
MAÏS VANGGEWASSEN 2019

Een geslaagde groenbemester levert een gezondere bodem en gaat uitspoeling van meststoffen tegen. De 
mais staat op de droogtegevoelige gronden (waar niet beregend wordt) erg wisselend. Deze mais is nu nog 
goed verteerbaar, bevat vrij veel suikers en is nog smakelijk. Vandaar dat de eerste percelen al gehakseld 
zijn. Echter is de drogestof van de plant nog laag, waardoor de inkuilbaarheid te betwijfelen is. Mocht je 
twijfelen wat je het best kunt doen, neem contact op met jouw GIJS adviseur.

Door de mogelijke vroege oogst komen percelen eerder vrij voor herinzaai, echter is groeizaam weer dan 
ook van belang voor het slagen van het gewas. Afhankelijk van de voerpositie en de situatie zijn er meerdere 
mogelijkheden.

Perfect Tetra 4
• Topmengsel van graszaad voor blijvend 

grasland. Is zeer geschikt voor zowel maaien 
als weiden. Geeft daar naast een zeer hoge 
opbrengst in de eerste 2 snedes.

• Engels Raaigras, zowel tetra- als diploïd (85%) 
en Timothee (15%)

• Zaaiadvies: 45-50 kg/ha. Optie toevoegen van 
rode of witte klaver.

Wintergroengras:
• Mengsel van zowel Italiaans als Westerwolds 

50/50
• Snelle bodembedekking, veel organische stof 

productie, goede beworteling. Veel gras in 
voorjaar.

• Zaaiadvies: 25 kg/ha als vanggewas tot 40 kg/
ha bij voederwinning, waar dit mengel zich 
ook goed voor leent.

Italiaans raaigras:
• Zaaiadvies: 20 kg/ha als vanggewas tot 40 kg 

per ha bij voederwinning.
• Inzaai voor eind september/ begin oktober 

gewenst, wintergroengras is bij zaai na 
september/ begin oktober geschikter dan 
enkel Italiaans omwille van  en agressievere 
kieming en winterhardheid.

Winterrogge:
• Dit is een niet GLB-waardig vanggewas 

(voldoet als vanggewas op zand en lössgrond).
• Zaaiadvies; Minimaal 60 kg/ha.
• Geeft bij latere zaai een snellere en betere 

grondbedekking dan grassen. Is eventueel 
als voedergewas (gps) te gebruiken in het 
voorjaar.
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boeren met

Tips/adviezen:
1. Pas op droogtegevoelige grond op met te lang laten staan 

van de groenbemester in het voorjaar. Dit onttrekt veel 
vocht wat nuttig is in het hoofdgewas.

2. Zaai de groenbemester aansluitend aan de maïsoogst, zo is 
het bodemkundige nut het grootst en is wettelijk verplicht

3. Kies voor half oktober voor een grasachtige groenbemester 
( Italiaans raaigras) zorgt voor meer organische stof aanvoer 
en is eventueel nog een goede snede gras van te halen

* houd echter rekening met punt 1.


