
GP ONDERZAAI | inzaai vanggewas onder maïs

een van de maatregelen uit het zesde actieprogramma nitraatrichtlijn (2018-2021) is gericht op het vergroten van de 
kans van slagen van een vanggewas dan wel volggewas dat nutriënten op effectieve wijze vastlegt, teneinde het risico 
op nitraatuitspoeling te verminderen. in het Bgm was tot op heden vastgelegd dat na de teelt van maïs een vanggewas 
moet worden geteeld. in de praktijk wordt het vanggewas vaak dusdanig laat ingezaaid als gevolg van de late oogst dat dit 
vanggewas niet meer goed tot ontwikkeling komt en daarmee de stikstof niet goed kan vastleggen voorin het volgende 
seizoen geteelde gewassen. dit is vooral het geval wanneer de oogst van de maïs laat in het groeiseizoen (na 1 oktober) 
plaatsvindt.

Snijmaïs
om deze situatie te verbeteren, wordt nu voorgeschreven dat op zand- en lössgronden direct aansluitend aan de teelt van 
snijmaïs, en uiterlijk op 1 oktober, een vanggewas moet worden geteeld.

om de groei van de mais het minst te vestoren is het aan te bevelen om het vanggewas in te zaaien als onderzaai van maïs:
- zaai voor sluiting van het maisgewas een vanggewas
- zaai minimaal 3-4 weken na de laatste onkruidbestrijding met een bodemherbicide
- gebruik een zaaimachine die tevens een schoffelbewerking uitvoert
- zaai het vanggewas tussen de rij, in de grond, dit geeft het beste resultaat

afgelopen jaren zijn er al diverse ervaringen opgedaan met diverse onderzaai mengsels. GP Onderzaai gaf vaak het
beste resultaat.

GP ONDERZAAI:
 snelle kieming en opkomst van het zaaizaad
 snelle beginontwikkeling
 door schaduwwerking van het maïsgewas zal het vanggewas zich minimaal ontwikkelen
 onder normale omstandigheden goed bestand tegen berijden
 ontwikkeld zich na de maisoogst zeer sterk
 Legt stikstof vast
 Produceert veel organische stof
 zorgt voor bodemverbetering
 mengsel van westerwolds raaigras en italiaans raaigras
 zaaiadvies 15-20 kg per ha
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overige mogelijkheden voor inzaai vanggewas zijn:
- inzaai vanggewas na oogst snijmaïs
- snijmaïs moet voor 1 oktober zijn geoogst
- vanggewas dient voor 1 oktober te zijn gezaaid.
- ook wordt de mogelijkheid opgenomen om in plaats van een vanggewas na de teelt van maïs, en uiterlijk op 
 31 oktober, een gewas in te zaaien dat dient als hoofdteelt. 
- deze hoofdteelt wordt dan in het volgende jaar geoogst. 
- indien de landbouwer van de mogelijkheid van een hoofdteelt gebruik wil maken, moet daarvan uiterlijk op
 1 oktober van het desbetreffende jaar melding worden gedaan aan de minister van Landbouw, 
 natuur en voedselkwaliteit. dit om bij inspectie van het perceel gedurende de maand oktober te kunnen
 beoordelen of aan de eisen wordt voldaan.

Corn Cob Mix (CCM), Korrelmaïs, Maïskolvensillage (MKS), Biologisch geteelde maïs en suikermaïs

voor deze gewassen geldt dat het vanggewas uiterlijk op 31 oktober moet worden geteeld:
- Bovengenoemde maissoorten moet voor 31 oktober zijn geoogst
- vanggewas dient voor 31 oktober te zijn gezaaid.

voor alle vanggewassen geldt: 
om het voldoende lang vastleggen van nutriënten te bewerkstelligen, is het van belang dat het
vanggewas blijft staan tot ten minste 1 februari. Het voorschrift dat het gewas niet voor 1 februari
van het volgende jaar mag worden vernietigd, blijft daarom gelden.

Neem contact op met één van onze adviseurs voor het juiste advies. De adviseurs weten tevens welke vanggewassen zijn toegestaan bij de strategie die wordt
gekozen om aan de eis van inzaai vanggewas te voldoen.




