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Omdat eenjarige gewassen in de biologische teelt veel tijd en middelen
vergen om tot een performante onkruidbestrijding te komen, wordt er
gezocht naar meerjarige alternatieven. De kruidachtige vaste plant
zonnekroon is er daar een van.

de bodemkwaliteit, de beschikbaarheid
van water en de bemesting. Met een
bemesting van 130 tot 150 kg N per ha
wordt 12.000 tot 20.000 kg droge stof/
ha gewonnen.

py
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onnekroon, ook bekend onder
de Latijnse naam Silphium Perfoliatium, is een van die meerjarige alternatieven. Het zijn kruidachtige vaste planten die elk jaar weer
uitlopen. De bloeiende planten kunnen
tot 3 meter hoog worden en hebben
een hoog cellulosegehalte. Het gewas
kan worden ingekuild als ruwvoer, is
geschikt voor de biovergister, voor
CO2-vastlegging en voor de papier- en
kartonindustrie. Zonnekroonvelden
hoeven maar één keer te worden
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Ideaal voor wilde insecten
en honingbijen
geplant. Daarna kunnen ze 20 jaar of
langer worden gebruikt. Zo kunnen
veel werkstappen in het veld (in vergelijking met mais en andere eenjarige
gewassen) achterwege blijven, met uitzondering van het eerste jaar van aanleg. Inzake voederwaarde zit het volgens Duits onderzoek op 88 gram ruw
eiwit en 287 gram ruwe celstof per kilo
droge stof. Wat energie betreft, zit
zonnekroon op ongeveer 80% in vergelijking met mais.
De opbrengst varieert naargelang van

De fijne wortels van de zonnekroonplanten zijn permanent te vinden op
een diepte van 2 meter. Hierdoor kunnen ze alle toegepaste meststoffen
gebruiken voor de groei. Zware regenval in het voorjaar en de zomer zijn niet
in staat om de meststof te verplaatsen
naar diepten die niet door de plantenwortels kunnen worden bereikt. De
benuttingsgraad is daarom praktisch
100%. De teelt van zonnekroon vermindert de risico’s in jaren van ongunstige weersomstandigheden voor mais
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Breekt zonnekroon door als
biologisch ruwvoedergewas?

Bionieuws

nd

sie, geen bodemverdichting, geen kosten voor het jaarlijks opnieuw zaaien,
enkel in eerste jaar onkruidbestrijding,
een hoge weerstand tegen droogte en
strenge wintervorst enzovoort. De
bloemen van de zonnekroon ontwikkelen zich van eind juli tot half september. Ze worden bezocht door talrijke
wilde insecten en honingbijen. n

bo

(zoals een natte en koude lente of
zomerdroogte). Bovendien kunnen
zonnekroongewassen over een relatief
lange periode worden geoogst, waardoor werkpieken worden vermeden.
De voordelen van zonnekroon zijn talrijk: een verbetering van de bodemkwaliteit, de plant is geen voedselbron
voor wilde varkens, verminderde ero-

Eveline Driesen

en

Meerdere mogelijkheden voor
koolstofopbouw in de bodem

innovatieconsulent Bio-omschakeling
eveline.driesen@innovatiesteunpunt.be

Evelines agendatips
Samenzaai biobloemen
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Mycorrhizale schimmels hebben de
eigenschap om zich aan te sluiten op
de fijne plantenwortels.

16 maart van 8 tot 16 uur,
PCS Destelbergen
Naar analogie van de voorbije jaren organiseert het Proefcentrum voor de Sierteelt
in Destelbergen in 2022 opnieuw een
samenzaai biobloemen. Hiervoor wordt
één afdeling van 200 m² beschikbaar
gesteld. Interesse? Gelieve in te schrijven
voor 8 februari via het inschrijvingsformulier op www.pcsierteelt.be/agenda.
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zo talrijk in de bodem aanwezig is en
dat het koolstofrijke materiaal dat we
inbrengen vastlegt in de eigen organismen. Nu zijn er in de bodem heel
wat organismen die actief zijn en die
een bijdrage kunnen leveren aan het
vastleggen van die koolstof. Een heel
belangrijke groep hierin zijn de
mycorrhizale schimmels. Dit zijn niet
zomaar een soort schimmels, vele van
deze schimmels hebben de eigenschap om zich aan te sluiten op de
fijne plantenwortels. Ze wisselen
bepaalde stoffen uit met planten. De
planten leveren vooral energie aan de
schimmels, terwijl de schimmels weer
voedingsstoffen uit de bodem ophalen
en aan de planten ter beschikking
stellen. Het gaat hierbij vooral over
fosfor en stikstof, maar ook over
water. Deze schimmels kunnen beter
dan de planten zelf het water uit de
fijne bodemdeeltjes halen en gaan ook
veel dieper in het bodemprofiel. Door
de stimulans van de groei, via de symbiose, in zowel de schimmel als de
plant kan er heel wat extra koolstof
worden opgeslagen in de bodem.
Daarnaast zorgen deze schimmels ook
nog voor extra afzet van stoffen die de
bodemdeeltjes goed aan elkaar kleven,
wat de kwaliteit van de bodem nog
extra verbetert. n

ht

Naar aanleiding van de klimaatverandering wordt vaak gedacht aan het
capteren van CO2 in de bodem. Het
nieuwe GLB zal hier straks ook op
inzetten en er zijn hiervoor ook al preecoregelingen goedgekeurd.
Klassiek denken we dan aan het
inbrengen in de bodem van materialen die rijk zijn aan koolstof. Uiteraard
is dat ook een goede aanpak. Maar er
zijn ook andere wegen om meer koolstof in de bodem vast te leggen. Denken we maar aan het bodemleven dat

09 353 94 89 of liesbet.blindeman@
pcsierteelt.be

Biofach Duitsland verplaatst
naar 26 tot 29 juli
Wegens de coronasituatie is de biobeurs
Biofach uitgesteld naar de zomer. Biofach
is de grootste beurs op het gebied van biologische voeding van Europa. De beurs
wordt jaarlijks georganiseerd in het beurscomplex van Nürnberg Duitsland.
Meer informatie vind je op
www.biofach.de.

Het project ‘Bio zoekt Boer’ is een samenwerking
tussen Boerenbond, ABS, BioForum en wordt financieel
gesteund door de Vlaamse overheid.
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