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Dossier Groenbedekkers
zaaien en inwerken
Sommigen zaaien groenbedekkers in, omdat ze ertoe verplicht
zijn. Ze beperken zich dan ook tot wat moet en maken daar
liefst zo weinig mogelijk kosten voor. Anderen zien ze als een
volwaardige teelt, en zijn bereid om wat meer te besteden in
functie van de meerwaarde die ze van een specifieke soort verwachten. We gingen eens kijken over de grens, om te zien hoe
onderzoek en praktijk erover denken in Nederland.
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Groenbemesterdag
op de klei

er

Het is altijd interessant om even over de grens te kijken. De Groen
bemesterdag, die Wageningen University & Research (WUR|Open
Teelten) en Agrio organiseerden op de Proefboerderij Westmaas leverde
heel wat ideeën en inzichten. Gezien de locatie kregen groenbedekkers
op klei bijzondere aandacht.
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Patrick Dieleman

Gereduceerde grondbewerking
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Volgens Wiepie Haagsma en Maria
Franca Dekkers van WUR|Open Teelten
is een groenbedekker een onmisbare
teelt bij niet-kerende grondbewerking
(NKG). Groenbedekkers moeten
onkruiden onderdrukken en stikstofverliezen voorkomen en ze helpen meteen
ook nog om de structuur te verbeteren
en te beschermen. De onderzoekers
benadrukten dat de soort(en)keuze
daarbij cruciaal is. Van de kant van de
bezoekers werden de volgende kenmerken naar voren geschoven als belangrijk:
vorstgevoelig zijn ofwel kort blijven
– om gemakkelijk in te werken – en verder de invloed op het bodemleven. Dekkers en Haagsma stelden dat de eerste
stap het doel van de groenbedekker
moet zijn: “organisch materiaal aanbrengen, structuur verbeteren, gezondheid (te verwachten bodemgebonden
ziekten en plagen) of biodiversiteit.
Groenbedekkers bieden een hele winter
lang voedsel en schuilgelegenheid aan
allerlei organismen.” Stap 2 moet de
keuze verfijnen. Dan stellen zich vragen

als: laat het gewas veel stikstof na?
Welke grondbewerking volgt, en welke
volgteelt? Uien of wortels zijn bijvoorbeeld lastiger dan aardappelen, omdat
ze een fijn zaaibed vereisen. “Een soort
die vlot en goed afbreekt valt dan te verkiezen. Het kan dan ook aangewezen
zijn om de groenbedekker toch al voor
de winter in te werken. Bij een gewas als
suikerbieten speelt dat minder. Als er
wat planten minder staan, compenseert
dat gewas tot op zekere hoogte.” Bij
risico op een plaag, zoals bijvoorbeeld
slakken, kan je best ook eerder bewerken. Daardoor zullen de eitjes uitdrogen
voor je het volgende gewas zaait.” De
stikstofbehoefte van het volggewas
speelt ook. Je moet al vroeger inwerken,
wanneer het volggewas al vroeg veel
stikstof nodig heeft. Er ontstaat in
Nederland meer aandacht voor ondiep
niet-kerend werken op kleibodems. Bladrammenas en grassen zijn dan niet
aangewezen. Het gewas moet vlot vervriezen. Enkele bezoekers vertellen dat
ze ondervinden dat de draagkracht van
de bodem toeneemt met niet-kerend ->
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werken. Een aandachtspunt is straatgras. Iemand probeert het gebruik van
glyfosaat te beperken, maar verkiest
om één op de vier jaar toch te behandelen – om het in de hand te houden. Een
andere stelde goede ervaringen te hebben met klepelen en spitfrezen. Werken
met vaste rijpaden is een andere optie.

bo

Groenbedekker als
structuurverbeteraar

Effecten en soortenkeuze

Het kiezen van een
groenbedekker is een
samenspel tussen
doelstellingen en
teeltplan.

Bedrijfsleider Marcel Tramper van
proefbedrijf Westmaas en onderzoeker
David de Wit van WUR bespraken met
de bezoekers een aantal technische
aspecten van groenbedekkers op klei en
niet-kerende grondbewerking. De Wit
stelde dat de groenbedekker bij laat
inwerken langer positief kan werken op
de bodem. “Bij aardappelen als volgge-

en

Derk van Balen en Lennart Fuchs van
WUR|Open Teelten gingen in op de
vraag of een groenbedekker ook structuurproblemen kan oplossen, eventueel
in combinatie met een mechanische
bewerking. Fuchs stelde dat de bovengrondse biomassa belangrijk is om
dichtslempen van de bodem te voorkomen. Maar het opbouwen van organisch materiaal gebeurt voor een groot
deel ook ondergronds, hoewel niet
zichtbaar zonder te graven. Groenbedekkers moeten vooral diep en sterk
wortelen om de structuur te verbeteren.
Fuchs toonde de verschillen in beworteling van een aantal soorten. Er zijn
duidelijke verschillen tussen gras, dat
oppervlakkig maar intensief wortelt en
soorten met een penwortel of een sterk
in de diepte groeiend wortelgestel.
Rietzwenkgras heeft als voordeel dat
het zowel ondiep als dieper wortelt.
Raaigras gaat wel diep, maar wortelt
toch vooral in de bovenste 10 cm. “Het
grote voordeel van gras is dat het heel
veel draagkracht levert, maar een
belangrijk nadeel is dat je het moeilijker
kapot krijgt in het voorjaar.” Omdat ze
in hun proeven zonder glyfosaat willen
werken, kiezen ze steeds minder voor
gras en meer voor wikke, facelia en der-
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Om de negatieve effecten van een verdichte laag op te heffen, werden hier
gaten geboord die werden opgevuld met compost. De groenbedekkers
kunnen daardoor de diepere lagen bereiken.
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gelijke. Derk van Balen legde uit dat
soorten als rietzwenkgras, luzerne en
klaversoorten met hun wortels de
diepte in groeien langs scheuren, die
zich in de bodem vormen door de vorst.
Meteen groeien ze die dicht, waardoor
ze die scheuren stabiliseren. Maar de
groenbedekkers hebben het heel moeilijk om door verdichte lagen in de
bodem te dringen. Van Balen lichtte een
proef toe waarin ze met een mechanische ‘mol’ gaten hebben geboord, die ze
tot aan de verdichting opvulden met
compost of drainagezand. “Diepgroeiende groenbedekkers kunnen daarin
groeien en zo de ondergrond verbeteren.” De proef startte op beperkte schaal
in 2019, werd uitgebreid in 2020 en zal
nog enkele jaren worden opgevolgd.
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was heb je meer keuze dan bij fijnzadige
gewassen als uien of wortels. Bij het
opbouwen van de ruggen werk je toch
altijd wel 10 cm diep.” Tramper opperde
dat het kiezen voor NKG of laten staan
tot het voorjaar niet de gemakkelijkste
weg is. Hij noemde mogelijke schade
door slakken of de bonenvlieg, die
wordt aangetrokken door de mulchlaag.
Hij zag mogelijkheden in eerder klepelen, om de biomassa te laten verteren
voor het inwerken. Ook vooraf rollen of
kneuzen kan snel gebeuren, en met een
beperkt brandstofverbruik. “Na voorverteren kan een goede schijveneg met
goed snijdende schijven die je onder
druk kan zetten een mooi resultaat
opleveren. Zeker na een zachte winter
zijn goeie machines van belang.” Hij
vertelde dat ze op het proefbedrijf zelf
een goed mengsel samenstellen. “Het
sluit aan bij onze wensen en we stellen
zo meerdere leveranciers tevreden.” We
mochten noteren dat het bestaat uit
20% haver, 20% zomertriticale, 20%
zomerrogge, 6% olievlas, 2% niger
(Gyzotia), 2% facelia, 2% deder (huttentut, Camelina sativa), 1% zonnebloem,
2% rammenas (Tiller radish), 12%
Alexandrijnse klaver en 13% wikke.

Vandinter semo. Guy Janssens stond
stil bij vrijlevende aaltjes en groenbedekkers die het probleem bekampen.
Tegen trichoderma, dat kringerigheid
veroorzaakt in aardappelen, kan men
bladrammenas inschakelen. Tegen
wortelesieaaltjes, die de opbrengst
nadelig beïnvloeden, zorgen Japanse
haver of tagetes voor actieve reductie.
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Barenbrug. Pieter Vos zei dat hij misschien op het eerste gezicht een
vreemde eend in de bijt was, omdat hij
zich vooral richt op voedergewassen.
Maar voor de gelegenheid bekeek hij
welke voedergewassen iets kunnen bijdragen als groenbedekker. In eerste
instantie zijn dit rode en witte klaver.
“We werken veel met eenjarige klaversoorten zoals incarnaat-, Perzische en
Alexandrijnse klaver, die ingezaaid ->
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DLF. Frank De Dobbelaere en Arie
Mosselman zien het aanbrengen van
organisch materiaal en het voorkomen
van structuurschade als belangrijkste
redenen om groenbedekkers te zaaien.
Zij schatten het organisch materiaal
dat een groenbedekker kan aanbrengen hoger in: Japanse haver kan tot
1500 kg/ha effectieve organische stof
aanbrengen (EOS, organische stof die
er na een jaar nog is). Bij bladrammenas en gele mosterd is dat 900 tot 1000
kg. Een van de akkerbouwers vertelde
dat hij Japanse haver nog in het najaar
klepelt en inspit met een krukasmachine. “Dan sterft die af, ongeacht of
het vriest. Maar ik zaai het niet voor
uien.” Een andere zaait het bewust niet,
omdat hij vreest voor fusarium. De
mensen van DLF geven aan dat ze dat
onderzoeken. Ze raden aan het soort
groenbedekker te kiezen in functie van
het teeltplan. Als je geen aaltjes hebt,
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Limagrain. Martijn van Overtvelt
focust op aaltjesbestrijding en het aanvoeren van organische stof. Aaltjes van
het geslacht Trichodorus kunnen veel
schade berokkenen in uien. In aardappelen kan Meloidogyne chitwoodi meekomen met een besmette partij pootgoed,
maar het kan ook van een buurperceel
overkomen. Door de gemiddeld iets
hogere temperaturen kunnen ze elk
jaar een extra generatie ontwikkelen.
Het inzetten van resistente rassen
moet uitbreiding een halt toeroepen.
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CZAV. Stefan de Ruijter benadrukt dat
groenbedekkers voeding zijn voor het
bodemleven, welke soort je ook zaait.
“Ze verlengen het groeiseizoen,
compenseren monocultuur en hebben
een positief effect op de bodemstructuur. Maar ze zullen nooit drainage
vervangen.” Hij schat de jaarlijkse
afbraak van organisch materiaal in de
bodem op 1400 kg/ha. “Zelfs met een
zeer geslaagde groenbedekker kom je
hoogstens aan 1100 kg en kan je die
afbraak niet compenseren. Er blijft
compost of stalmest nodig. Veel aspecten van het bodemleven zitten te
wachten op voeding. Een geslaagd
mengsel met vlinderbloemigen kan 40
tot 80 kg stikstof leveren, die gespreid
over het voorjaar kan vrijkomen. Maar
bij zaaien na augustus moet je daarvan
niet veel verwachten.”

Tegen Meloidogyne fallax hebben zij de
resistente Cordoba in hun portfolia,
een dubbelresistente bladrammenas
die dit aaltje niet vermeerdert. Hij verwijst naar www.aaltjesschema.nl, een
site van WUR waarop je je bouwplan
kan invoeren en mogelijke oplossingen
aangereikt krijgt voor aaltjesproblemen
die zich daarbij kunnen stellen. Janssens schat de opbrengst aan organische
stof van bladrammenas in op 1600 kg/
ha, terwijl oudere studies uitkwamen
op 900 kg. Hij rekende voor dat met een
waarde van 0,2 euro/kg voor onder
meer organisch materiaal en hun bijdrage aan bodemleven en -structuur,
de opbrengst van een hectare groenbedekker tot 320 euro kan bedragen.
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Ook enkele toeleveringsbedrijven kregen de kans om hun oplossingen te
tonen en toe te lichten.

kan je complexere mengsels zaaien,
dan als je er hebt of twijfelt. Ze verwezen naar www.dlf.nl/bouwplan voor
een gericht advies hierbij. “Er zijn heel
wat mogelijkheden. De markt loopt
achter op de veredeling.”
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Ontwikkelingen bij de
toelevering

Martijn van Overtvelt bij een keuzeschema voor groenbedekkers gericht op
aaltjesbestrijding of het aanvoeren van organische stof.
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Een aangepast machinepark
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De bodem leende zich niet voor de live demonstraties waarop we
gehoopt hadden. Bij wijze van alternatief toonden enkele machine
constructeurs machines om groenbedekkers te zaaien of in te werken.
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We kregen ook enkele hints voor meer
informatie. Als hulp bij de rassenkeuze
is er een nieuw handboek, dat je kan
bestellen of ook online kan raadplegen
op www.handboekgroenbemesters.
nl. Andere hulpmiddelen zijn de
aaltjeswijzer (www.kennisakker.nl),
www.aaltjesschema.nl van WUR en de
site www.best4soil.eu, een Europees
netwerk dat focust op allerlei bodem
gebonden ziekten.
Onder meer op www.inagro.be/
nieuws/groenbemesterevent vind je
enkele links naar nuttige tips. Die wer
den voorgesteld tijdens het eerste deel
van het Groenbemestersevent dat het
Departement Landbouw en Visserij,
Inagro, PCG en PSKW begin november
organiseerden.
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De Rubin 10 van Lemken laat toe om
ondiep te werken. Hij snijdt alles af
op 2 cm. De Karat 9 is bedoeld om
dieper te werken, maar kan ook
ondiep werken. De steunwieltjes achteraan laten toe ze in te zetten als
schoffelmachine. “Eigenlijk is dit een
grote scheermachine”, klonk het. “In
Wallonië wordt die al veel gebruikt
op leembodems. Een nadeel is de
grotere kans op slakken. Desgevallend kan je nog ploegen in februari.”
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Meer informatie

Kverneland toonde een cultivator waarvan de tanden vlot kunnen verwisseld
worden, en de DTX300, een schijveneg voor stoppelbewerking met opgebouwde zaaimachine voor het gelijktijdig inzaaien van de groenbedekker.
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worden na een wintergraan. Dat doe je
best zo snel mogelijk, bij voorkeur vóór
1 september. Tot eind september zou je
nog witte of rode klaver kunnen
zaaien.” De eenjarige soorten geven de
geproduceerde stikstof vrij na de winter, nadat je ze gewoon kon omploegen.
“Alexandrijnse klaver vriest dood, de
andere twee soorten hebben holle
stengels, waardoor je ze gemakkelijk
kan klepelen. De opbrengst aan effectieve organische stof ligt tussen 600 en
1100 kg/ha. Over aaltjes kan ik nog
weinig vertellen, ons verhaal begint
pas in de akkerbouw.” n
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Klaversoorten, hier op een proefveldje
van Barenbrug, hebben ook mogelijkheden als groenbedekker.

Amazone toonde machines die
groenbedekkers kunnen snijden,
kneuzen en onderwerken. Bij de
Cenio 3000 Special zijn de schoffels
verdeeld over 3 balken, om voor
meer ruimte te zorgen. De gebogen
tanden geven een betere menging.
Achteraan zorgen egalisatieschijven
dat alles vlak achterblijft.

