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MOVO-Zaden levert beste maïsras per regio 

 

Ook al is Nederland klein, de klimaatverschillen zijn aanzienlijk. Daardoor is het per 

regio verschillend welk maïsras het best presteert. Voor MOVO-Zaden is dit het 

uitgangspunt bij de advisering over en de verkoop van maïszaad. En die aanpak slaat 

aan. Op 11 september houdt MOVO-Zaden de jaarlijkse Maïs-Party. 

MOVO-Zaden is een relatief nieuwe speler op de markt van aanbieders van maïszaden. ,,We 

groeien snel omdat maïstelers gevoelig zijn voor onze benadering. Onze maïsrassen zijn 

concurrerend en gunstig geprijsd”, zegt Bert Molendijk, directeur-eigenaar van MOVO-Zaden 

in Breklenkamp (Ov.). 

Op vele plekken in Nederland zijn demo- en proefvelden te vinden met maïsrassen van 

MOVO-Zaden. De geteelde rassen verschillen per regio. ,,De klimaatverschillen binnen 

Nederland zijn dusdanig groot dat je daar op in moet spelen bij de keuze van een maïsras”, 

stelt Molendijk. ,,Een ras dat hier in Twente prima presteert, kan in Groningen tegenvallen 

omdat daar de groeiperiode korter is, en het ras onvoldoende afrijpt.” 

Omdat ze maar beperkt rekening houden met regionale verschillen en gemiddelde cijfers laten 

zien, vindt Molendijk de systematiek achter de rassenlijsten van Praktijkonderzoek Plant & 

Omgeving (PPO) en DLV, niet ideaal. Wel laat MOVO-Zaden jaarlijks enkele rassen 

meedraaien in de rassenlijstonderzoeken van DLV en PPO. De maïsrassen van MOVO-Zaden 

zijn afkomstig van de Oostenrijkse veredelaar Saatbau. ,,De praktijk kijkt wel naar 

rassenlijstcijfers, en uiteraard willen we graag laten zien dat onze maïsrassen concurrerend 

zijn.” 

 

Buurman 

Molendijk adviseert maïstelers om verder te kijken dan de rassenlijst bij het kiezen van 

geschikte maïsrassen. ,,Geef je ogen en oren de kost, en kijk bij de buurman welke ras het bij 

hem goed doet.” 

Nog een verschil tussen de benadering van MOVO-Zaden en die van de gevestigde 

maïszadenleveranciers is het reclamebudget. Molendijk: ,,Wij vinden het niet wenselijk om 

maïstelers te bestoken met advertenties en dure brochures. Dat geld laten we via de prijs 

liever ten goede komen aan de maïstelers.” 

 

Maïsparty 

Op woensdag 11 september zijn maïstelers en andere geïnteresseerden welkom bij MOVO-

Zaden voor de jaarlijkse Maïsrassen Demo, ’s avonds gevolgd door de Maïs-Party met hapjes 

en drankjes. Het middagprogramma begint om 15.00 uur, en het avondprogramma vanaf 

18.45 uur. Adres: Hoofdstraat 27, Breklenkamp. Meer informatie: www.movo-zaden.nl. 
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