategische activiteit geweest voor het 
bedrijf.

• Productieprotocollen worden op elke 
variëteit afgestemd

• Gebruik van industriële hightech-
oplossingen

• Veeleisende kwaliteitscontroles bij 
elke stap van het proces

• ‘A la carte’ kalibratiemethoden om de 
beste zaadhomogeniteit in elke zak te 
garanderen

• Beter beheer van de dichtheid door 
minder gewasverlies 

• Snellere opkomst

• Minder kleine planten, een meer 
uniforme opkomst

• Betere bodembedekking en 
een beter gebruik van water- en 
voedingsbronnen

• Een regelmatigere opbrengst per plant

• meer opbrengst afhankelijk van de 
groeiomstandigheden bij opkomst

• Een afdeling met experts  legt zich toe op het 
creëren van en experimenteren met nieuwe 
oplossingen op zaadniveau. 

• Een hightech coatingproces in onze 4 
fabrieken

• Volledige zaadbescherming

• Een ware boost voor de kiemkracht voor een 
snellere ontwikkeling van de plant

*Bron: Database MAS Seeds

KWALITEIT VAN DE 
OPKOMST: 70 JAAR AAN 
KNOWHOW

+5 tot 7%*
kiemkracht in 

vergelijking met de 
officiële standaarden

60% 
 van het rendement 
wordt bepaald bij de 

opkomst.

Zaaizaad van hoge kwaliteit

Directe invloed op de opbrengst

Innovatie toegepast op zaadniveau
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• Europees marktleider op het gebied van hybride 
zaadproductie 

• Meer dan 70 jaar ervaring

+2 tot 7%*
meer opbrengst 

afhankelijk van de 
groeiomstandigheden 

bij opkomst



MAS Seeds investeert in AGRONOMIE 
en TECHNOLOGIE

MAS Seeds heeft reeds 70 jaar 
ervaring met zaden. Van oudsher 
waren onze veredelingsstructuren 
gevestigd in Frankrijk en Duitsland 
en werden ze gebruikt om speciaal 
aan het zeeklimaat aangepaste 
variëteiten te ontwikkelen.

Sinds 2000 hebben onze 
commerciële inspanningen in 
Centraal- en Oost-Europa, in 
combinatie met hevigere en 
frequentere droogteperiodes 
en hoge temperatuurpieken 
in West-Europa, onze 
veredelingsprogramma’s 
aangezet tot het selecteren van 
nieuwe hybriden met een betere 
droogtetolerantie.

De maïshybriden van MAS 
Seeds met de eigenschap om 
ook goed te kunnen gedijen 
onder droogtestress worden 
tegenwoordig gecommercialiseerd 
onder de naam WATERLOCK

Moderne data-
analysemethoden
Ons team van 
datawetenschappers gebruikt de 
gegevens die in het veld en in het 
laboratorium worden verzameld 
om de droogtetolerantie van 
onze nieuwe en toekomstige 
maïshybriden te evalueren en te 
voorspellen.

Een grote 
dataverzameling

 Fenotypegegevens: 
plantenmorfologie, fysiologie, 
elementen van de opbrengst

 Milieugegevens: 
klimaatgegevens, 
bodemwatertoevoer, 
gewasbeheer

 Genotypegegevens: volledige 
genetische screening van alle 
bronnen

Een breed maïsproefnetwerk 
met diverse weerscenario’s

MAS Seeds ontplooit haar 
R&D-centra met lokale kweekpro-
gramma’s in Oekraïne, Roemenië 
en Rusland. In deze regio’s waar de 
watervoorziening beperkt is, kan 
ons team nauwkeurig het meest 
productieve genetische materiaal 
identificeren

HAAL HET MAXIMALE
UIT ELKE DRUPPEL!
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Kwaliteitsvol kuilvoer op het juiste moment 
oogsten is het voornaamste doel van veehouders 
om de voedselvoorziening van hun vee te kunnen 
garanderen. De melkproductie hangt namelijk nauw 
samen met de kwaliteit van de oogst en de opslag 
in de silo.

Naast de drogestofopbrengst, de voederwaarde en 
de kiemkracht doet het inkuilmaïs onderzoeksteam 
van MAS SEEDS ook al 15 jaar onderzoek naar de 
droogteweerstand van planten.
Het GREEN+ portfolio is het resultaat van dat 
onderzoek.

(1) De GREEN+ bepaalt de genetische capaciteit van 
een variëteit om groen te blijven tot het stadium van 
de oogst. De stengels en bladeren hebben zo een 
verhoogde produktie capaciteit.

*Resultaten van tests in mini silos MAS Seeds - 2017 & 2018

• Goede stay green van 
planten.

• Meer flexibiliteit voor te 
oogsten.

• Vereenvoudigt de planning 
voor de oogst.

• Meer oplosbare suikers in 
planten.

• Betere bewaring in de silo. 
3% minder verlies bij silo

• Snellere gisting en daling 
van de pH.

• Tragere ontwikkeling van het  
droge stof van het graan.

• Betere verteerbaarheid van 
het zetmeel. 
+5% verteerbaar zetmeel

• Graan barst makkelijker 
open.

• Drogestofopbrengst/ha

• voederwaarde (zetmeel & verteerbaarheid)

• GREEN+(1)

• Beginnende groeikracht

De belangrijkste onderzoeksassen 
van het MAS Seeds R&D:

HYBRIDEN VOOR 
EEN OPTIMAAL 
VOEDSELRENDEMENT
ONGEACHT HET KLIMAAT GREEN

Eigenschappen en voordelen van GREEN+ hybriden voor landbouwers:

OOGST SILO-OPSLAG VOEDER
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Een digitale oplossing om 
u te helpen anticiperen 
en optimaliseren van 
uw mais, zonnenbloem 
koolzaad en 
luzerneteelten, van zaai 
tot oogst.

ANTICIPEREN
Weersvooruitzicht.

Gepersonaliseerde simulaties.
Hulp bij zaaien en oogst.

Agronomisch advies.

CONTROLEREN 
U kunt bezoekverslagen ontvangen.

Voeg foto’s en/of notities bij.
Op maat advies is mogelijk. 

Organiseer het veldwerk.

OPTIMALISEREN
Optimaliseer spuitwerkzaamheden.
Optimaliseer zaai- en oogstwerk-

zaamheden.
Teeltrapporten.

Agronomisch advies.
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ALL SERVICES  

IN ONE APP

DE LANDBOUWTOEPASS-
ING MET PERSOONLIJKE 
ONDERSTEUNING



PERSOONLIJKE BEGELEIDING

EXPERT FUNCTIES AGRO-METEO

Bezoekverslag

Persoonlijke instellingen

Weersvoorspelling

Teelt simulatie

Zaai omstandigheden

Spuit omstandigheden

Verwachte oogstdatum

Informatie uitwisseling en 
agronomisch advies
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Neem contact op met uw Mas Seeds vertegen-
woordiger om uw AGROTEMPO account aan te 
maken en uw percelen te registreren in de app.
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NUTRIPLUS Programma   –   VERHOOG HET NUTRITIONELE RENDEMENT VAN UW VEEVOEDER GEWASSEN

Het woord “PLUS” staat 
voor de service en kennis 
die wij bieden naast onze 
voedergewassen. 

MAS Seeds biedt voedergewas soorten / mengsels met een hoog potentieel aan, 
aangepast aan elke behoefte en situatie:

1. Kuilmaïs variëteiten: een sterk en breed aanbod van soorten welke 
gesegmenteerd zijn bij hun kuilmaïs/korrelmaïs type – inclusief 
specifieke tolerante eigenschappen.

2. Luzerne variëteiten: een goede selectie van luzerne producten 
met verschillende dormanties met een hoge opbrengst en sterke 
agronomische eigenschappen.

3. NutriGrass : : een portefeuille van voedermengsels om het eiwitgehalte 
van uw rantsoen te maximaliseren.

“NUTRI” de basis/het begin 
van het service merk in 
voeding. Het heeft dezelfde 
stijl als ons merk logo.

Rond pictogram met velden 
en koeien illustreert de 
voedergewasssen.

ELITE PRODUCTEN
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NUTRIPLUS Programma   –   VERHOOG HET NUTRITIONELE RENDEMENT VAN UW VEEVOEDER GEWASSEN

EXPERT SERVICE EN HULPMIDDELEN

HET NUTRIPLUS PROGRAMMA IS BEDOELD OM VEEHOUDERS 

TE HELPEN OM HET NUTRIONELE RENDEMENT VAN HUN 

VOERDERGEWASSEN TE VERHOGEN. DEZE IS GEBASEERD OP ONS 

AANBOD VAN KUILMAÏS, LUZERNE EN ONZE NIEUWE PORTEFEUILLE 

VAN VOEDERGEWASSENMENGSELS NUTRIGRASS, DIT PROGRAMMA 

INTEGREERT OOK EEN SET VAN ADVIES EN SERVICES IN 4 STAPPEN: 

VOEDERWAARDE ONDERZOEK EN INKUIL ANALYSE, ADVIES VOOR HET 

MEEST GESCHIKTE GEWAS, BEWERKINGSADVIES VAN ZAAIEN TOT EN 

MET OOGSTEN. HET BEVAT OOK EEN NIEUW DIGITAAL BESLISSINGS 

HULPMIDDEL VOOR RUWVOEDER PRODUCTIE.

Onze agronomische experts vertrouwen op ons specifiek R&D programma, 
onderzoeken en proeven van landbouwers om klantspecifiek advies en services 
aan te bieden in 4 stappen:

1. Uitgebreid voederonderzoek op de boerderij.

2. Selectie van de meest passende variëteiten voor een efficiënt rant-
soen.

3. Verzekeren veld benutting en optimaliseren van het opbrengst po-
tentieel.

4. Succesvolle voeder oogst en opslag.



SILO

FEED VALUE

0.871 0.871 0.865

0.875 0.867

0.867

UFL / kg on the silo's face
> 0.92

0.86 <> 0.92

< 0.86

Harvested too early. Risk of heating and juice losses

% DM
31.2 %

Protein
7.2 %

Starch
25.8 %

Cellulose
23.3 %

dNDF
51.7 %

UFL/kg
0.869

REAL SILO'S DRY MATTER LOSSES OVER A STORAGE OF 6 MONTHS

Reference Farmer's silo

Harvest 1 % 1 %

Juice losses 0-2 % 0 %

Fermentation 0-7 % 1 %

Grain crushing 1-5 % 0.4 %

Storage 4-10 % 7 %

Silo face management 1-15 % 1 %

DM Total Losses 10 % 10.4 %

212 kg/m3

44%

-14,9%
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observaties                             
Bewaarkwaliteit

Berekenen van 
kuiloppervlak                              

Voederwaarde
Temperatuur en 
compactiemetingen                  

Kuilverliezen
Voederwaarde 
analyse                                           

Gepersonaliseerde 
adviezen

« WE DOEN EEN COMPLETE DIAGNOSE VAN UW MAÏSKUIL »

Nutriplus
Expert diensten & hulpmiddelen

Verhoog de nutritionele efficiëntie van uw maïskuil



VOEDERBIETEN

UITSTEKEND ALS RANTSOENBOOSTER:
Voederbieten

Divers aanbod voor een betere opkomst.

Portfolio van de voederbietvariëteiten van MAS SEEDS.

Voederbieten vormen vers en natuurlijk voer, ze zijn een kwaliteitsvol voedingsmiddel waar dieren dol op zijn. Als 
toevoeging aan het rantsoen bieden ze een dubbel voordeel, namelijk hun relatief lage produktiekosten en hun 
rijke samenstelling die gunstig is voor de productie. Ze hebben ook een erg hoge energiewaarde als voer voor 
melkkoeien naast maïs.

Om de kwaliteit van de opkomst en de productiviteit van de voederbieten te verbeteren, biedt MAS Seeds twee 
verschillende behandelingen van de zaden en een schimmelbasis:
1. Force 20 CS – Insecticidebehandeling
2. GERM’ACTIV

Voederbieten bieden tal van voordelen naargelang van het 
gebruik ervan op een boerderij :
- Hoog drogestofgehalte (~ 20%)
- Hoog suikergehalte (~16% sacharose) als boost voor 
rantsoenen tussen september en december.
- Het biomassarendement is vergelijkbaar met dat van maïs.
- Stabiel rendement, zelfs bij uitzonderlijke droogte.
 - Beperkte reiniging van de wortel :
       - Glad oppervlak
       - 50% bovengronds

GERM’ ACTIV.
De activering van de kiem door toevoeging van 
vocht en het drogen van het zaad, zorgt voor een 
pre-ontkiemingstoestand. Dankzij deze behandeling 
komen de bieten sneller op in het veld en ontwikkelen 
de jonge planten zich beter. Door een grotere 
homogeniteit van de teelt is ook de onkruidbestrijding 
en het oogsten gemakkelijker.

Opkomst van GERM’ACTIV 
en niet-GERM’ACTIV voederbieten 
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6 sleutelmomenten voor een succesvolle teelt van uw luzerne

Luzerne is de beste teelt, eiwitproducent en zeer complementair aan 
maïskuilvoer om hoogwaardige melkkoeien te voeren. Gedurende 5 jaar 
heeft MAS Seeds aan een zeer innovatief onderzoeksprogramma gewerkt 
over luzerne, zowel op gebied van agronomie als voedertechnisch. Dankzij 
dit hoogstaande onderzoeksprogramma worden de luzernevariëteiten 
gewaardeerd door landbouwers uit de hele wereld voor hun verschillende 
genetische voordelen:

• Voedingswaarde: Hoog eiwitgehalte, goed verteerbaar, hoge blad-
stengelverhouding.

• Productief en homogeen.

• Weerstand tegen ziekten en plagen: Nematoden, verticillium, 
anthracnose enz.

• Resistentie tegen legering. Sterkte: Stressresistentie tegen koude en 
droogte. 

Om de teelt en de productiviteit van luzerne voortdurend te verbeteren 
ontwikkelde MAS Seeds een nieuwe technologie voor het coaten van 
zaden: SAS GOLD. 
Deze zaadcoating, die wordt toegepast op de elite-variëteiten, is een 
combinatie van pre-inoculatie en toevoeging van micronutriënten die 
zorgen voor een betere ontwikkeling van de jonge planten. 

Betere wortelontwikkeling met de SAS GOLD 
voor een sterker gewas

HOOGPRODUCTIEF EN EIWITRIJK:
ONZE LUZERNE VARIËTEITEN 

Een aangepaste 
voorbereiding van 

de bodem 

• Het grondoppervlak 
goed verfijnen en 
verkruimelen

• De grond aandrukken: 
het zaadbed moet 
vast genoeg zijn

Een optimale 
zaaidichtheid

• Doelstelling: 900 
granen/m

Een lage 
zaaidiepte

• De ideale diepte 
is 1 cm

Afstand tussen 
de rijen zo klein 

mogelijk

• Zo wordt het 
plaatsgebruik 
geoptimaliseerd (<15 
cm)

• Het vermindert de 
onkruiddruk 

Rollen na het 
zaaien

• Dit verbetert het 
contact tussen het 
zaad en de grond

• Het bevordert betere 
ontkieming

• Het vergemakkelijkt 
het oogsten 

Observeren van de 
jonge planten

• Let op slakken en 
plagen (kevers ...)

• Gebruik herbicide 
vanaf het 3-blad 
stadium 

LUZERNE  –  TEELTADVIEZEN

KENMERKEN PRESTATIES

Duur-
zaamheid

Samenstel-
ling

Dormantie
Luzerne

Koude 
tolerantie

Jaarlijkse 
opbrengst

Lente opb-
rengst

Zomer/
herfst opb-

rengst
Eiwit

Verteer-
baarheid

NUTRIX 
MAX

3-6 jaar 55% Nutrix + 
45% Galaxie 4,2 8 9 9 8 9 9

1-3 zwak     4-6 gemiddelde    7-9 goed tot uitstekend


