
WETGEVING
De regels in de maisteelt worden aangescherpt. Met 

ingang van 1 januari 2019 geld voor de maisteelt 

op zand- en lössgronden dat vóór 1 oktober een 

vanggewas of onder de mais ingezaaid moet worden. 

Hiervoor zijn er twee mogelijkheden voor een teler;

1. Onderzaai van (vorstbestendig) gras tijdens de 

maïsteelt.

2. Inzaai van een toegelaten vanggewas op uiterlijk 

30 september.

 

Uitzondering op deze regel is waarschijnlijk het 

inzaaien van een volgteelt. Uitzonderingen deadline 

1 oktober:

• Inzaai van nieuwe hoofdteelt  

(wintertarwe, wintergerst)

• Alle biologisch geteelde mais

• Mais geoogst als korrelmais (CCM, MKS) 

Let op: op basis van concept wetgeving. De 

definitieve wet- en regelgeving kan afwijkend zijn.

Voordelen van geslaagde vanggewassen  
(onder- en nazaai)
• Vasthouden van stikstof voor het volgende 

teeltseizoen

• Verhogen van (snel beschikbare-) organische stof

• Verhogen van voedsel voor het bodemleven

• Verbeteren van bodemstructuur

Voordelen van onderzaai;
• Verzekering voor het juiste oogstmoment

• Ruimere rassenkeuze

• Inzaaien onder goede omstandigheden

• Extra mechanische onkruidbestrijding

• Betere luchtindringing in de bodem

VISIE GIJS
Schone percelen
Kies het best passende maïsras voor optimale 

opbrengst/ha op uw percelen. Voer een vroege 

bespuiting uit* (bijvoorbeeld voor opkomst of in het 3-4 

blad van de mais. En zaai in het 6-8 blad van de mais GP 

Perfect Onderzaai. Door het zaaien van het vanggewas 

wanneer de maisplant al een goede beginontwikkeling 

heeft gehad wordt het risico op concurrentie van het 

vanggewas voorkomen. Tevens voert u zo nog een 

mechanische onkruidbestrijding toe. 

Vuile percelen – keuze uit;
Kies het best passende maïsras voor optimale 

opbrengst/ha op uw percelen. Aansluitend 

vuchtwisseling toepassen met wintergranen of Vroeg 

maisras kiezen en focussen op de bestrijding van 
lastige onkruiden*. 

*Overleg met je GIJS adviseur         

voor een advies op maat. 

GP PERFECT ONDERZAAI
Voor de hoogste slagingskans bij onderzaai heeft 
GIJS GP Perfect Onderzaai beschikbaar. Dit is 
een mengsel van Tetraploïde Italiaans Raaigras 
en Tetraploïde Westerwolds Raaigras. Italiaans 
Raaigras zorgt voor de beste wintervastheid 
en organischestofopbrengst. Het Westerwolds 
Raaigras geeft een uitstekende beginontwikkeling 
waardoor het zich snel vestigt onder de mais. Het 
zaaiadvies voor onderzaai is 20 kg per ha.

Vanggewas in de teelt van maïs
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boeren met

TIP! Informeer tijdig bij je loonwerker naar de 

mogelijkheden. Bij de keuze voor onderzaai 

moet rekening gehouden worden met de 

onkruidbestrijding.


