
VEETEELT |  SPORTVELDEN | GAZON & OPENBAAR GROEN | BERMEN, DIJKEN & TALUDS 

KRUIDENRIJK GRASLAND | AKKERRANDEN | ONDERZAAI | GROENBEMESTERS

GRASZAAD-, BLOEMEN- EN KRUIDENMENGSELS VOOR:

EIGEN VOORRAAD, SNEL GELEVERD!



Samenstelling
• 40% Engels raaigras laat dipl.

• 50% Engels raaigras middentijds dipl.

• 10% Timothee

Eigenschappen
• Zeer smakelijk

• Topopbrengst

• Lange levensduur

• Hoge roestresistentie

• Goede standvastigheid

• Voor maaien en weiden

• Topsoorten van de rassenlijst in één mengsel

TOPLINE WEIDE 4



MENGSELKEUZESCHEMA

GRASLAND

Mengselkeuze is naast het gebruik, afhankelijk van het rantsoen, zaaimoment en de grondsoort.
Door 3-5 kg/ha. witte klaver in een weidemengsel met als gebruiksdoel weiden te zaaien, krijgt het gras 100-150 kg extra stikstof ter 
beschikking. Ook is het ruwvoer eiwitrijker. Door 6-8 kg/ha. rode klaver in een weidemengsel met als gebruiksdoel maaien te zaaien, 
krijgt het gras 250-300 kg extra stikstof ter beschikking. Bovendien is het ruwvoer eiwitrijker.

Zaaizaadhoeveelheid 45-55 kg/ha.* Bij doorzaai wordt de helft van de zaaizaadhoeveelheid geadviseerd.
*Field Star Maaien en Field Star Structuur: 50–60 kg per ha.

DICHTE ZODE 

Field Star BG 3/Weidegras 3

Field Star BG5     gras/klaver weide

Field Star BG11/Weidegras 11

EKO Field Star Weidemengsel

Field Star Gras-kruidenmixen

Field Star Maaien

Field Star Productie

Field Star Structuur

Field Star Rotatie

Field Star Weidegras 3 Tetra

Field Star Productie

EIWIT/STIKSTOFBINDING

MOEILIJKE GRONDEN

WEIDEN / MAAIEN

MAAIEN

DOORZAAIEN

ECOLOGISCH

KRUIDEN

KWALITEIT/OPBRENGST

STRUCTUUR

TIJDELIJK GRASLAND

PRODUCTIE

PRODUCTIE/ZODE

Field Star Smakelijk     timothee

Field Star Productie

HOGE PRODUCTIE

TOPLINE WEIDE 4

TOPLINE WEIDE 4

TOPLINE WEIDE 4

TOPLINE WEIDE 4



FIELD STAR WEIDEGRAS 3

Field Star Weidegras 3 bestaat voor 100% uit diploïd  
Engels raaigras en is met name geschikt voor beweiden.

Eigenschappen
• Met name voor beweiden
• Goede productie en lange levensduur
• Te gebruiken op vrijwel alle gronden
• Goede roestresistentie en daardoor smakelijk
• Standvastig en dichte zode

Samenstelling
50% Engels raaigras laat dipl.  
50% Engels raaigras middentijds dipl.

FIELD STAR WEIDEGRAS 3 TETRA

Field Star Weidegras 3 Tetra bestaat voor 100% uit tetraploïd 
Engels raaigras. Dit landbouwkundig sterke mengsel is zeer 
geschikt voor doorzaaien.

Eigenschappen
• Smakelijk en vitaal gras
• Voor doorzaaien en maaien
• Goede roestresistentie
• Snelle vestiging in bestaande zode

Samenstelling
50% Engels raaigras laat tetra.  
50% Engels raaigras middentijds tetra.  

WEIDEMENGSELS

FIELD STAR WEIDEGRAS 11

Field Star Weidegras 11 bestaat uit Engels raaigras, timothee, 
beemdlangbloem en veldbeemdgras. Een goede productie en 
een lange levensduur zijn kenmerkend voor Weidegras 11. 
Ook onder minder goede groeiomstandigheden presteert het 
weidemengsel goed. Vooral op veengrond en zware kleigrond 
komt het mengsel goed tot zijn recht.

Eigenschappen
• Met name voor beweiden
• Veelzijdige samenstelling
• Goede productie en lange levensduur
• Te gebruiken op moeilijke gronden 

Samenstelling
36% Engels raaigras laat dipl.
33% Engels raaigras middentijds dipl.
14% Timothee
14% Beemdlangbloem
  3% Veldbeemdgras

FIELD STAR SMAKELIJK

Field Star Smakelijk bestaat uit verschillende soorten Engels 
raaigras en timothee. Timothee is wintervast en levert een 
vroege eerste snede en hoge opbrengst. Het productieve 
graszaadmengsel is zeer smakelijk en structuurrijk. Het is zeer 
standvastig en minder gevoelig voor ziekten door de tetraploïde 
grasrassen.

Eigenschappen
• Smakelijk en structuurrijk mengsel
• Hoge opbrengst en voederwaarde
• Hoge roestresistentie
• Goede opname melkkoeien door hoge roestresistentie

Samenstelling
30% Engels raaigras laat tetra.
25% Engels raaigras middentijds tetra.
30% Engels raaigras laat dipl.
15% Timothee

 GRASZAADMENGSELS ZIJN VANAF 150 KG OP MAAT LEVERBAAR EN FRANCO THUIS!

DOORZAAI



GAZON EN RECREATIE

FIELD STAR MAAIEN

Field Star Maaien is speciaal ontwikkeld voor een optimaal 
rendement van een maaiperceel. De veehouder is zeker van 
een maximale vroege eerste snede gras door de toevoeging van 
festulolium. De toegepaste festuloliumsoorten zijn van de  
nieuwste generatiekruisingen tussen raaigrassen en 
beemdlangbloem.

Eigenschappen
• Hoge maaiopbrengst
• Vroege, maximale eerste snede
• Hoge roestresistentie, structuurwaarde en standvastigheid
• Snel herstel na zware snede

Samenstelling
35% Engels raaigras middentijds dipl.
35% Engels raaigras laat tetra.
30% Festulolium

FIELD STAR PRODUCTIE

Field Star Productie is toegespitst op hoge kVem opbrengst per ha.  
Voor 70% bestaat het mengsel uit tetraploïde grassoorten. Hierdoor is 
het mengsel minder gevoelig voor ziekten, smakelijker en productiever.

Eigenschappen
• Voortreffelijke roestresistentie
• Minder gevoelig voor ziekten
• Goede productie en lange levensduur
• Geschikt voor doorzaai
• Goede verteerbaarheid

Samenstelling
35% Engels raaigras laat tetra.  
35% Engels raaigras middentijds tetra.  
30% Engels raairas middentijds dipl.

FIELD STAR STRUCTUUR

Field Star Structuur levert hoogwaardig gras met smaak en structuur. 
Dit mengsel past goed in een maairegime. Het heeft een vroege 
eerste snede voor een hoge opbrengst. Door de structuur wordt de 
herkauwactiviteit van de koe gestimuleerd en bevorderd. De koe maakt 
meer speeksel aan wat ten goede komt van de balans in de pens.

Eigenschappen
• Smakelijk en structuurrijk grasmengsel
• Hoge opbrengst
• Goede verteerbaarheid
• Geschikt voor maaien/kuilgras

Samenstelling
30% Engels raaigras middentijds tetra.
30% Engels raaigras middentijds dipl.
20% Festulolium
20% Rietzwenkgras

FIELD STAR ROTATIE

Field Star Rotatie geeft in een korte periode een hoge opbrengst.  
Dit mengsel gaat twee jaar mee en geeft een hogere opbrengst dan 
een standaard weidemengsel. Field Star Rotatie is zeer geschikt om 
te maaien. Het kan ook worden gebruikt als vanggewas na een vroege 
maïsoogst of andere vroege akkerbouwgewassen.

Eigenschappen
• Hoge opbrengst gedurende twee jaar 
• Smakelijk gras 
• Voor maaien en licht beweiden 
• In te zaaien als vanggewas 
• Goedkoop mengsel
• Aanvullen ruwvoertekort

Samenstelling
50% Italiaans raaigras tetra.
30% Italiaans raaigras dipl.
20% Engels raaigras middentijds tetra.

OOK BIOLOGISCHE ZADEN VERKRIJGBAAR! INFORMEER NAAR DE MOGELIJKHEDEN.

DOORZAAI

NA DE MAÏS/VROEGE AKKERBOUWGEWASSEN



• 15-20% open zode
• Minder dan 80% goede grassen 

Voor het doorzaaien hebben wij de beschikking over een 
Vredo doorzaaimachine met het dubbele schijven systeem. 
Alleen dit systeem legt het zaad netjes af in een kleine snede 
in de grond, met een zaaiafstand van 7,5 cm en zorgt voor 
een snelle kieming en worteling van het graszaad. Tevens 
kunnen wij hiermee klaver doorzaaien in bestaande zode. 
De zaaddosering is traploos instelbaar van 2 tot 75 kg per 
hectare. KWALITEIT, CAPACITEIT en RESULTAAT.

Voor het doorzaaien adviseren wij een mengsel met tetra’s.  
Het vitale tetraploïde gras kiemt vlot en vestigt zich snel tussen 
de oude grassen. Tevens kunnen wij gras-kruidenmengsels/
klavermixen in de bestaande zode doorzaaien.

• Meer dan 40% open zode
•  Minder dan 60% goede grassen (of 50% slecht en 20% kweek).

Het najaar is de beste periode om grasland te vernieuwen.  
De bodemtemperatuur is vaak hoger en de onkruiddruk is lager 
t.o.v. het voorjaar. Aandachtspunt bij graslandvernieuwing is de 
gesteldheid van de pH. Bekalk tijdig! Voor de meest actuele wet– 
en regelgeving met betrekking tot grasland vernietigen verwijzen 
wij u naar de website van RVO. Wij werken met een pneumatische 
zaaimachine van 3m1 breed opgebouwd op een rotorkopeg om 
een egaal zaaibed te verkrijgen. Uniek zijn de 64 uitlopen en 
de dubbele zware aandrukringen. Vervolgens wordt de grond 
aangedrukt met een verkruimelrol.

Witte klaver

Witte klaver is geschikt 
voor percelen die 
beweid worden.

Rode klaver

Rode klaver is met 
name geschikt voor 
veel maaien.

AGRI STAR KLAVEREN 4

Mengsel van verschillende klaversoorten voor stikstofbindingen 
en soortenrijke zode.

Samenstelling
35% Rode klaver 
25% Witte klaver 
20% Perzische klaver
20% Alexandrijnse klaver 

DOORZAAIEN GRASLAND

(HER)INZAAIEN GRASLAND

KLAVERS

Klavers zijn zeer geschikt voor doorzaai en het mengen met 
graszaad. Klaver voorziet in de eigen stikstofbehoefte, zorgt voor 
sikstofvastlegging in de bodem en wortelt diep. Klavers zijn tot 
halfweg september te zaaien!



DRIEMAAL (BETER) IS SCHEEPSRECHT!

 BETER VOOR DE BODEM

De mengsels bestaan uit diep wortelende 
grassoorten, vlinderbloemigen en 
voederkruiden. De diverse soorten 
stimuleren elkaar en verhogen de 
biodiversiteit zowel boven als onder de grond. 
De bodemvruchtbaarheid verbetert sterk.

 BETER VOOR HET DIER

Een kruidenrijk grasland bevat meer 
mineralen, sporenelementen en structuur. 
Bovendien maken de kruiden en 
vlinderbloemigen het rantsoen smakelijker 
en gevarieerder. De gezondheid, stofwisseling 
en penswerking gaan erop vooruit.  
Het gebruik van antibiotica kan omlaag.

 BETER VOOR DE VEEHOUDER

De mengsels werken voor de veehouder 
kostenbesparend, door de efficiënte manier
van eiwitwinning. Door de maatschappelijk 
verantwoorde manier van ondernemen, 
draagt de veehouder bovendien positief bij 
aan de “kringlooplandbouw”

UITGEKIENDE SAMENSTELLING

FIELD STAR GRAS-KRUIDENMIX BASIS 

79,0% Grassen: beemdlangbloem,  

Engels raaigras, timothee, veldbeemdgras.

11,5% Kruiden: cichorei, duizendblad, kleine 

pimpernel, peterselie, smalle weegbree.

9,5% Vlinderbloemigen: esparcette,  

gele honingklaver, witte cultuurklaver.

FIELD STAR GRAS-KRUIDENMIX EXTRA 

51,0% Grassen: beemdlangbloem,  

Engels raaigras, kropaar, rietzwenkgras, 

timothee, veldbeemdgras.

24,5% Kruiden: cichorei, duizendblad,  

kleine pimpernel, peterselie, smalle 

weegbree, karwij.

24,5% Vlinderbloemigen: esparcette,  

gele honingklaver, luzerne, rode klaver,  

witte cultuurklaver, wondklaver.

FIELD STAR GRAS-KRUIDENMIX DOORZAAI

42,0% Kruiden: cichorei, duizendblad,  

kleine pimpernel, peterselie, smalle 

weegbree, karwij.

58,0% Vlinderbloemigen: esparcette,  

gele honingklaver, luzerne, rode klaver,  

witte cultuurklaver, wondklaver.

OOK IN EKO BESCHIKBAAR OOK IN EKO BESCHIKBAAR

GRAS-KRUIDENMIXEN

Field Star Gras-kruidenmixen zijn kruidenrijke zaaizaadmengsels voor blijvend grasland en geschikt voor 
maaien en beweiden. 

ALLE COMPONENTEN UIT FIELD STAR GRAS-KRUIDENMIXEN,  
DUS OOK DE KRUIDEN, ZIJN GECERTIFICEERD. 

ZOWEL DE KIEMKRACHT ALS DE ZUIVERHEID ZIJN GEBORGD.  
U BENT DUS VERZEKERD VAN DE ALLERBESTE KWALITEIT.  



SeedMax
SeedMax is een coating die aangebracht kan worden op elk 
graszaadmengsel . SeedMax optimaliseert de pH in de micro-zone 
rondom het zaadje en versterkt hiermee het natuurlijke proces dat 
wortels gebruiken om de opneembaarheid van voedingsstoffen te 
verhogen. Aanvullend levert SeedMax voedingsstoffen direct op het 
zaad. Drie essentiële spoorelementen (ijzer, zink en mangaan) die 
belangrijk zijn voor de eerste groei van het jonge plantje, zijn door 
SeedMax direct beschikbaar.

RECREATIEMENGSELS

MENGSELKEUZESCHEMA SPORTVELDEN

Green Star SV 8

Green Star SV 100

Green Star SV 7 / Sportvelden

Green Star SV 7 / Sportvelden

Green Star Sportvelden Sprinter

NIEUWE AANLEG/RENOVATIE

PERIODE TOT GEBRUIK 
6-10 WEKEN

SPEELSTOP: 2-4 WEKEN

PERIODE TOT GEBRUIK 
VANAF 10 WEKEN

SPEELSTOP: 4-6 WEKEN

PERIODE TOT GEBRUIK 
VANAF 12 WEKEN

SPEELSTOP: > 6 WEKEN

Green Star SV 8

Green Star Sportvelden Duurzaam
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DOORZAAI

  ENGELS RAAIGRAS TETRAPLOÏD       ENGELS RAAIGRAS       VELDBEEMDGRAS       RIETZWENKGRAS

Green Star Speel- en 
Sportgazon verpakt in emmers 
van 1,5 kg

De Green Star graszaadmengsels leveren topprestaties op sportvelden, gazons, recreatieterreinen, 
bermen en dijken

Zaaiadvies
Toepassing Zaaidichtheid bij inzaai Zaaiperiode

Sport 200 – 250 kg per ha. maart – september

Gazon en recreatie 200 – 250 kg per ha. maart – september

Bermen en dijken 100 – 150 kg per ha. maart – september



MENGSELKEUZESCHEMA GAZON EN OPENBAAR GROEN

INTENSIEF GEBRUIK RECREATIEF GAZON SIER-/SCHADUWGAZON

Green Star 
Speel- en Sportgazon Green Star Landgoed Green Star SiergazonGreen Star 

Gazon Duurzaam Green Star R1/Recreatie Green Star Schaduwrijk

45% Engels raaigras

15% Veldbeemdgras

10% Roodzwenkgras gewoon

10% Roodzwenkgras fijn

20% Roodzwenkgras fors

35% Engels raaigras

15% Veldbeemdgras

15% Roodzwenkgras gewoon

15% Roodzwenkgras fijn

20% Roodzwenkgras fors

35% Veldbeemdgras
15% Roodzwenkgras gewoon
50% Roodzwenkgras fijn

20% Engels raaigras

25% Veldbeemdgras

15% Roodzwenkgras gewoon

20% Roodzwenkgras fors

20% Hardzwenkgras

15% Veldbeemdgras
20% Roodzwenkgras gewoon
20% Roodzwenkgras fijn
20% Roodzwenkgras fors
25% Hardzwenkgras

- Snelle vestiging

- Hoge betredingstolerantie

- Goed herstellingsvermogen

- Dichte zode

- Breed inzetbaar

- Hoge betredingstolerantie

- Mooie groene kleur

-  Strak gazon met chique 
uitstraling

- Fijn bladige dichte zode

- Hoge sierwaarde

-  Geschikt voor droge 
omstandigheden

- Verdraagt kort maaien

-  Verbetert 
bodemvruchtbaarheid

-  Minder bemesting 
noodzakelijk

- Mooie groene kleur

- Hoge betredingstolerantie

- Snelle opkomst

- Goed herstellingsvermogen

- Hoge betredingstolerantie

-  Presteert onder variërende 
omstandigheden

- Hoge schaduwtolerantie

- Droogtetolerant

-  Dichte grasmat met  
hoge sierwaarde

-  Voorkomt mos en kale 
plekken

35% Engels raaigras

40% Veldbeemdgras

10% Roodzwenkgras gewoon

10% Roodzwenkgras fors

  5% Microklaver

EXTENSIEF BEHEER INTENSIEF BEHEER EXTENSIEF BEHEER
SNELLE AANSLAG/
EROSIEBESTRIJDING

SNELLE AANSLAG/
EROSIEBESTRIJDING

MENGSELKEUZESCHEMA BERMEN, DIJKEN EN TALUDS

BERMEN DIJKEN EN TALUDS

Green Star B 3 / Bermen Green Star BTK 1100 Green Star D 1 Green Star D 2 / Dijken Green Star BTK 1100

20% Roodzwenkgras gewoon

30% Roodzwenkgras fijn

45% Hardzwenkgras

  5% Struisgras

15% Westerwolds raaigras

20% Veldbeemdgras

10% Roodzwenkgras gewoon

50% Roodzwenkgras fors

  5% Struisgras

40% Engels raaigras

 25% Veldbeemdgras

10% Roodzwenkgras fors

15% Roodzwenkgras fijn

10% Witte klaver

10% Engels raaigras

30% Veldbeemdgras

30% Roodzwenkgras fors

30% Roodzwenkgras fijn

15% Westerwolds raaigras

 20% Veldbeemdgras

 10% Roodzwenkgras gewoon

50% Roodzwenkgras fors

  5% Struisgras

- Weinig vegetatie

- Droogtetolerant

- Dichte zode

- Zouttolerant

- Snelle vestiging

- Erosiebestrijding

- Weinig onderhoud

- Zouttolerant

- Voor hooi en beweiden

- Snelle vestiging

- Waterresistent

- Erosiebestrijding

- Voor 1-2x per jaar maaien

- Laag onderhoudsniveau

- Waterresistent

- Erosiebestrijding

- Snelle vestiging

- Erosiebestrijding

- Weinig onderhoud

- Zouttolerant



De wereld kan niet zonder biodiversiteit. Daarom zijn bloemen- en 
(gras)kruidenmengsels belangrijk en niet meer weg te denken uit 
ons assortiment. Deze mengsels geven een positieve bijdrage aan 
de natuurontwikkeling, dragen bij aan een natuurlijke beheersing 
van insecten en stimuleren de biodiversiteit. Een bijkomend 
voordeel is dat al deze kleurrijke mengsels een prachtig plaatje 
opleveren.

Voor agrarisch natuurbeheer, kruidenrijke graslanden, openbaar 
groen, bermen en tuinen zijn diverse mengsels beschikbaar.

De éénjarige bloemenmengsels kunnen van april tot en met 
september gezaaid worden, maar de meest ideale periode is tussen 
april tot juni. Door in deze maanden te zaaien, heb je het langst 
profijt van de bloemenmengsels. Twee- en meerjarige mengsels 
kunnen het hele groeiseizoen gezaaid worden, dus ook nog laat 
in het najaar. Het verschil tussen de dag- en nachttemperatuur 
zorgt ervoor dat de kiemrust sneller wordt doorbroken en er in het 
opvolgende voorjaar sneller een prachtige bloemenweide ontstaat. 

De aanbevolen zaaidichtheid is 2,5 gram per m².

BLOEMENMENGSELS

GREEN STAR ZOMERBLOEMENMENGSEL

Green Star Zomerbloemenmengsel bestaat uit diverse éénjarige 
bloemen. De bloemzaden groeien uit in verschillende hoogtes en 
kleuren van 60 tot 80 cm, dit bevordert de sierwaarde van het gazon. 
Door de geur van de bloemen worden bijen en vlinders aangetrokken. 

GREEN STAR BIJENMENGSEL

Green Star Bijenmengsel bestaat uit diverse éénjarige bloemen,  
welke goed zijn voor het aantrekken van verschillende soorten bijen. 
Het kleurrijke mengsel is geschikt voor tuinen en parken.  
Het mengsel groeit 60 tot 80 cm hoog.

GREEN STAR LAAG MEERJARIG BLOEMENMENGSEL

Green Star Laag meerjarig bloemenmengsel bestaat uit diverse  
meerjarige bloemen, welke goed groeien op moeilijk bereikbare plekken.  
Zo kan je deze bloemen combineren met rotsblokken voor de sierwaarde  
van je tuin. De hoogte varieert tussen de 10 en 30 cm.

GREEN STAR WILDBLOEMENMENGSEL

Green Star Wildbloemenmengsel bestaat uit diverse één- en meerjarige 
bloemen. Door de geur van de bloemen worden bijen en vlinders 
aangetrokken. Het mengsel geeft een prachtig aanzicht en is erg geschikt 
voor grasvelden die weinig betreden worden, maar ook in het openbaar groen 
voor bermen, dijken en taluds. Het mengsel groeit 80 tot 100 cm hoog. 

GREEN STAR VLINDERMENGSEL

Green Star Vlindermengsel is speciaal samengesteld om vlinders aan 
te trekken en wordt 60 tot 80 cm hoog. Het éénjarige mengsel ruikt 
bovendien heerlijk. De bloemen groeien in verschillende hoogtes (60 tot 
80 cm) en bonte kleuren.



GREEN STAR PROCESSIE CONTROL

Het mengsel dat bijdraagt aan een natuurlijke beheersing van de 
eikenprocessierups. Door de aanleg van een groenstrook of een berm 
met dit mengsel ontstaat een mogelijkheid voor insecten om hun eitjes 
af te zetten. Deze insecten trekken op hun beurt mezen aan. Mezen zijn 
gek op de eikenprocessierups en zorgen er zo voor dat het natuurlijk 
evenwicht herstelt, zonder hoge bijkomende beheerskosten. 

Bovendien kan een toename in kruiden- en bloemrijke wegbermen 
helpen om uitbraken van de eikenprocessierups te voorkomen, omdat 
veel natuurlijke vijanden van deze plaagsoort effectiever worden als ze 
toegang hebben tot meer stuifmeel en/of nectar.

Samenstelling
25% grassen: roodzwenkgras en struisgras
75% kruiden: aardakker, boerenwormkruid, duizendblad, fluitenkruid, 
karwij, kervel, knoopkruid, margriet, pastinaak, rode/witte/honing/
rolklaver, smalle weegbree, veldlathyrus, vogelwikke, wilde peen.

Het zaaiadvies is 15 kg per hectare.

FAB AKKERRANDMENGSEL 

FAB staat voor Functionele Agro Biodiversiteit en is een belangrijk 
onderdeel binnen de landbouwduurzaamheid. Het doel van FAB-randen 
is om de biodiversiteit rond akkers te stimuleren wat een gunstig effect 
heeft op het hoofdgewas. 

Er zijn verschillende soorten FAB- randen met elk een andere functie. 
Voorbeelden van functies zijn: natuurlijke plaagbestrijding en het 
verbeteren van de waterkwaliteit. Hierdoor kan op een natuurlijke 
manier de productie verhoogd worden.

Samenstelling
Alexandrijnse klaver, boekweit, bolderik, margriet, cosmea, gele 
ganzenbloem, gierst, gipskruid, vlas, hoofdjesgilia, klaproos, kleine 
zonnebloem, korenbloem, luzerne, meisjesogen, facelia, saffloer, 
zomertarwe.

Het zaaiadvies is 15 tot 20 kg per hectare.



KLEI- EN VEENGROND

ZAND- EN LÖSSGROND

Gewas moet uiterlijk  

31 oktober zijn ingezaaid

Agri Star Terra Cover (GLB)

Agri Star groenbemester

Agri Star Structuur Cover

Agri Star Undercover Maïs

Inzaai vanggewas direct of 

kort na inzaai van de maïs

Onderzaai vanggewas 

maïs op kniehoogte

Zeer vroege maïs in 

combinatie met vanggewas 

dat uiterlijk 1 oktober  

moet zijn ingezaaid

Teelt van wintergerst, winterrogge, wintertarwe, triticale of 

spelt als HOOFDTEELT na snijmaïs

Teelt van wintergerst, winterrogge, wintertarwe, triticale of 

spelt na CCM, MKS, korrel-, suiker- of biologische maïs

Geen verplichting vanggewas

VANGGEWASSEN MAÏSTEELT OP ZAND- EN LÖSSGROND

WETGEVING EN ADVIES
MAAK ALS MAÏSTELER DE JUISTE KEUS VOOR TEELT EN TOEPASSING PER SPECIFIEKE SITUATIE VAN UW PERCEEL VÓÓR HET ZAAIEN VAN DE MAÏS!

Maïs op percelen met een lage (grassen)onkruiddruk 

Vanggewas moet uiterlijk 1 oktober gezaaid zijn (onderzaai)

Maïs op percelen met een hoge (grassen)onkruiddruk en

probleemonkruiden als bijv. glad vingergras, hanepoot etc. 

Vanggewas moet uiterlijk 1 oktober gezaaid zijn

Agri Star Terra Cover (GLB)

Agri Star groenbemester

TOEGESTANE VANGGEWASSEN (ZOWEL ONDERZAAI ALS NA DE OOGST)
Bladkool, bladrammenas, gras, Japanse haver*, triticale, wintergerst, winterrogge en wintertarwe. Voor bij- of onderzaai adviseren wij Structuur Cover  

of Undercover Maïs (gras). * Gevoeliger voor vorst

Een vanggewas mag vanaf 1 februari het opvolgende jaar verwijderd worden. Het hoofdgewas na de maïs dient als zodanig geoogst te worden. Indien er 

wintergranen als hoofdteelt na de maïs zijn gezaaid, is het wel toegestaan om als Gehele Plant Silage te oogsten, mits de korrel deegrijp is. Hierdoor komen de 

GPS-graanpercelen vroeg in het jaar beschikbaar voor inzaai van grassen.

-          Zie voor actuele regels en evt. meldingsverplichtingen website RVO.

Gewas moet uiterlijk  

31 oktober zijn ingezaaid

Maïs na gras:   Voor een derogatiebedrijf dat tussen 1 februari t/m 10 

mei grasland scheurt en direct daarna maïs zaait, moet 

65 kilogram korting op de stikstofgebruiksnorm worden 

gerekend voor de gescheurde percelen.

Gras na maïs:   Gras inzaaien na de maïsteelt is mogelijk. Gras valt onder de 

vanggewassen en dient uiterlijk 1 oktober te zijn gezaaid. 

Vanaf 1 februari het volgende jaar kan het gras dat als vanggewas is  

ingezaaid als tijdelijk grasland worden aangemerkt. Als de grond voor  

ten minste 50% beteeld is met grasland en bestemd is voor veevoer.

Structuur Cover 15-20 kg/ha

Undercover Maïs/Terra Cover (GLB) 20-25 kg/ha

Wintergerst, winterrogge, wintertarwe,  

Japanse haver, triticale

60-75 kg/ha

Bladrammenas 20-25 kg/ha

Bladkool 10 kg/ha

ZAAIZAADHOEVEELHEIDAANVULLING OP ZAND- EN LÖSSGROND



AGRI STAR STRUCTUUR COVER

Diep wortelend vanggewas om gelijk te zaaien met de maïs

Samenstelling
Mengsel van 2 rassen rietzwenkgras

Structuur Cover heeft een zeer diepe beworteling en levert veel ondergrondse massa wat positief is  
voor de bodemstructuur.  De beginontwikkeling is relatief traag. 

De inzaai van Structuur Cover en maïs gebeurt doorgaans gelijktijdig. Hierdoor is er minder kans op 
structuurschade en worden kosten bespaard. Door de trage beginontwikkeling van Structuur Cover  
is de concurrentie met de maïs gering.

Het rietzwenkgrasmengsel ontwikkelt zich goed onder de dekvrucht. Daarnaast zijn de mogelijkheden om 
onkruid te bestrijden wat ruimer. Het bestrijden van grasonkruiden blijft in de praktijk vaak lastig.

Structuur Cover produceert ondergronds veel organische stof. Dit komt de bodemvruchtbaarheid,
structuur, bewerkbaarheid en het vochthoudend vermogen ten goede.

De mix van twee rietzwenkgrasrassen is een bewuste keuze. Een ruimere genetica verhoogt de kans  
dat de onderzaai slaagt.

AGRI STAR UNDERCOVER MAÏS

Hét ideale gras voor onderzaai in maïs, heeft zich reeds jaren bewezen!

Samenstelling
50% Italiaans raaigras
50% Westerwolds raaigras

Undercover Maïs is het ideale onderzaaimengsel voor maïspercelen met een geringe grassen onkruiddruk. Proeven tonen aan dat Undercover 
Maïs in de praktijk het beste presteert.
De grassoorten in Undercover Maïs kiemen vlot en ontwikkelen zich goed onder de dekvrucht. Dit zorgt ervoor dat de uitspoeling van nitraat 
beperkt blijft. Undercover Maïs vormt een voldoende stevige berijdbare zode.
Het beste kunt u Undercover Maïs zaaien vóór het sluiten van de rijen (6-8 bladstadium van maïs). Inwerken van het zaaizaad heeft de voorkeur, 
eventueel gekoppeld aan schoffelen.
Met schoffelen worden resterende onkruiden aangepakt en brengt u zuurstof en warmte in de grond.

Na de oogst, wanneer het gras onder de maïs vandaan komt, ontwikkelt Undercover Maïs zich vlot en levert een ruime hoeveelheid organische 
stof. Doordat het Westerwolds raaigras kapot vriest, is het gewas eenvoudig onder te werken. Het maïswortelknobbelaaltje vermeerdert zich in
Undercover Maïs veel minder dan in rogge.

Door Undercover Maïs als vanggewas onder te zaaien, kunt u uw maïs na 1 oktober oogsten en bent u er in ieder geval van verzekerd dat u de 
maximale zetmeelopbrengst uit uw maïsteelt realiseert.



Het telen van groenbemesters is bijna niet meer weg te denken uit 

een teeltjaar. De keuze van een groenbemester hangt sterk af van het 

teeltdoel en de zaaitijd. Agri Star groenbemesters produceren veel 

organische stof en leggen stikstof vast. Ze activeren het bodemleven, 

verbeteren de bodemstructuur en -gezondheid, en helpen erosie 

tegengaan door een goede grondbedekking. Agri Star groenbemesters 

onderdrukken onkruid, bestrijden bodemziekten en/of aaltjes en 

stimuleren de biodiversiteit.

Zie ook aaltjeswaardplantschema op; www.aaltjesschema.nl.

Japanse haver

Gele mosterd

Bladrammenas Bladkool 

Facelia

Winterrogge

Raaigrassen (Italiaans/Engels/Westerwolds)

Het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid stelt vergroeningseisen op om in 

aanmerking te komen voor subsidie. De mengsels met het GLB- keurmerk voldoen 

aan de GLB- eisen. De volledige en actuele regelgeving staat op de website van RVO.

Zoekt u een mengsel op maat? Vanaf 500 kg maken wij mengsels die aansluiten 

bij uw specifieke bedrijfssituatie. Alle producten zijn van hoogwaardige kwaliteit 

en gecertificeerd.

Voor het zaaien van de vanggewassen hebben wij verschillende pneumatische 

zaaimachines beschikbaar die uw vanggewassen exact kunnen zaaien, passend 

bij uw situatie. De zaaimachines werken in combinatie met een GPS gestuurde 

tractor zeer nauwkeurig en door de werkbreedte kan een hoge capaciteit worden 

gehaald. Een goed vanggewas draagt bij aan het verhogen van de droge stof 

opbrengst van de grond. 

Naast enkelvoudige groenbemesters, bevat het Agri Star pakket elf GLB- mengsels.

GROENBEMESTERS



Maïszaden

Bodemadvies

Zand, grond,  
grind en puin

PVC en buizen

Verhuur containers 
en afvoer afval

Gras- en luzernebrok

Bij ons bent u ook aan het juiste adres voor:

Bijna alle graszaadmengsels zijn vanuit voorraad leverbaar!

Meststoffen; 
drijfmest, vaste mest en 
kunstmest

Kalk Strooisels en 
ruwvoeders

Plantaardige digestaatCompost en champost

Sleufsilo’s en 
verhardingen



Ten Have Seeds B.V.
Hoekerweg 1  |  8042 PH Zwolle
Telefoon: +31 (0) 38 76 00 530
E-Mail: info@tenhaveseeds.nl
Website: www.tenhaveseeds.nl


