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Grasmengsels voor
onderzaai in de maïs

Grasmengsels voor onderzaai in de maïs

MaïsGras
MaïsGras ontwikkelt zich traag en houdt zich goed staande onder schaduw. Na de maïsoogst staat er een standvastig gewas met
goede beworteling. Hierdoor zorgt het gewas voor betere opbouw organisch stof in de bodem, dus minder verlies van nutriënten. Het
gewas investeert in verhouding meer in beworteling, waardoor er veel organische stof wordt vastgelegd.
Voordelen:
• Trage beginontwikkeling, dus de maïs ondervindt hier geen overlast van
• Houdt zich staande onder schaduw wanneer er een vol gewas maïs staat
• Het gewas ontwikkelt zich prima na de maïsoogst
• Vormt weinig massa > makkelijker onder te werken
• Zorgt voor betere opbouw organisch stof in de bodem, dus minder verlies van nutriënten
Samenstelling:
• Kropaar
• Rietzwenkgras
Zaaiadvies:
• Inzaaien voor het sluiten van het maïsgewas
• 15 kg/ha inzaai

Maïs OnderzaaiMix
Dit onderzaaimengsel is op basis van speciaal geselecteerde traaggroeiende rassen Italiaans raaigras. Het mengsel vestigt zich snel
en goed. Tijdens de maïsgroei gaat het gras zo goed als in rust en ontwikkelt zich pas verder na de maïsoogst. Ondanks zijn tragere
begingroei, heeft Maïs OnderzaaiMix een sterke doorgroei na de maïsoogst, waardoor er in het voorjaar nog een snede met goede
voederwaarde afgehaald kan worden.
Voordelen:
• Snelle kieming en trage ontwikkeling, waardoor de maïs geen overlast ondervindt
• Ontwikkelt zich vlot door na de maïsoogst
• Vormt veel massa in het voorjaar > mogelijkheid om nog een snede af te halen
• Goede beworteling, dus minder verlies van nutriënten.
Samenstelling:
• Italiaanse raaigras
• Engels raaigras
Zaaiadvies:
• Inzaaien net voor het sluiten van het maïsgewas
• 15 kg/ha inzaai
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Italiaans raaigras
Maïs Rietzwenkgras
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Enkelvoudige soorten ook verkrijgbaar:

