
BOEREN MET

ONDERZAAI MAIS 2022
denk aan onderzaai op zand en loss grond!

Het maisseizoen is voorspoedig begonnen, de mais heeft met de warme temperaturen van begin mei een vlotte start gemaakt. Met de 
buien is de eerste zorg voor droogte ook weer even voorbij , al kan de droogte weer snel de kop opsteken wanneer recente temperaturen 
gaan oplopen, neerslag uit blij ft en de mais hard gaat groeien in juni en juli. 

Het moment om te besluiten om wel of geen onderzaai in de mais toe te passen komt dus snel dichterbij . Vorig jaar hebben we gezien 
dat een matig groeiseizoen de afrij ping sterk kan beïnvloeden en de uiterste zaaidatum van 1 oktober voor een vanggewas te vroeg komt. 
Uitstel van deze zaaidatum is geen garantie, dus zorg ervoor dat je een weloverwogen keuze maakt nu het nog kan. Bij  te vroeg oogsten 
laat je opbrengst en kwaliteit liggen en bij  een oogst na 1 oktober zonder onderzaai loop je het risico dat de stikstof gebruiksruimte 
volgende jaar gekort wordt.*

*Door uitstel van de uiterste zaaidatum in 2021 wordt er in 2022 gekort op de N-gebruikruimte bij  scheuren van grasland voor mais. Vanaf 2023 
gaan de regels rondom uiterste zaaidatum van vanggewassen wij zigen in het kader van 7e Actieprogramma Nitraatrichtlij n.

Bij  onderzaai is een snelle beginontwikkeling en goede vestiging van belang. Hierna zal het vanggewas
zich minimaal moeten ontwikkelen om niet te concurreren met de mais. Zaai het vanggewas ook niet te vroeg, het mag kiemen maar moet 
daarna in rust komen tot en met de oogst. Het ideale moment voor onderzaai is als de mais 40-50 cm hoog is en de bladeren tussen de 
rij en elkaar net raken. Er is dan voldoende licht voor de kieming en daarna voldoende schaduwwerking om de groei en concurrentie te 
remmen.  Na de oogst van de mais zal het vanggewas zich snel kunnen ontwikkelen.

Dit jaar hebben we ook GIJ S Onderzaai’N; naast Italiaans raaigras bevat dit mengsel de vlinderbloemigen internaat klaver en zomerwikke 
om stikstof te binden. Deze gebonden stikstof komt je teelt in het volgende jaar weer ten goede. 

Wil je voorkomen dat je de mais te vroeg moet oogsten en opbrengst laat liggen?
Kies dan voor onderzaai.
• Niet afhankelij k van 1 oktober of oogstdatum.
• Geen werk na de oogst
• Snel bedekte bodem en organische stof opbouw
• Zaai als de mais 50 cm hoog (6-8 blad stadium) is en de eerste bladeren elkaar tussen de rij en raken.
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Vanggewas Verpakking Samenstelling Zaaihoeveelheid

GP Vanggewas 25 kg 50% Italiaans en 50% Westerwolds raaigras 20 kg/ha

Italiaans raaigras 25 kg 100% Italiaans raaigras 20 kg/ha

GIJ S Onderzaai’N 25 kg 30% Inkarnaat klaver 50% Italiaans raaigras, 20% zomerwikke 20 kg/ha

Vanggewas na snij mais

Je teelt een vanggewas: door onderzaai direct na de oogst als hoofdteelt

Wanneer uiterlij k zaaien 1 oktober*
(geen uiterste oogstdatum)

1 oktober* 31 oktober

Welk gewas zaaien Bladkool
Bladrammenas
Gras
Japanse haver
Triticale
Winterrogge
Wintertarwe
Wintergerst

Bladkool
Bladrammenas
Gras
Japanse haver
Triticale
Winterrogge
Wintertarwe
Wintergerst

Spelt
Triticale
Winterrogge
Wintertarwe
Wintergerst

*Vanggewas bij  andere maissoorten mag ook spelt zij n. Zie Vanggewas na mais (rvo.nl) voor actuele informatie.
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https://www.rvo.nl/onderwerpen/mest/vanggewas

