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Zaaien gelijk met de mais 
 
Agri Star Structuur Cover:  Diep wortelend vanggewas  
 
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.  
 

Zaaiadvies: 15-20 kg per ha. 
 
 
 
 
 

Onderzaai in de mais 
 
Agri Star Undercover Maïs: Hét ideale gras voor onderzaai  
 
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. 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.  
 

Zaaiadvies: 20-25 kg per ha. 


