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Kies bewust je inzaaimoment
Een vanggewas kunt u op verschillende 
momenten inzaaien. Gelijktijdig met de mais, 
in het 6e tot 8e bladstadium of na de maisoogst. 
Ieder zaaimoment heeft zijn voor- en nadelen. 
Gelijktijdige inzaai heeft als voordeel dat de 
combinatie tussen de temperatuur en het vocht 
optimaal is voor een goede kieming. Het voordeel 
van inzaai in een later stadium is de mogelijkheid van 
volledige onkruidbestrijding. Proterra Maize kunt u 
naar eigen voorkeur inzaaien; zowel gelijktijdig als 

bij onderzaai tot het 6e bladstadium van de mais. Uit 
de praktijk is gebleken zo vroeg mogelijk zaaien de 
kans op een succesvolle teelt vergroot. 

Geen concurrentie voor de mais
Proterra Maize is samengesteld uit speciaal 
geselecteerde grasrassen. Het kiemt snel, maar 
groeit bovengronds traag. Dat komt omdat het eerst 
een diep, sterk wortelstelsel ontwikkelt. De mais 
heeft hierdoor geen concurrentie van het 
vanggewas.

Proterra Maize

Vanggewassen zijn tegenwoordig een onderdeel van je maisteelt. Het houdt uw 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 u 
onder de mais zaait. Het produceert van alle vanggewasen de meeste effectieve organische 
stof zodat u uw maisperceel vruchtbaar houdt.
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Bron: Onderzoek Wageningen University & Research 2019. Proeflocatie Vredepeel.

Organische stofproductie krijgt een boost
Onderzoek van Wageningen Universiteit heeft 
aangetoond dat Proterra Maize substantieel meer 
boven- en ondergrondse biomassa produceert dan 
andere rietzwenkrassen en Italiaans raaigras. Het 
resultaat van dit onderzoek leest u in de tabel. De 
opbouw van de effectieve organische stof krijgt 
hierdoor een boost. Dit betekent dat de bodem-

Geen uitspoeling mineralen 
Maisplanten staan erom bekend dat ze afrijpen 
vanaf half augustus. Vanaf dat moment nemen ze 
geen mineralen meer op uit de bodem. Juist op dat 
moment is de mineralisatie in de bodem het hoogst. 
Het gevolg is dat veel mineralen uitspoelen naar het 
grondwater. In de grafiek ziet u het verloop van de 
mineralen opname van de gewassen.

De wortels van Proterra Maize zijn half augustus al 
uitstekend ontwikkeld. Hiermee nemen ze de 
mineralen op die anders zouden uitspoelen. 

vruchtbaarheid van uw maisperceel ook op de 
langer termijn veilig gesteld is. 

De organische stofbalans bij de maisteelt is negatief. 
Op de lange termijn betekent dit dat de 
bodemvruchtbaarheid van uw bodem achteruit gaat.

Beter bestand tegen gewasbescherming
Gewasbescherming is belangrijk om veel mais van 
hoge kwaliteit te oogsten. Veel vanggewassen 
overleven deze gewasbescherming niet. Wagenin-
gen University & Research deed onderzoek naar 
vanggewassen en gewasbescherming. Proterra 
Maize werd getest als meest tolerant tegen gewas-
bescherming. Dit komt door de harde en fijne 
bladstructuur en de sterke beworteling van de 
geselecteerde grassen.

Teeltmanagement
Met een goede handleiding is succesvol telen 
van Proterra Maize nog eenvoudiger. U kunt een 
uitgebreide teelthandleiding downloaden  
www.barenbrug.be/proterra-maize.

BEMESTING

ONKRUIDBESTRIJDING

Bemesten
 Bemest de mais op maat. Er is geen extra bemesting nodig voor de 
Proterra Maize.

Bespuiten
Bespuiten is noodzakelijk! Bespuit één keer voordat de mais in het zesde 

blad staat. Wageningen Plant Research in Vredepeel heeft goede ervaringen 

met de herbicidemix:  1,5 liter Laudis, 1,5 liter Akris. Indien deze mix niet 

alle aanwezige onkruiden doodt, dan kunt u 0,7 liter Kart per ha toevoegen. 

 Let op: twee keer bespuiten met een halve dosering doodt de Proterra 

Maize alsnog.
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OOGST
Maisoogst

 Proterra Maize zorgt voor een goede doorwortelde bodem, dus het perceel 

zal hierdoor meer draagkracht hebben. Ondanks een betere berijdbaarheid 

is het belangrijk om te letten op goede banden met minimale bandendruk.

Oogst
 Proterra Maize is hardbladig en hierdoor minder geschikt voor veevoeding. 

De voordelen van Proterra Maize zitten met name in het verbeteren van de 

vruchtbaarheid van de bodem.Voorjaar
 Spuit Proterra Maize begin maart dood zodat het gewas goed kan verteren. 

Het nieuwe maisgewas zal de extra voedingstoffen in de bodem omzetten 

in gewasgroei. U doodt met deze bespuiten ook direct de andere onkruiden 

op het perceel. 
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VOORBEREIDING PERCEEL

ZAAIEN

Proterra Maize is een grasgroenbemester die gelijktijdig met mais ingezaaid wordt. Direct na de maisoogst 

staat er een vanggewas dat in korte tijd veel organische stof en veel wortels produceert. Er gaan geen 

kostbare groeidagen verloren. Stikstof en andere beschikbare meststoffen in de bodem spoelen niet uit. 

Bijkomend voordeel is dat met inzaaien in één werkgang de kosten laag blijven. Voor het beste resultaat 

van Proterra Maize adviseren wij u onderstaande teeltinstructies te volgen. 

Proterra Maize
Teelthandleiding 

Perceelskeuze Percelen waarop groene naaldaar of glad vingergras voorkomt, kunt u niet 

inzaaien met Proterra Maize. De spuitmidddelen tegen deze onkruiden 

doden ook de Proterra Maize. Kies voor deze percelen een vroeg maisras 

dat u vóór 1 oktober kunt oogsten. U kunt dan na de maisoogst een 

groenbemester zaaien. 

Zaaibed  Maak een mooi zaaibed. Ploegen met een vorenpakker of gelijkwaardige 

machine heeft de voorkeur.

Zaaiperiode Proterra Maize kan gezaaid worden gelijktijdig met de snijmais of maximaal 

een week voor de inzaai van de mais tot 4 dagen erna. Indien u Proterra 

Maize later zaait dan de mais, wees dan voorzichtig met de kiemende 

maisplanten.

Zaaimethode  Zaai banen van 50 cm breed tussen de maisrijen. De Proterra Maize zal 

hierdoor niet de rijenbemesting en het vocht gebruiken die bestemd zijn 

voor de mais. Dit kunt u doen door verschillende zaaipijpen af te dichten of 

door het monteren van een zaai-unit op de schoffelapparatuur. De Proterra 

Maize voor of na de maisinzaai volvelds zaaien is ook een mogelijkheid. 

Deze laatste optie heeft niet de voorkeur. 

Zaaizaadhoeveelheid 15 tot 20 kilo per hectare.

Zaaien Houd de rijafstand zo klein mogelijk. Een combimachine die gelijktijdig mais 

zaait heeft de voorkeur.

Zaaidiepte 1 tot 1,5 cm. 

Mengen  Meng Proterra Maize niet met klaver. De bespuiting tegen breedbladigen zal 

de jonge klaverplantjes elimineren.
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Make Life Beautiful

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.be/veehouderij/green-earth


