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Starcover is de eerste zaaizaadcoating voor maïs op basis van 

biostimulanten en luidt het begin in van een geheel nieuwe 

generatie (niet chemische) zaaizaadbehandelingen. 

Plantversterkers in maïs dragen op een natuurlijke (biologische) 

wijze bij aan de groei en weerbaarheid, echter hun toepassing 

verliep tot nu toe meestal middels volvelds toediening via vloei-

bare mest en onderwerken voor het zaaien. 

Limagrain is erin geslaagd om via een vernuftig procedé alle 

relevante bestanddelen in precies de juiste dosering om het 

zaad aan te brengen. Dit is veel effectiever en goedkoper! Aan 

deze innovatie gingen jaren van onderzoek vooraf en zijn in de 

zaaizaadverwerking grote investeringen gedaan in de ontwikke-

ling van hightech zaadbehandelingsapparatuur. 

 

De werking van Starcover-coating is gebaseerd op de synergie 

van twee biostimulanten: 

1. het plantextract van Cyamopsis psoralioides (guarboon) van 

waaruit een krachtige groeistimulans uitgaat. 

2. en een preparaat van levende Rhizobiumbacteriën (Bacillus 

amyloliquefaciens) dat uiteindelijk aanzet tot de mobilisatie van 

(gebonden) bodemfosfaat. 

Simpelweg zorgt de zaadcoating voor: 

• Aanpassing van de wortelstructuur, waardoor een rijk wor-

telstelsel ontstaat met een uitgebreid haarwortelsysteem 

(groter bodemvolume). 

• Deze rhizosfeer vormt de ideale leefomgeving voor de aan 

de coating meegegeven bacteriecultuur die zich ongeremd 

kan vermeerderen. 

• Er ontstaat een symbiose tussen de (ondergrondse) maïs-

plant en de Rhizobiumbacteriën, waarbij de bacteriën leven 

van wortelexudaten en de plant profiteert van het enzym 

fytase dat de bacteriën afscheiden. 

 

 



 

• Fytase lost gebonden bodemfosfaat op, waardoor het beter 

opneembaar wordt voor de plant. 

• Een groter bodemvolume (als gevolg van meer en betere 

wortels) maakt sowieso dat vocht en nutriënten beter toe-

gankelijk zijn voor de maïsplant. 

Hoe draagt het initiatief bij aan de 4P’s? 

 

Planet 

• Een welkome oplossing voor een landbouw (maatschappij) 

die steeds minder inzet op kunstmest en chemische gewasbe-

scherming ten gunste van bodem en biodiversiteit; Fosfaat en 

nutriënten zitten wel in de bodem, maar zijn weinig of slecht 

oplosbaar danwel moeilijk bereikbaar voor de plant. Starcover 

vergroot de opneembaarheid van/toegang tot nutriënten en 

is het best voorhanden zijnde alternatief voor het verdwijnen 

van chemische zaadontsmettingen als het gaat om het be-

houd van een sterk, vitaal en gezond (weerbaar) gewas. Star-

cover is feitelijk de start van de ontwikkeling naar 100% biolo-

gische / organische oplossingen. 

• En in het veranderende klimaat moeten gewassen optimaal 

kunnen (blijven) starten en presteren. Starcover ondersteunt 

hierin maximaal. Maïsplanten zijn stressbestendiger en droog-

tetoleranter. 

 

Profit 

• Uit proefresultaten en praktijkproeven blijkt een gemiddel-

de opbrengststijging van ± 5%. Dit vertaalt zich in 80-90€/ha 
onder normale omstandigheden, in stressvolle situaties (b.v. 

droogte of fosfaattekort) kan deze extra winst stijgen tot 120-

150€/ha. 

• Ook in de hoofdteelt het jaar erop werkt de nog altijd in de 

bodem aanwezige Rhizobiumpopulatie opbrengstverhogend. 

• Door de allernieuwste rassengenetica met Starcover te 

behandelen behalen telers maximaal rendement uit eigen 

ruwvoeders en wordt de kringlooplandbouw optimaal be-

diend. 

People 

• Niet chemische zaadbehandelingen zijn vanuit het oogpunt 

van persoonlijke veiligheid en gezondheid (teler, loonwerker, 

maar ook onze fabrieksmedewerkers) een belangrijke stap 

vooruit. 

• Verder zorgt het product voor meer oogstzekerheid, dus 

minder stress voor de teler. 

 

Pleasure 

• Minder scepsis en meer geloof in de ontwikkeling van pas-

sende alternatieven voor chemische gewasbeschermings-

middelen. 

• Hogere mate van (klant)tevredenheid. 

• Welkome oplossing waar de teler wat mee kan in tijden 

waarin de maïsteelt alleen maar verder onder druk komt als 

gevolg van diverse milieumaatregelen (mestwetgeving, Me-

surol-ban, vanggewasplicht lichte gronden). 

 

Met alle nieuwe uitdagingen (lees restricties) in de 

maïsteelt (mestwetgeving, Mesurol-ban, vanggewasplicht 

lichte gronden, veranderend klimaat) draagt Starcover coa-

tingtechnologie positief bij aan het behoud van de ruwvoer-

zekerheid op het veebedrijf. Deze innovatie geeft een be-

langrijke boost aan bodem en biodiversiteit en een signifi-

cante meeropbrengst die hoger is naarmate de groeiom-

standigheden stressvoller zijn. Bovenal is Starcover een pro-

duct dat de gezondheid niet schaadt of de veiligheid in ge-

vaar brengt.  

 


