VANGGEWASSEN MAÏSTEELT OP ZAND- EN LÖSSGROND

WETGEVING EN ADVIES
MAAK ALS MAÏSTELER DE JUISTE KEUS VOOR TEELT EN TOEPASSING PER SPECIFIEKE SITUATIE VAN UW PERCEEL VÓÓR HET ZAAIEN VAN DE MAÏS!

KLEI- EN VEENGROND
Geen verplichting vanggewas

Agri Star Terra Cover (GLB)
Agri Star groenbemester

ZAND- EN LÖSSGROND
Teelt van wintergerst, winterrogge, wintertarwe, triticale of

Gewas moet uiterlijk

spelt als HOOFDTEELT na snijmaïs

31 oktober zijn ingezaaid

Teelt van wintergerst, winterrogge, wintertarwe, triticale of

Gewas moet uiterlijk

spelt na CCM, MKS, korrel-, suiker- of biologische maïs

31 oktober zijn ingezaaid

Maïs op percelen met een lage (grassen)onkruiddruk

Inzaai vanggewas direct of

Vanggewas moet uiterlijk 1 oktober gezaaid zijn (onderzaai)

kort na inzaai van de maïs

Onderzaai vanggewas

Agri Star Structuur Cover

Agri Star Undercover Maïs

maïs op kniehoogte

Maïs op percelen met een hoge (grassen)onkruiddruk en

Zeer vroege maïs in

Agri Star Terra Cover (GLB)

probleemonkruiden als bijv. glad vingergras, hanepoot etc.

combinatie met vanggewas

Agri Star groenbemester

Vanggewas moet uiterlijk 1 oktober gezaaid zijn

dat uiterlijk 1 oktober
moet zijn ingezaaid

TOEGESTANE VANGGEWASSEN (ZOWEL ONDERZAAI ALS NA DE OOGST)
Bladkool, bladrammenas, gras, Japanse haver*, triticale, wintergerst, winterrogge en wintertarwe. Voor bij- of onderzaai adviseren wij Structuur Cover
of Undercover Maïs (gras). * Gevoeliger voor vorst
Een vanggewas mag vanaf 1 februari het opvolgende jaar verwijderd worden. Het hoofdgewas na de maïs dient als zodanig geoogst te worden. Indien er
wintergranen als hoofdteelt na de maïs zijn gezaaid, is het wel toegestaan om als Gehele Plant Silage te oogsten, mits de korrel deegrijp is. Hierdoor komen de
GPS-graanpercelen vroeg in het jaar beschikbaar voor inzaai van grassen.
-

Zie voor actuele regels en evt. meldingsverplichtingen website RVO.

AANVULLING OP ZAND- EN LÖSSGROND

ZAAIZAADHOEVEELHEID

Maïs na gras: Voor een derogatiebedrijf dat tussen 1 februari t/m 10
mei grasland scheurt en direct daarna maïs zaait, moet
65 kilogram korting op de stikstofgebruiksnorm worden
gerekend voor de gescheurde percelen.
Gras na maïs: Gras inzaaien na de maïsteelt is mogelijk. Gras valt onder de
vanggewassen en dient uiterlijk 1 oktober te zijn gezaaid.
Vanaf 1 februari het volgende jaar kan het gras dat als vanggewas is
ingezaaid als tijdelijk grasland worden aangemerkt. Als de grond voor

Structuur Cover

15-20 kg/ha

Undercover Maïs/Terra Cover (GLB)

20-25 kg/ha

Wintergerst, winterrogge, wintertarwe,

60-75 kg/ha

Japanse haver, triticale
Bladrammenas
Bladkool

20-25 kg/ha
10 kg/ha

ten minste 50% beteeld is met grasland en bestemd is voor veevoer.
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AGRI STAR STRUCTUUR COVER: diep wortelend
vanggewas om gelijk te zaaien met de maïs
Samenstelling
Mengsel van 2 rassen rietzwenkgras
Structuur Cover heeft een zeer diepe beworteling en
levert veel ondergrondse massa wat positief is voor de
bodemstructuur. De beginontwikkeling is relatief traag.
De inzaai van Structuur Cover en maïs gebeurt
doorgaans gelijktijdig. Hierdoor is er minder kans op
structuurschade en worden kosten bespaard.
Door de trage beginontwikkeling van Structuur Cover is
de concurrentie met de maïs gering.

Het rietzwenkgrasmengsel ontwikkelt zich goed onder
de dekvrucht. Daarnaast zijn de mogelijkheden om
onkruid te bestrijden wat ruimer. Het bestrijden van
grasonkruiden blijft in de praktijk vaak lastig.
Structuur Cover produceert ondergronds veel
organische stof. Dit komt de bodemvruchtbaarheid,
structuur, bewerkbaarheid en het vochthoudend
vermogen ten goede.

De mix van twee rietzwenkgrasrassen is een bewuste keuze. Een ruimere genetica verhoogt de kans
dat de onderzaai slaagt.

AGRI STAR UNDERCOVER MAÏS:
hét ideale gras voor onderzaai in maïs
Samenstelling
50% Italiaans raaigras | 50% Westerwolds raaigras
Undercover Maïs is het ideale onderzaaimengsel voor
maïspercelen met een geringe grassen onkruiddruk.
Proeven tonen aan dat Undercover Maïs in de praktijk
het beste presteert.

Met schoffelen worden resterende onkruiden aangepakt
en brengt u zuurstof en warmte in de grond.

De grassoorten in Undercover Maïs kiemen vlot en
ontwikkelen zich goed onder de dekvrucht. Dit zorgt
ervoor dat de uitspoeling van nitraat beperkt blijft.
Undercover Maïs vormt een voldoende stevige
berijdbare zode.

Na de oogst, wanneer het gras onder de maïs vandaan
komt, ontwikkelt Undercover Maïs zich vlot en levert
een ruime hoeveelheid organische stof. Doordat
het Westerwolds raaigras kapot vriest, is het gewas
eenvoudig onder te werken.
Het maïswortelknobbelaaltje vermeerdert zich in
Undercover Maïs veel minder dan in rogge.

Het beste kunt u Undercover Maïs zaaien vóór het
sluiten van de rijen (6-8 bladstadium van maïs).
Inwerken van het zaaizaad heeft de voorkeur, eventueel
gekoppeld aan schoffelen.

Door Undercover Maïs als vanggewas onder te
zaaien, kunt u uw maïs na 1 oktober oogsten en bent
u er in ieder geval van verzekerd dat u de maximale
zetmeelopbrengst uit uw maïsteelt realiseert.
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