
Biologische maisrassen 
van Reudink
Voor het nieuwe seizoen heeft Reudink 
vier biologische maisrassen in het 
assortiment. Exclusief voor onze klanten 
hebben we het ultravroege ras AMBIENT 
en het vroege maisras FORTARIS. Naast 
de twee (ultra)vroege maisrassen die 
Nordic Mais Breeding exclusief aanbiedt 
aan Reudink-klanten, heeft Reudink ook 
twee midden-vroege maiszaden in het 
assortiment: LG 31.207 en COLISEE. We 
zetten de kenmerken op een rij.

AMBIENT FORTARIS LG 31.207 COLISEE

Ultra vroeg (FAO 120) Vroege mais (FAO 180) Midden-vroeg 
maiszaad (FAO 200)

Midden-vroeg maiszaad 
(FAO 215)

Kwaliteit zaaizaad (100% 
kiem)

Speciaal voor biologische 
teelt in Nederland

Nieuw biologisch 
maisras van LG

Snelle beginontwikkeling

Snelle beginontwikkeling Wind-, droogte- en schof-
feltolerant

Zeer hoge voederwaarde-
opbrengst

Goede stevigheid

Sterke koude tolerantie Vlotte kieming en opkomst Top in zetmeel én plant-
verteerbaarheid

Hoge drogestof-opbrengst 
en zetmeel per hectare

Hoge kwaliteit kuil (VEM/
zetmeel)

Langdurige bladgezond-
heid

Gezond en oogstzeker Breed inzetbaar

Zaaien medio mei, oog-
sten medio september

Groeikrachtig tegen 
vogels en onkruid ook bij 
lage fosfaatbeschikbaar-
heid

Zeer breed inzetbaar Ook zeer geschikt voor 
korrelmais

Minimale structuurschade 
bodem

Goede zetmeelverteer-
baarheid dankzij DENT 
kolf van formaat

Ruimte voor een serieuze 
nateelt

Zeer geschikt voor meng-
teelt met bijvoorbeeld 
stokslaboon
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Meer info of bestellen?
Reudink biedt de rassen AMBIENT en FORTARIS exclusief aan voor haar klanten als 

biologisch, niet-ontsmet zaaimais in eenheden van 50.000 korrels. 

Heeft u interesse in één van deze maisrassen of in de midden-vroege maiszaden 

LG 31.207 of COLISEE? Neem dan contact op met onze klantenservice via 

088 – 024 81 65 of bel uw Reudink-specialist.



Biologische kalkmeststof voor 
een betere gewasopbrengst
Wegens succes verlengd! Voor dit teeltseizoen heeft Reudink opnieuw de biologische 
kalkmeststof met zwavel: Calci-blend S. Speciaal bedoeld voor toepassing in de 
biologische landbouw en de stimulatie van een hogere eiwitopbrengst en eiwitkwaliteit 
van uw gewassen.

Calci-blend S
Calci-blend S is een meststof voor toepassing in de biologische landbouw. Het product bevat zowel calcium als 
zwavel in goed opneembare vorm. De samenstelling ziet er als volgt uit: 28% Ca (CaO) en 16% S (CaSO4).

Goede zwavelvoorziening, bron van calcium
Zwavel is een onmisbaar element voor de vorming van enkele essentiële aminozuren (methionine en cysteïne). 
Een goede zwavelvoorziening zorgt voor een betere eiwitkwaliteit en veelal ook een betere (eiwit)opbrengst. 
De behoefte aan zwavelbemesting is hoger naarmate de stikstofbeschikbaarheid hoger is, de bodem kouder 
is en naarmate meer eiwit wordt geproduceerd. Zo stelt bijvoorbeeld klaver hogere eisen aan een goede 
zwavelvoorziening. Calci-blend S voorziet uitstekend in deze behoefte. Door 100-150 kg Calci-blend S per 
hectare te strooien kan een goede zwavelvoorziening (voor de 1e snede >20 kg S per hectare) worden 
gegarandeerd. Bijkomend voordeel is dat Calci-blend S naast een goede zwavelbron ook calcium bevat, wat 
voor de bodem en het gewas noodzakelijk is. Calcium is nodig voor een goede bodemstructuur en CEC-
bezetting. Daarnaast is calcium een belangrijke voedingsstof voor stikstofbindende gewassen als klaver.

Versterkte werking
De humus- en fulvozuren en de sporenelementen in Calci-blend S versterken de werking van gips en 
meststoffen. Dat zorgt voor:
• Verbetering van de opname van voedingsstoffen uit de bodem. Vooral fosfor, zwavel en koolstofdioxide.
• Verbetering van de bodemstructuur.
• Versnelling en verbetering van de groei van planten.
• Vermindering van de kans op ziektes.
• Vermindering van de behoefte aan koolstofdioxide.
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Bestellen?
Heeft u interesse in de meststof Calci-blend S? Neem dan contact op met 

onze klantenservice via 088 – 024 81 65 of bel uw Reudink-specialist.




