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Waarnemingen op plantniveau 

Voordelen op dierniveau 

 

 

 

 

 
Iedereen kent wel de verschillende types maiskorrels. De harde,  glazige korrel  (flint) en de platte, 
zachte korrel met het deukje op de kop (dent). In het veld valt meestal wel op dat de mais met het 
deukje – de dentmais – vaak massaler oogt en er donkergroen en gezond uitziet. Hiermee zijn al 
enkele belangrijke verschillen tussen dent- en flintmais opgenoemd. Toch is het beter om de zaak 
zowel op plantniveau als op dierniveau op een rij te zetten. 

 

       

Dentrassen Flintrassen 
• Hoge opbrengstpotentie 
• Sterke vitale plant 
• Goede droogteresistentie 
• Betere bladvlekkentolerantie 

• Betere beginontwikkeling 
• Vroegere bloei 
• Kan beter tegen de koude 

 
In het veld tekenen zich voor dent rassen duidelijke voordelen af. Dentrassen hebben de laatste jaren 
laten zien toleranter te zijn tegen Helminthosporium en zijn vaak beter bestand tegen greensnap.  
 

  
Fig. 1: dentmaiskorrel               Fig. 2: flintmaiskorrel 

 
 

 
 
De textuur van het zetmeel in dentkorrels is anders dan bij flinttypes. Door een hoger aandeel 
prolamine in de flintkorrel zijn de zetmeelkorrels van flintmais meer aan elkaar verkleefd. Bij dentmais 
liggen de zetmeelkorrels losser van elkaar gegroepeerd, de korrel is daardoor zachter, waardoor ze op 
pensniveau beter bereikbaar zijn voor de pensbacteriën en beter en sneller kunnen worden 
afgebroken.  M.a.w. de  benutting van zetmeel op pensniveau is beter bij dentmais dan bij flintmais. 
Hier dient bij te worden vermeld dat dit verschil in zetmeelverteerbaarheid vooral speelt in de eerste 5 
à 6 maanden van uitkuilen na de oogst. Als mais langer in de kuil heeft gezeten wordt het verschil 
kleiner omdat de flintkorrels dan voldoende doorweekt zijn door de fermentatiezuren in de kuil. 

 

 
 
 
Fig. 3: 
zetmeelkorrels onder                                                                
electronenmicroscoop 

  

 

  Betere benutting van zetmeel bij dentmais  

hard endosperm 
(glazig zetmeel) 



Voor meer informatie staan wij u graag te woord: 
Zuid- en West-Nederland      Eugène Houben, Mobiel: 06 / 51 35 11 33       
Noord- en Oost-Nederland   Oscar Koppelman, Mobiel: 06 / 10 34 75 72 
 

 

Pioneer Early Dent Program 

 
 
 
 
              
 
 

        
 

 

 

 

 

 

bron: Pioneer research (op 2 locaties werden in 2014  wekelijks kolven geplukt,  
in het laboratorium  gedroogd en voor analyse naar VS gestuurd.) 

 
Wetenschappers aan de Universiteit van Madison-Wisconsin gaven al aan dat een verschil van 4% in 
zetmeelbenutting bij een maisrantsoenen een verschil kon uitmaken van 1 kg melk per koe per dag.  
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Wereldwijd beschikt Pioneer over een zeer grote 
genetische pool van dentmateriaal. De laatste jaren 
hebben Pioneer kwekers met succes vroeger 
dentmateriaal kunnen kweken. Hieronder een greep uit 
ons dentmais assortiment. 

Ras FAO 

P8521 210  zeer vroeg 

P8000 230  vroeg 

P8400 230  vroeg 

P9027 250  middenvroeg 

PR39F58 250  middenvroeg 

P8134 250  middenvroeg 
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