Gemakkelijk
succesvol
onderzaaien

Proterra Maize
Vanggewassen zijn tegenwoordig een onderdeel van je maisteelt. Het houdt je bodem
vruchtbaar en het voorkomt dat mineralen uitspoelen naar het grondwater. Onderzaaien van
een groenbemester kan lastig zijn. Gelukkig niet met Proterra Maize: hét vanggewas dat je
onder de mais zaait. Het produceert van alle vanggewasen de meeste effectieve organische
stof zodat jij je maisperceel vruchtbaar houdt.

Kies bewust je inzaaimoment
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van volledige onkruidbestrijding. Proterra Maize kun

mais heeft hierdoor geen concurrentie van het

je naar eigen voorkeur inzaaien; zowel gelijktijdig
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Organische stofproductie krijgt een boost

vruchtbaarheid van je maisperceel ook op de
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Proterra Maize
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Onderzaai

juni

63

16

Gewas

Italiaans raaigras

Bron: Onderzoek Wageningen University & Research 2019. Proeflocatie Vredepeel.

Geen uitspoeling mineralen

Beter bestand tegen gewasbescherming

Maisplanten staan erom bekend dat ze afrijpen

Gewasbescherming is belangrijk om veel mais van

vanaf half augustus. Vanaf dat moment nemen ze

hoge kwaliteit te oogsten. Veel vanggewassen

geen mineralen meer op uit de bodem. Juist op dat
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moment is de mineralisatie in de bodem het

gen University & Research deed onderzoek naar

hoogst. Het gevolg is dat veel mineralen uitspoelen

vanggewassen en gewasbescherming. Proterra

naar het grondwater. In de grafiek zie je het verloop
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De wortels van Proterra Maize zijn half augustus al

geselecteerde grassen.
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van Proterra Maize nog eenvoudiger. Je kunt een
uitgebreide teelthandleiding downloaden
www.barenbrug.nl/proterra-maize.
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Proterra Maize voldoet aan de voorwaarde van het
GreenEarth-label. Producten met dit label waarborgen
een duurzame productie van ruwvoer of dragen bij aan
duurzame voedselproductie.
Lees meer over GreenEarth op:
barenbrug.nl/veehouderij/green-earth
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