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 DUPONT PIONEER INFO BULLETIN  
 
 
 
 
 
 
 
 
CCM staat in de varkenshouderij bekend als een hoogwaardig voer. De energie-inhoud 
uitgedrukt in VEM bedraagt 1250 voor CCM. Vanwege de verbeterende darmwerking heeft 
het grote voordelen bij o.a. de biggenopfok. Tevens helpt CCM problemen als slingerziekte 
en colidiaree te voorkomen. Een belangrijke voorwaarde bij het voeren van CCM is dat het 
product vrij is van schimmels en gisten (broei).  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
                                             Fokzeugen en biggen zijn extra gevoelig  
 
 
Vitaliteit van de plant beïnvloedt de opbrengst 
Korrelopbrengst is de belangrijkste parameter bij berekening van de rentabiliteit  van CCM. 
Het is duidelijk dat alle aspecten die de korrelopbrengst in gevaar kunnen brengen in de 
rassenkeuze dienen te worden meegenomen. De laatste jaren is de teelt van mais en dus 
ook mais voor CCM complexer geworden door de verhoogde kans op schade o.a. door 
  

• bladvlekkenziekte 
• legering en stengelbreuk (greensnap) 
• verdroging 

 
Het is dus van belang om voldoende aandacht te schenken aan rassen die reeds 
meerdere jaren in de praktijk verbouwd worden en waarvan hun positieve eigenschappen 
in de praktijk gebleken zijn. Pioneer rassen scoren zeer sterk op planteigenschappen zoals 
stevigheid, stengelrot en bladvlekken tolerantie.  

 
Malen 
De maisrassen PR39F58, P8400 en P8000 hebben een dentkorrel, deze is herkenbaar 
aan het deukje op de kop. De korrels van dentrassen zijn gemakkelijk te malen en 
vertonen geen of minder harde stukjes in de CCM. Grove stukjes in de CCM betekenen 
meestal een slechtere voederconversie voor de varkens. Loonbedrijven  melden ons een 
forse besparing op de energiekosten bij het malen van dent mais.  

                                      Kijk ook bij CCM naar vitaliteit van de plant 
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Conservering   
CCM wordt doorgaans geoogst bij een DS% van 60% tot 65 %. Het gebruik van 
broeiremmer PIONEER® 11A44 is een effectieve maatregel om de vorming van schimmels 
en gisten te onderdrukken.  

 
  
 
 
 Van mais naar CCM       
 
 
 

 
Raskeuze 
In de Nederlandse varkenshouderijgebieden wordt PR39F58, P8400 en P8261 veel  
ingezet als CCM-mais. In gebieden waar een vroeger ras vereist is wordt vaak gekozen 
voor de P8000 of P8057. Belangrijk bij de teelt van mais voor CCM is dat tijdig wordt 
gezaaid en de zaaidichtheid 5.000 tot 10.000 zaden lager ligt dan bij snijmais. 
 
 
PACTS KORRELMAIS - Driejarig overzicht : 2010-2012 
 RAS % VOCHT VERSE KORRELOPBRENGST KORRELOPBRENGST KORRELOPBRENGST # LOKATIES

KORRELOPBRENGST BIJ 15% VOCHT BIJ 15% VOCHT BIJ 35% VOCHT

kg/ha kg/ha REL kg/ha

 P8057 28,0 13.853 11.713 101 15.335 24

 P7631 29,4 14.493 12.023 104 15.733 25

 PR39K13 29,8 14.014 11.563 100 15.131 25

 P8000 30,7 14.695 11.973 104 15.668 25

 P8400 30,9 14.870 12.074 104 15.807 25

 P8261 32,5 15.526 12.318 107 16.115 25

 PR39F58 32,9 15.130 11.937 103 15.629 25

 100= 11.563

 tov. PR39K13 kg/ha

Zeer vroeg - vroege korrelmaïs

Middenvroege korrelmaïs

 
 
 
Voor meer informatie kunt u terecht bij uw Pioneer commissionair of bij een van 
onze regiomanagers:  
 
Eugène Houben voor Zuid-Nederland, Mobiel: 06 / 51 35 11 33 
Oscar Koppelman voor Noord-Nederland, Mobiel: 06 / 10 34 75 72 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


