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bouw van organische stof in de bodem.
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Groenbedekkers voor opbouw
organisch stofgehalte
Ook voor een succesvolle teelt van
potchrysanten speelt de bodem in al
zijn aspecten een belangrijke rol. In
de eerste plaats als medium waar de
planten in wortelen en het grootste
deel van het groeiseizoen hun voedingsstoffen moeten uit opnemen. Het
organisch stofgehalte in de bodem
speelt een belangrijke rol in heel
wat biologische, fysische en chemische bodemprocessen. Organische
stof bevordert de kruimel- en aggregaatstructuur van de bodem. Dit
stimuleert de mate van verluchting
van de bodem, de wortelgroei, de inʖOWUDWLHFDSDFLWHLWGHYRFKWUHWHQWLHHQ
het sorptiecomplex en vermindert ook
k
de slemp- en erosiegevoeligheid en
n de
kans op bodemverdichting.
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0et zowat 0 deelnePers Non de jaarlijNse studiedag Sotchr\santen van  decePber ll. oSnieuw
reNenen oS een Pooie oSNoPst. Het DeSt. Landbouw en Visserij en het PCS waren er als organisatoren in geslaagd een breed en boeiend SrograPPa aan te bieden. Twee thePaɋs NwaPen aan
bod nl. bodePNwaliteit en f\tosanitaire asSecten. In deze bijdrage gaan we dieSer
Ser in oS de inzet
van groenbedeNNers oP de bodePNwaliteit te stiPuleren. Alle Sresentaties van de st
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dient dit materiaal als voedsel voor heel wat bodemleven.
Via het mineralisatieproces worden er nutriënten vrijgeVWHOGHQYLDKHWKXPLʖFDWLHSURFHVZRUGWKHWYHUVRUJDQLVFK
materiaal omgezet in stabiele effectief organische stof
(EOS).
De tabel hiernaast geeft aan wat de aanvoer aan EOS kan
zijn voor een succesvolle teelt van de verschillende groenbedekkers.
Drogestofopbrengst (kg/ha)
Bovengronds
Gele Mosterd
Bladrammanas
Facelia
Engels raaigras
Italiaans
raaigras
Westerwolds
raaigras
Snijrogge
Klaver

Ondergronds

Totaal

Aandeel
ondergronds
(%)

Effectieve
organische
stof (kg/ha)
(indicatie)

3.100
3.100
2.300
2.200

800
800
700
2.000

3.900
3.900
3.000
4.200

21
21
23
48

750 - 950
750 - 950
650 - 850
900 - 1100

2.500

2.000

4.500

44

900 - 1100

2.400

1.700

4.100

41

900 - 1100

2.800
2.500

600
1.100

3.400
3.600

18
31

600 - 800
750 - 950

Bron: Hermans et al., 2010. Groenbemesters en nitraatresidu. BDB.
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Opbouw EOS
De mate waarin een groenbedekker een bijdrage kan
leveren aan de opbouw van effectieve organische stof is afhankelijk van een aantal factoren. In de eerste plaats speelt
de totale drogestofopbrengst van de groenbedekker een
heel belangrijke rol. Het opbrengstpotentieel aan drogestof wordt voor een groot stuk bepaald door het zaaitijdstip
en het tijdstip van inwerken. Ieder soort groenbedekker
heeft een optimale en uiterste inzaaidatum. Daarnaastt
speelt ook de C/N-verhouding van de groenbedekker
er op
het moment van vernietiging en inwerken in de bodem
m een
belangrijke rol. Gewassen met een lage C/N-verhouding
verhouding
erhoudin
(bv. vlinderbloemigen, jonge bladrijke gewassen)
assen)
n) zullen
minder bijdragen aan EOS dan gewassen
n mett een hogere
C/N-verhouding (bv. grassen, afgestorven
rven gewassen). Tenslotte zullen gewassen met hoger ondergronds
in
onds aandeel
aan
de totale D.S.-productie (bv. grassen)
ssen) een hogere bijdrage
bij
leveren aan EOS.
De Bodemkundige Dienst van België
enelgië ontwikkelde e
kele jaren geleden, samen
de
men met de Vlaamse overheid,
over
‘Koolstofsimulator’.. Het iss een gebruiksvriendelijk
comgebruiksv
gebruiksvrien
puterprogramma waarmee je zelf kan berekenen
hoeveel
bere
ber
extra organisch
h materiaal er nodig is om,
om bij een gegeven
gewasrotatie, de
e organische stof in de
d bodem op lange termijn in de streefzone
Het model is toepasbaar
fzone
zone te houd
houden. H
op de meeste gangbare
en tuinbouwpraktijksituaties
gbare lan
land- e
in Vlaanderen. Door verschillende
rotaties door te rekeverschill
nen ziet u of het organischekoolstofgehalte
zal verhogen,
ch
verlagen of op hetzelfde peil zal blijven. Door de inputparameters te wijzigen kunt u uitzoeken welke maatregelen
of aanpassingen het organischekoolstofgehalte in de ene
RIGHDQGHUHULFKWLQJNDQEH±QYORHGHQ8NXQWGHDDUGHQ
hoeveelheid van de toegediende bemesting veranderen of
andere gewassen in de rotatie steken.

Watch the movie and download
the study for free:

www.teku-effect.com

Proﬁtable.
The study „Success Booster“
will show you how to achieve
a real competitive edge and
increase your prices with well
thought out marketing
concepts. – Come and visit
us at the international plant
exhibition IPM 2016 in

hall 2.0, stand 2D31.
We look forward to meeting you!

De simulator kan besteld worden via de
link:
www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/
koolstofsimulator-adviessysteem-voorhet-koolstofbeheer-in-akkergronden. Q
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