Groenbemesters ‘niet
nadelig’ voor opbrengst
Of de groenbemestersmix van
duurzame bloembollentelersorganisatie NLG
Holland het beste recept is,
weet teler Peter Zonneveld
nog niet. “In ieder geval heeft
het geen nadelig effect op
de teelt en de opbrengst.”
NLG doet onder meer op
het bedrijf van Zonneveld
en bij Proeftuin Zwaagdijk
onderzoek naar de ideale mix.
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D

e blokjes op de akker van Proeftuin Zwaagdijk in de Wieringermeer geven volgens Zonneveld
eigenlijk een vertekend beeld
voor de akker- en bollentelers die het perceel bezochten. In ieder blokje groeit een
combinatie van enkele groenbemesters,
maar in de praktijk worden meer groenbemesters gemengd.
Adviseur Roelf Havinga van Team Ecosys
ontwikkelde met NLG een mix van vijf
gewasgroepen. Er zit onder meer spinazie
in, klaver en andere vlinderbloemigen,
hennep, zonnebloem, grassen, bladrammenas en andere soorten kruisbloemigen.
“Die zaai ik tussen 1 en 10 augustus.
Zaaimoment en samenstelling van de mix
is belangrijk voor het succes”, weet de bollenteler inmiddels. De gewassen moeten
gelijkmatig opkomen en snel groeien, om
onkruid te verstikken.
Er is voor een mix gekozen, om de bodem
en het bodemleven optimaal te verbeteren én om de biodiversiteit te verhogen.
“Zelf eet je ook niet iedere dag spinazie.
Door een mix te gebruiken, leggen we

Telers krijgen uitleg over proeven met NLG-groenbemesters tijdens een open dag van Proeftuin Zwaagdijk.

met vlinderbloemigen stikstof vast en
met de penwortels van de kruisbloemigen
houden we de grond open. Het geeft een
goede structuur en een betere waterhuishouding.” De groenbemesters geven een
volgens Zonneveld een mooi, bloemrijk resultaat. “Al klepel ik ze snel, na zes weken.
Als je de zaden nog stuk kunt knijpen,
kun je nog klepelen. Anders wordt het te
stug en kun je de groenbemester niet goed
inwerken met de schijveneg.”
Zonneveld krijgt veel complimenten voor
het bloeiende gewas. “Mensen vinden het
mooi en inmiddels is er ook al wat jeugd
geweest met belangstelling voor de hennep, maar van deze soort word je nog niet
high als je het hele perceel leeg rookt.” De
bodem knapt er ook van op, maar op de
bollen ziet de teler nog weinig effect. “Ook
geen nadelig effect, trouwens.” De bollen
waren iets minder gegroeid, maar de
bloem was wel groter. Onduidelijk is nog
of dat effect aan de groenbemesters toe te
schrijven is. Zwaagdijk onderzoekt ondertussen het effect van de mix op aaltjes.
Het gaat de bollenkweker echter niet louter om dikkere bollen. Het levert net als

de bloeiende akkerrand ook meer insecten
op, rond en op het perceel. Lieveheersbeestjes ruimen bijvoorbeeld luizen op. De
bodem verbetert en het geeft volgens hem
meer natuurlijk evenwicht. “Ook zie ik
een toename van het organischestofgehalte en dat hopen we ook vast te houden.”

Mengsels
NLG Holland werkt met zelfstandig adviseurs Roelf Havinga en Vincent Bijman aan
nieuwe mengsels, zoals een graanrijk mengsel als ondersteuning in een grasrijke omgeving, een kruisbloemig mengsel om storende
lagen te doorboren en met een ontsmettende werking, en een vlinderbloemigenen kruidenrijk mengsel om stikstof vast te
leggen en om structuur en bodemleven te
verbeteren. Zo moet een pakket ontstaan
waarmee groenbemesters op maat gemaakt
worden.
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