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Vruchtwisseling en bodemkwaliteit

Workshop Kennisdag vruchtbare zandgronden
9 februari 2012, Janjo de Haan

Workshop Vruchtwisseling

 Inleiding
● Effecten van vruchtwisseling op bodem
● Tools om dit in kaart te brengen

 Samen opzetten van een duurzame vruchtwisseling voor
de zandgronden.

aardappel erwt/gras

prei

zomergerst suikerbiet

maïs

Bodemkwaliteit en Vruchtwisseling

Vruchtwisselingsontwerp in de praktijk

Bodem = basis
productiemiddel

 Wisseling van geteelde gewassen tussen jaren
 Wisseling van arealen van gewassen tussen jaren
 Percelen van verschillende formaten
 Specialisatie op één gewas
 Huur en verhuur van percelen
 Groei van bedrijven
 Verschillende locaties percelen

Vruchtwisseling = basis
bedrijfsmethode

Vruchtwisseling weer in picture

Vruchtwisseling en bodem

 MMM project PA

Vruchtwisseling
 Keuze
gewassen,
rassen en
teeltwijzen
 Volgorde
gewassen
 Frequentie
gewassen
 Lay-out van de
vruchtwisseling

Ruimere vruchtwisseling
i.r.t. nutriëntenbenutting
en economie

● In kaart brengen
effecten

● Doorrekenen
effecten

Project
Veldleeuwerik
Teler Gerrit Klaasse Bos: Mij stond het
idee van een 1 op 6 bouwplan direct aan.
Suikerbieten zijn toen uit bouwplan
verdwenen omdat de oogst met zware
machine volgens mij te belastend is voor de
bodem. Ook werd aardappelmoeheid aan
de basis beter aangepakt. Het
vruchtwisselingsschema: aardappelen –
wintertarwe – zaaiuien – zomertarwe –
winterpeen- brouwgerst geeft heel veel rust
en geeft bij de rooivruchten een hogere
meeropbrengst als eerst werd ingeschat.

Bodem

Effecten

 Structuur
 Organische

 Opbrengst
 Saldo
 Maat-

stof

 Bodemvruchtbaarheid

schappelijke
diensten

 Bodemweerbaarheid
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Vruchtwisselingsschema
zand- en dalgronden

Teeltfrequentie effecten op opbrengst
PAGV-Handboek 1989

PAGV-handboek
1989

Vruchtwisseling en organische stof



Vuistregel

Vruchtwisseling Nutriënten Waterproof 
Bodemkwaliteit op zandgrond

1500-2000 kg EOS/ha

Varkensdrijfmest 25 m3

425 kg EOS/ha

 Vruchtwisseling: gewasresten/gbm

> 1000 kg EOS/ha

 Nutriënten Waterproof
hoge uitspoeling GI

Aardappel



Granen



Groenbemester

875 kg EOS/ha

Suikerbieten

1275 kg EOS/ha

Snijmaïs

675 kg EOS/ha

120

groenbemesters

100
80

 Resultaten 2011:

60
40

● + stro

1300-1600 kg EOS/ha

20

1900-2600 kg EOS/ha

0
GI

800-1000 kg EOS/ha

Opname grasklaver in rotatie OBS BIO

 Lagere onkruiddruk in volggewas uien:
● 250  80 uur/ha handwieden

 Hogere opbrengst volggewas
● 41  54 ton/ha
● stikstofleverantie gras/klaver
● minder schade onkruidbestrijding

 Daling stikstof- en kalioverschot
● stikstof 98  79 kg/ha, kali 80  63 kg/ha
● lagere mestbehoefte
● hogere stikstoffixatie

Gangbaar

● Opname gras GI
● Meer ruimte voor

140





 Bodemkwaliteit op zand

BIO

Lager N-overschot
Lagere N-min na oogst
Hogere N-min najaar

Klaver als groenbemester

 Vredepeel biologisch systeem
 Klaver na triticale gaf in volggewas aardappel t.o.v.
braak

● hogere populatie pratylenchus penetrans
● geen zichtbare schade in gewas
● meer stikstof in gewas (bladsteeltjes)
● hogere opbrengst (48 - 45 ton/ha)
● lager onderwatergewicht (333 - 345)
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Groenbemester niet altijd goed

Vruchtwisseling
Tools

Trichodorus schade in aardappel na tagetes in 2002

 Aaltjesschema
 Nemadecide
 NDICEA
 MEBOT

Aaltjesschema

Nemadecide
Voorbeeld Luzerne – ZG of 2 jaar kunstweide

Ook in
ontwikkeling
voor:

 Bodem-

insecten

 Bodem-

schimmels

 Wortel-

onkruiden

NDICEA

MEBOT bedrijfsmodel
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Vruchtwisselingstool van de toekomst

 Integratie van alle
disciplines

Wat wordt de
vruchtwisseling
van de
toekomst?

 Risico’s en economische
effecten

? Kwantificering
? Relatie vruchtwisseling en
bodem  economisch
resultaat
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