TOPCONDITIE

‘Geef groenbemester de
aandacht die hĳ verdient’
Als er één gewas is dat alles met
bemesting te maken heeft, dan is
het wel de groenbemester. Het is de
verzamelnaam van enkele tientallen
gewassen die agrariërs kunnen telen
tussen andere gewassen in. Maar een
tussendoortje is het niet, zo benadrukt
WUR-onderzoekster Wiepie Haagsma.
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nderzoekster Wiepie Haagsma van Wageningen UR
Open Teelten werkt in Lelystad onder meer aan de
vele facetten van groenbemesters. De bemestingsfunctie is belangrĳk, maar lang niet de enige, benadrukt ze. “Met de keuze voor het telen van een groenbemester
houd je de stikstof op je bedrĳf en kun je daardoor op de stikstofgift besparen. Een groenbemester kan de stikstof tĳdens
de groei opnemen, zodat die niet uitspoelt. Na de teelt van de
groenbemester breekt deze in de bodem weer af, waarna de
stikstof weer vrĳkomt voor het gewas dat erna wordt geteeld.”

BESLISBOOM

Groenbemestermengsel

Drie activiteiten over
groenbemesters
De komende maanden organiseren Wageningen UR en Uitgeverij Agrio drie
activiteiten over groenbemesters. De eerste is een online uitzending op 22
juni. Thema is ‘Meer waarde van een groen(e)bemester’. Meer informatie over
deze en de volgende activiteiten: www.akkerwijzer.nl/groenbemesterdag.
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Toch is de bemestende waarde van een groenbemester maar
één facet van deze groep gewassen. Er zĳn er veel meer,
waarom een teler kan besluiten om tussen twee gewassen in
een groenbemester te telen. Bodemplagen verdrĳven, zoals
bĳ Tagetes, dat het goed doet tegen het wortellesieaaltje, of
de bodemstructuur verbeteren door een diepwortelend gewas
als bladrammenas te kiezen, of onkruiden bestrĳden door
een snel dichtgroeiend gewas als Japanse haver te zaaien.
Maar dan nog is de teler er niet. Wil hĳ vroeg zaaien of juist
laat, wil hĳ een korte of een lange teeltperiode waarbĳ het
gewas ook in de winter op het veld staat? Kortom, er zĳn
nogal wat beslissingen te nemen. “Eigenlĳk moet de teler
zich elk jaar de vraag stellen: Op welk perceel kan ik dit jaar
een groenbemester te telen, en om welke reden? Ofwel, wat
is het doel waarvoor hĳ de groenbemester wil inzetten?”
Veel antwoorden op die vragen zĳn te vinden in het Handboek Groenbemesters, maar in deze tĳd zou een digitale versie wel zo handig zĳn. “Ik ben al een tĳdje op zoek naar een
digitale beslisboom. Tot voor kort heb ik nog niets gevonden
dat in mĳn ogen goed voldoet. Wat ik vond, gaat uit van het
zaaitĳdstip, maar daardoor valt er al heel snel een aantal
mogelĳkheden af. De eerste stap bĳ het kiezen is het doel of
zĳn de doelen waarvoor een groenbemester geteeld wordt.
Misschien is het te laat om de beste groenbemester bĳ een
bepaald doel te zaaien, maar dan kan de teler nadenken over
alternatieven. Bĳvoorbeeld een andere plaats in de rotatie
of het oogstmoment vervroegen. Onlangs heb ik een andere
versie gevonden die wel uitgaat van het doel waarvoor je een
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In deze serie Topconditie draait het om de
vraag hoe telers met bemesting het beste
resultaat kunnen behalen. De topconditie
kan betrekking hebben op de bodem, het
bodemleven, de bodemweerbaarheid, het
gewas en het bemesten zelf.

groenbemester teelt. Ik wil kĳken of we met de ontwikkelaar van die beslisboom kunnen gaan samenwerken.”
In de dertig jaar dat Haagsma onderzoek doet aan bedrĳfssystemen in de akkerbouw, is de groenbemester lange tĳd
beschouwd als een tussenteelt en niet meer dan dat. Mede
door aspecten als klimaatverandering en een beter besef bĳ
agrariërs en overheid van een beter bodembeheer, ziet ze de
kĳk op groenbemesters veranderen. “Het gaat hier om een
volwaardige teelt. Ik eindig mĳn presentaties altĳd met de
opmerking dat je een groenbemester de aandacht moet geven
die hĳ verdient, want een groenbemester is een substantieel
onderdeel van je hele bouwplan. Ik snap dat dit voor ondernemers niet altĳd gemakkelĳk is, want ze steken al veel tĳd en
energie in de teelt, bewaring en afzet van hun hoofdgewassen.
Toch is het essentieel om ook na te denken over zaken als
zaaitĳdstip, zaaibedbereiding, bemesting, teeltperiode en het
tĳdstip en de manier van onderwerken van je groenbemester.”

Bladrammenas

MENGSELS: JA, TENZIJ
Behalve tal van gewassen die als groenbemester inzetbaar
zĳn, komen er ook steeds meer mengsels op de markt. Een
positieve ontwikkeling, vindt Haagsma. Wel is het verstandig
om rekening te houden met aaltjes. “In het verleden zĳn er
nog wel eens ongelukken gebeurd met een verkeerde keuze
van een groenbemester. Door de teelt ervan nam een aaltjespopulatie flink toe. Daarom is het advies aan teler: ken je
perceel en aaltjessoorten en kies de juiste groenbemester.”
Een sterk punt van mengsels vindt ze spreiding van de verschillende soorten. “In een mengsel zitten snelle en langzame groeiers, diepe en ondiepe wortelaars, stikstofbinders en
organischestofbrengers. Die variatie zorgt er ook voor dat
er onder verschillende weersomstandigheden altĳd wel een
aantal soorten is dat het goed doet.”
Omdat de belangstelling ervan toeneemt, vindt er nu ook meer
onderzoek plaats. Mooi, maar ook lastig. “Juist omdat er zo
veel verschillende gewassen in zo’n mengsel zitten, is niet altĳd goed na te gaan welk gewas voor een bepaald effect zorgt.”

NIEUWE GEGEVENS
De laatste jaren gaan de ontwikkelingen snel bĳ groenbemesters. Er komt steeds meer kennis beschikbaar. Zo zĳn er
veel nieuwe gegevens beschikbaar gekomen over de effectieve organischestofopbrengst van groenbemesters. “In het
Handboek Groenbemesters staan vaak summiere gegevens,
maar onlangs is dat flink uitgebreid met gegevens die zĳn
gebaseerd op meer zaaitĳdstippen en kĳken naar de hoogte
van de groenbemester in relatie tot de organischestofopbrengst. Deze zĳn digitaal terug te vinden in het Handboek
Bodem & Bemesting op www.handboekbodemenbemesting.
Ook zĳn we nu bezig om de stikstofbemestingsadviezen per
groenbemester te actualiseren en daarbĳ ook te kĳken naar
het zaaitĳdstip en de voorvrucht. Het ene gewas laat nu
eenmaal meer mineralen achter dan het andere.”
In het onderzoek op de locatie Lelystad van WUR liggen
in het project Boerderĳ van de Toekomst ook proeven met
groenbemesters. “Tot nu toe werd de groenbemester wel
onderzocht, maar altĳd in combinatie met een ander gewas.
Nu gaan we veel meer kĳken naar de groenbemester zelf.
Niet meer dan logisch, want in de nabĳe toekomst krĳgen
groenbemesters een vaste plaats in het bouwplan.”

Afrikaantjes

Vĳf functies groenbemesters
Bodem en organische stof, daar denken de meeste ondernemers aan als het
om een groenbemester gaat. Logisch, maar het is niet het volledige verhaal.
Immers, deze gewasgroep heeft vooral alles met bemesting te maken. Het
lijstje in het Handboek Groenbemesters, waarvan in 2019 een nieuwe editie
verscheen, is daarover helder. Vijf aspecten van groenbemesters hebben
alles met de bemesting te maken:
• stikstofuitspoeling voorkomen;
• vastlegging van stikstof;
• besparing op de stikstofbemesting;
• aanvoer van organische stof, waardoor de kationenomwisselcapaciteit*
van de bodem groter wordt;
• betere mineralenhuishouding.
* Toename van de bodemvruchtbaarheid doordat meer mineralen aan de
organische stof worden gebonden.

Japanse haver
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