
Onderzaai van gras in mais, hoe pak 
ik dit aan? Welke invloed had de 
droogte van deze zomer? Kom het 
zelf beoordelen!

Thematisch uitwisselingsmoment
01-12-2022



Wie is B3W?

Waarom onderzaai van gras in maïs?

Aandachtspunten

Effect op de maïsopbrengst

Grasontwikkeling na de maïsoogst

Slotbespreking

Bezoek demoveld
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Programma



Wie is B3W?



Begeleidingsdienst voor Betere Bodem- en Waterkwaliteit

Flankerend beleid
Opvolging van CVBB

Bundeling van Vlaamse onderzoeks- en praktijkcentra voor land-
en tuinbouw

Doel

Advies en ondersteuning
Nutriëntenbeheer
Bodemzorg

Wie is B3W?

(PCA, 2012)



Aanpak

Thematische uitwisselingsmomenten
Focusgroepen
Individuele begeleiding

Wie is B3W?



Interesse

Ontdek het volledige aanbod op b3w.vlaanderen.be

Persoonlijke vraag?
brecht.catteeuw@b3w.vlaanderen.be
anneline.brouckaert@b3w.vlaanderen.be

Wie is B3W?

https://b3w.vlaanderen.be/
mailto:brecht.catteeuw@b3w.vlaanderen.be
mailto:anneline.brouckaert@b3w.vlaanderen.be


Voorstelling bedrijf 
- Steven -

➢ Bedrijf
o Dierlijke mest
o Teelten

➢ Waarom gras in onderzaai bij mais?

➢ Voordelen?

➢ Nadelen?

➢ Zal je dit nog toepassen in de toekomst?



Waarom onderzaai van gras in mais?

Extra aanbreng organische koolstof
Betere bodemstructuur
Erosiebestrijding
Voldoen aan de wetgeving
Lager nitraatresidu, minder nitraatuitspoeling
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Resultaten groenbedekkers bij kuilmais Laakdal 2015, Laakdal 2016, Geel 2017, Bottelare 2017, Geel 2019, Kortenaken 2020, Scherpenheuvel 2020

Waarom onderzaai van gras?

Lager nitraatresidu
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Waarom onderzaai van gras?

Lager nitraatresidu

Kortenaken 2020-2021 Bron LCV



Efficiënt bemesten in aardappelen



Aandachtspunten

Keuze perceel
Tijdstip onderzaai
Keuze grassoort(en)
Onkruidbestrijding 
Techniek onderzaai
Bemesting maïs - rijenbemesting
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Perceelskeuze
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Teel ik kuil of korrelmaïs?
Wil je van uw gras een snede maaien in het voorjaar?
Heb je een enge teeltrotatie met veel mais?
Hoe is de onkruiddruk op je percelen?
Heb je last van knolcyperus?



Tijdstip onderzaai
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ONDERZAAI

Zaai samen met 
de mais

Zaai 1-2 blad Zaai 4-5 blad Zaai 8-10 blad Zaai na de oogst

Voordelen t.o.v. inzaai na oogst
• Geen invloed op rassenkeuze mais

• Groenbedekker kan zich direct na oogst hoofdteelt verder ontwikkelen

• Betere ontwikkeling = meer organische stof

• Voorsprong t.o.v. zaai na oogst → hogere N-opname in najaar 

Bron LCV



Keuze grassoort(en)

6/12/2022 15

Zaai samen met de maïs
rietzwenkgras

Zaai 1-2 blad
rietzwenkgras

Zaai 4-5 blad
kropaar/engels raaigras

Zaai 8-10 blad
italiaans raaigras

Zaai na de oogst

15 kg graszaad/ha 15-20 kg graszaad/ha
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Keuze grassoort(en)

Bron LCV



Keuze grassoort(en)
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MAAR…

• Keuze grassoort

– Gelijktijdige zaai: rietzwenkgras 

– Onderzaai 8blad : Italiaans raaigras

Gelijktijdige inzaai met Italiaans raaigras 
15 juli 2015

Gelijktijdige inzaai met rietzwenkgras 
16 juli 2015

Bron LCV



Aandachtspunt: keuze grassoort(en)
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Onkruidbestrijding

20

Gelijkzaai
rietzwenkgras

OZ 1-2 blad
rietzwenkgras

OZ 4-6 blad
Engels raaigras

OZ 8-10 blad
Italiaans raaigras

Zaai na de oogst

Vermijd grassenmiddelen

Vermijd bodemherbiciden

Bij hoge onkruiddruk, knolcyperus: GEEN 
onderzaai mogelijk!

Onkruidbehandeling

Bron LCV



Steven – Zaaitechniek
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7 bladstadia, net na regenbui van 15 liter



Steven – Zaaitechniek
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7 bladstadia, net na regenbui van 15 liter



Zaaitechniek
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Zaai gelijk met maïs
rietzwenkgras

Zaai 1-2 blad
rietzwenkgras

Zaai 4-5 blad
kropaar/engels raaigras

Zaai 8-10 blad
italiaans raaigras

Zaai na de oogst

Invloed gras in de maïsrij

Vermijd om gras te 
zaaien in de rij:
➢ Pottinger 

4 rijig electronisch
➢ Via GPS + rijtjes 

dicht in gras-
zaaimachine

Nadelig effect op maïsopbrengst =

groter
als je wel vollevelds zaait

naarmate je vroeger onderzaai uitvoert

Bron LCV
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Zaaitechniek: Gelijkzaai

Bron LCV



Effect op de maïsopbrengst

zaai samen met de maïs
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22 mei 30 juni Bij oogst

10% opbrengstdaling is mogelijk zonder grasvrije strook rond de maislijn

Bron LCV
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Zaaitechniek: 
Onderzaai
Schoffelzaai
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Lijst beschikbare machines



Bemesting mais - rijenbemesting
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Steven – Bemesting
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Hoe bemest?

Filmpje bijbemesten



Effect op de maïsopbrengst



Grasontwikkeling na de maïsoogst

6/12/2022

Invloed tijdstip maïsoogst
Rietzwenkgras 15 kg/ha (2017)

Oogst maïs h sept

Oogst maïs b okt

Bron LCV
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Resultaat onderzaai: oordeel niet te snel !! (zaai 8e blad)

Bij oogst 1 maand na  oogst Begin maart

Grasontwikkeling na de maïsoogst

Bron LCV
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Bij oogst 1,5 maand na  oogst Begin maart

Resultaat onderzaai: maar soms komt het ook niet goed…. (zaai 8e blad)

Grasontwikkeling na de maïsoogst

Bron LCV
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Onderzaai bij korrelmaïs

Grasontwikkeling na de maïsoogst

2 oktober

5 maart

19 oktober



15/06  21/07 25/09 10/10
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30/10



Monocultuur mais = 
dalende bodemvruchtbaarheid 

Bron: demonstratieproject Richtsnoeren voor een betere bodemvruchtbaarheid door het doorbreken van de monocultuur maïs



GLB 2023-2027 (onder voorbehoud)

Gewasrotatie ifv gewasdiversificatie
Geen 2-jaar op rij een gewas uit dezelfde teeltgroep

Korrelmais en silomais → zelfde teeltgroep
Tussenteelt van minimaal 12 weken is nodig
Voor polder bekijkt men om dit op 8-weken te brengen
Uitz. voor bedrijven met meer dan 75% gras

Nog niet van toepassing in 2023
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Slotbespreking

Onderzaai gras in maïs biedt vele voordelen
Geen mirakeloplossing naar nitraatresidu
Bemesten volgens de 4J's blijft van belang
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(Boerenbond, 2019)



Slotbespreking
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Zelf deelnemen/meer informatie

▪ Focusgroepen aardappel / akkerbouw / eiwitgewassen 
/ bodemkwaliteit
▪ Per regio
▪ 3 bijeenkomsten per jaar
▪ In kleine groep dieper ingaan op …

➢ anneline.brouckaert@b3w.vlaanderen.be of 
brecht.catteeuw@b3w.vlaanderen.be

➢ www.b3w.vlaanderen.be
➢ info@b3w.vlaanderen.be

mailto:Anneline.brouckaert@b3w.vlaanderen.be
mailto:brecht.catteeuw@b3w.vlaanderen.be
http://www.b3w.vlaanderen.be/
mailto:info@b3w.vlaanderen.be


Zelf deelnemen/meer informatie

▪ Thematische uitwisselingsmomenten
▪ Zelf participeren

anneline.brouckaert@b3w.vlaanderen.be
brecht.catteeuw@b3w.vlaanderen.be

▪ Andere TUM’s
https://b3w.vlaanderen.be/community-events

➢ www.b3w.vlaanderen.be
➢ info@b3w.vlaanderen.be

mailto:anneline.brouckaert@b3w.vlaanderen.be
mailto:Brecht.catteeuw@b3w.vlaanderen.be
https://b3w.vlaanderen.be/community-events
http://www.b3w.vlaanderen.be/
mailto:info@b3w.vlaanderen.be
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Wij appreciëren heel erg uw mening! QR 
code
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www.b3w.vlaanderen.be

Vragen?

Projectresultaten afkomstig van:


