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PYROXENIA 

 Rijptijd: zeer vroeg

 FAO NL: S ~130/ K ~130

 FAO BEL: ~S 130/ ~K130

 Korreltype: tussensoort

 Teeltdoel: snijmais, biogasmais, korrelmais
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PYROXENIA

MORFOLOGIE

ZAAIADVIES

 Voor alle locaties geschikt, ook voor koudere 
klimaten

TAAIDICHTHEID
 Korrelmais, CCM:  ~100.000 planten/ha

 Snijmais: ~120.000 planten/ha
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toepassing

 Omvangrijk snijmaisras
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Met het extreem vroegrijpe maisras PYROXENIA lost u het tekort in de kuil 
tussen augustus en november op en vult u tijdig uw kuil. Zaai 
PYROXENIA, wanneer de vegetatie het toelaat, vanaf begin april en 
oogst vanaf begin augustus om voedertekorten te voorkomen.

Als tussengewas bereikt PYROXENIA alleen het volle potentieel in de 
zaaiperiode van midden mei tot midden juli. Vanwege de uitstekende 
verteerbaarheid en NEL-waarden is PYROXENIA zeer geschikt voor 
melkveehouderijen met een hoog snijmaisaandeel in de rantsoenen. 
PYROXENIA is voor alle standplaatsen geschikt en voor de 
kuilvoerproductie op hogere, koudere en natte gronden.

PYROXENIA 



PYROXENIA

Voordelen voor de tussenteelt
 Omvangrijk snijmaisras
 Zaai - oogst: slechts 105 dagen
 Kan tot 5 juni gezaaid worden (korrelmais, CCM)
 Kan tot 15 juli gezaaid worden (snijmais)
 Snelle beginontwikkeling
 Snelle groei van het ds-gehalte van de kolf
 Opbrengstverwachting: tot 40 ton (31 – 34 % ds), 34 – 36 % zetmeel, 6,7 – 6,8 

MJ/kg
 Ook voor hoge, koude en natte gronden
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Zaai
PYROXENIA bereikt alleen het volle potentieel in de zaaiperiode van 
midden mei tot midden juli, omdat dit ras in de beginfase veel warmte 
nodig heeft. Een losse, waterbesparende grondbewerking is wenselijk, 
omdat het goede wortelsysteem van PYROXENIA zo snel in diepere 
grondlagen kan doordringen en goed gebruik kan maken van zijn 
waterefficiëntie.

Teeltaanwijzingen voor PYROXENIA 
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Bemesting
PYROXENIA kan op het gebied van bemesting als een hoofdgewas 
behandeld worden. Daarbij moet natuurlijk op de mestwaarde van het 
voorgewas gelet worden. Het ras kan mengmest en digestaat goed 
omzetten. We raden een overmatige stikstofbemesting af, vanwege het 
feit dat deze bij PYROXENIA tot rijpingsvertraging leidt. Op standplaatsen 
met middelmatige tot goede fosfaatvoorziening kan eventueel afgezien 
worden van ondergrondbemesting, omdat de fosfaatbeschikbaarheid bij 
hogere temperaturen nagenoeg optimaal is. 

Teeltaanwijzingen voor PYROXENIA 
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Gewasbescherming
Vanwege de verhoogde druk door vogelschade wordt het zaaigoed van 
PYROXENIA standaard met een bijzonder werkzaam 
zaadontsmettingsmiddel tegen vogelschade behandeld. Door de snelle 
beginontwikkeling en de snelle rijsluiting is de kans op onkruid kleiner, 
maar toch moet het gewas op de normale manier behandeld worden. 

Teeltaanwijzingen voor PYROXENIA 
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Oogstverwachting
PYROXENIA kan bij aanbevolen teeltmaatregelen en de juiste 
randvoorwaarden een opbrengst tot 40 ton (31-34 % ds) hebben. Ook kan 
het product een zetmeelgehalte van 34-36 % en een energiedichtheid tot 
6,7-6,8 MJ/kg ds behalen.

Teeltaanwijzingen voor PYROXENIA 
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Resultaat DS tijdsinterval

TS 346 320 ‐ 360

ELOS 657 680 ‐ 700

ME (MJ) 3,8 11,0 10,7 ‐ 11,3

NEL ELOS 
(MJ)

2,3 6,7 6,5 – 7,4

nXP 133 130 ‐ 140 130 ‐ 140

UDP 20 18 ‐ 26 18 ‐ 26

RNB ‐3,0 ‐8,6 ‐11,0 ‐ ‐7,0

Struktur 1,7 1,7 – 2,0 1,7 – 2,0

Stärke 368 320 ‐ 400

XP 79 80 – 90

voedingswaardeonderzoek



PYROXENIA
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Resistenzeigenschaften

stengelbreuk:                          ++++

zomerlegering:                       ++++

Helminthosp. turcicum:      ++

stengelfusarium:                    +++

kolvenfusarium:                     +++

Zeer goed gemiddeld
+++++ +www.eurocorn-benelux.com



PYROXENIA

korrelopbrengst

korrelopbrengst

Pagina 13

totale opbrengst

stengelfusariumtolerantie

stay-green eigenschappen

kolvenfusariumtolerantie

HTR-Tolerantie

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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PYROXENIA

totale DS-opbrengst

silageopbrengst
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energieopbrengst

energiegehalte

jeugdontwikkeling

zetmeelopbrengst

zetmeelgehalte

1 2 3 4 5 6 7 8 9

stay-Green eigenschappen
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PYROXENIA PLUS+

 Rijptijd: zeer vroeg

 Korreltype: tussensoort

 Teeltdoel: snijmais, biogasmais, korrelmais

 Taaidichtheid snijmais:105.000 planten/ha
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Na een testfase van drie jaar kunnen we eindelijk het nieuwe maismengsel 
PYROXENIA PLUS+ aan u voorstellen. Met PYROXENIA PLUS+ is de 
oogstopbrengst 10-20 % hoger en dat tegen lagere kosten voor 
zaaigoed! De zaaihoeveelheid ligt bij PYROXENIA PLUS+ nog maar op 
105.000 zaden/ha.

De optimale rijpheid wordt nog steeds in 105 dagen bereikt. Daarom kan 
PYROXENIA PLUS+ tot 5 juli als wisselvrucht gezaaid worden, of begin april 
om al vanaf augustus te oogsten en een tekort aan voeder te voorkomen. 
Vanwege de andere ingrediënten in het mengsel rijpt PYROXENIA PLUS+ net 
zo snel als het vertrouwde, pure zaad PYROXENIA. Toch is de opbrengst van 
PYROXENIA PLUS+ hoger, voor nog meer kuilvoer.

PYROXENIA PLUS+
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euroCORN GmbH

euroCORN GmbH
Bergstraße 72
41749 Viersen-Süchteln

Tel. +49 2162 91 98 98 - 0
Fax +49 2162 91 98 98 - 9
Mail info@eurocorn-benelux.com
www.eurocorn-benelux.com


