
  N I E U W S B R I E F  

DE SAMENWERKING….  De Samenwerking BV 

De Samenwerking BV biedt maïs, gras en groenbemesterzaden aan in 

hoogwaardige kwaliteits mengsels voor een scherpe prijs. De 

aangeboden mengsels worden onder ons eigen private label verpakt. 

De mengsels zijn speciaal op maat samengesteld op basis van 

verkregen wensen en ervaringen van onze klanten. Zeker bij de huidige 

financiële ontwikkelingen is iedere besparing meegenomen.  

Eigen onderzoek en analyse-resultaten van de maïsmengsels, die De 

Samenwerking BV in 2016 heeft verkocht en geoogst onder de klanten, 

geven aan dat de werkelijke opbrengsten goed overeenkomen met de 

vooraf opgegeven waarden. “Uitstekende prijs / kwaliteitsverhouding “ 

De mengsels zijn voor 2017 voorzien van een positieve update. 

Voor 2017 biedt De Samenwerking BV dan ook twee maïsmengsels aan  

bestaande uit kwalitatief hoogwaardige rassen, samengesteld op basis 

van meer-jarige onderzoeksresultaten. Mix van rassen verlengt de 

bloeiperiode, verbeterd de bevruchting en draagt bij aan een hogere 

voederwaarde. Kortom mengsels voor een optimaal rendement en 

verkleining van de teeltrisico’s.  Door samenvoeging worden goede 

eigenschappen geclusterd en versterkt. 1 + 1 is dus 3!!!! 

 

Zaden van eigen label 

Topkwaliteit & zeer scherp 

geprijst 

Maïszaden 2017 



 
MAÏS zaden 2017 

Kwaliteit: 

Maïsmengsels bestaan uit kwalitatief 

hoogwaardige rassen en zijn NAK-

gecertificeerd!! 

Ontsmetting: 

> Standaard met SeedPlus;  

    tegen vogelvraat en schimmels 

> Sonido; tegen ritnaalden en fritvlieg 

Duett 200; 

Zeer vroege mais 
Duett 200 is een samenvoeging van 

zeer vroege maïsrassen. Duett 200 is 

een zeer sterk, vitaal en betrouw-

baar gewas met hoge opbrengst. 

 

Omschrijving: 

FAO:             200 

Beginontwikkeling:      7,9 

Drogestofopbrengst in ton/ha:  21,8 

VEM:          975 

Zetmeel:        395 

Stevigheid:        8,2 

Stay-green:        8 

Bladvlekkenziekte resistentie:     7,8 

 

Zaaiadvies: 100.000 zaden/ha. 

Verpakking: 50.000 eenheden /zak 

Duett 225; 

Vroege mais 
Duett 225 is een combinatie van 

vroege maïsrassen. Duett 225 is een 

gewas met topopbrengst en goed 

gevulde kolven. 

 

Omschrijving: 

FAO:         225 

Beginontwikkeling:      8,2 

Drogestofopbrengst in ton/ha:  22,9 

VEM:         970 

Zetmeel:        380 

Stevigheid:        8,1 

Stay-green:        8,5 

Bladvlekkenziekte resistentie:     7,8 

 

Zaaiadvies: 100.000 zaden/ha. 

Verpakking: 50.000 eenheden /zak 

Voor prijzen en méér informatie 

neem gerust contact op!! 

 Tel: 0561 42 1641  -   www.desamenwerkingbv.nl 

Update 2017 

Boerderij mais-special dec. 2016 


