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Toestand van de groenbedekker DLF-mengsel
(25% bladrammenas, 30% gele mosterd en 45%
Japanse haver) op 6 maart 2018 (204 dagen na de zaai).
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GEEF VOORKEUR AAN EEN
GROENBEDEKKERMENGSEL
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Groenbedekkers zijn op veel landbouwbedrijven verplicht, maar tegelijk nuttig en noodzakelijk. Er is een ruim aanbod aan groenbedekkers voorhanden. Geef hierbij de voorkeur
aan een mengsel zodat de bodem optimaal kan worden benut. – Maarten De Boever, PCG
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Een groenbedekker moet even zorgvuldig
worden geteeld als een ander gewas.
Houd hierbij niet alleen rekening met het
zaaitijdstip, de vorstgevoeligheid en de
organischestofproductie, maar ook met
stikstofopname, teeltrotatie en prijs. De
keuze van een geschikt(e) groenbedekker(mengsel) zal dus in grote mate afhangen
van de bedrijfssituatie.

Mengels kunnen beter
omgaan met plaatsspecifieke
bodemcondities en wisselende
weersomstandigheden.

sche stof in de bodem. Een deel hiervan
breekt snel af en levert voedingsstoffen
voor het volgende gewas. Het deel dat
langzaam afbreekt wordt effectieve
organische stof genoemd en draagt bij tot
het humusgehalte van de bodem.

Keuze groenbedekker in functie
van gewas

Goede bodemconditie behouden

Bescherming van de bodem

Groenbedekkers zijn nodig om de bodem
in goede conditie te houden. Bovendien
zijn ze op veel landbouwbedrijven verplicht in het kader van vergroeningseisen
(EAG, ecologisch aandachtsgebied), de
mestwetgeving en de randvoorwaarden
erosie. Groenbedekkers zijn voor het
beleid en voor de landbouwsector immers een belangrijke troef in de strijd
tegen erosie en nitraatresidu.

Door het uitzaaien van een groenbedekker na de oogst van de hoofdteelt blijft de
bodem bedekt tijdens de winter, waardoor deze beschermd wordt tegen verslemping en erosie. Daarnaast wordt
onkruidgroei tegengegaan. Doordat
groenbedekkers voedingsstoffen opnemen, zijn de stikstofverliezen in de winter
lager. Na de teelt wordt een groenbedekker ingewerkt en komt er verse organi-
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Bij een teeltrotatie met bieten kiest men
best voor een kruisbloemige groenbedekker (gele mosterd of bladrammenas) die
resistent is tegen het bietencysteaaltje.
Bij het telen van groenten, kolen in het
bijzonder, wordt bij voorkeur geen kruisbloemige groenbedekker ingezaaid.
Japanse haver of boekweit vormen hier
een alternatief. Gele mosterd kan beschouwd worden als de goedkoopste
groenbedekker. Je kiest in dit geval best
voor laat bloeiende (en iets duurdere)
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AKKERBOUW

rassen. Vanaf de bloei worden de biomassaproductie en wortelontwikkeling sterk
vertraagd, wat gevolgen heeft voor de
mogelijkheid van de plant om stikstof vast
te leggen en aaltjes te verminderen. In
combinatie met bijvoorbeeld Japanse
haver of bladrammenas kan een goede
opname van de reststikstof in de bodem
bewerkstelligd worden.
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Figuur 1 Stikstof in bodemprofiel (0-90 cm) in najaar (staalname op 25 oktober 2017) onder de
10 groenbedekkermengsels op het demoveld in Lierde - Bron: PCG
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In het kader van Leaderproject ‘Boeren
op een helling’ werd een demo aangelegd
op een perceel in Lierde met wintertarwe
als voorvrucht. Tien groenbedekkermengsels werden medio augustus 2017
ingezaaid na een stoppelbemesting met
15 à 20 ton/ha rundermengmest. De

GREENCOVER HUMUS (Limagrain)
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Groenbedekkers nemen wateroplosbare
voedingselementen op en voeden op hun
beurt de bodem met hun wortelsappen
die het bodemleven en de biodiversiteit
stimuleren. Tot 10 jaar zaaide men voornamelijk monoculturen van groenbedekkers in. Nadien schakelde men over naar
mengsels van groenbedekkers. Mengsels
genieten de voorkeur aangezien ze beter
kunnen omgaan met plaatsspecifieke
bodemcondities en wisselende klimaatomstandigheden. Met bijvoorbeeld een
mengsel van facelia, wikke, Alexandrijnse
klaver, gele mosterd en bladrammenas
zal op plaatsen met onvoldoende stikstof
of meer bodemverdichting de gele mosterd minder goed ontwikkelen. Hier
groeien facelia en Alexandrijnse klaver
beter door.
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Figuur 2 Stikstof in bodemprofiel (0-90 cm) in voorjaar (staalname op 6 maart 2018) onder de 10
mengsels groenbedekker op het demoveld in Lierde - Bron: PCG

Toestand van de groenbedekker DLF-mengsel
(25% bladrammenas, 30% gele mosterd en 45%
Japanse haver) op 8 september 2017 (25 dagen
na de zaai).

stikstofopname van de verschillende
mengsels werd binnen de demo opgevolgd.
Bij opkomst van de groenbedekkers,
begin september, werd 120 eenheden
stikstof in het bodemprofiel aangetroffen.
Eind oktober waren de groenbedekkers al
goed ontwikkeld met een gemiddelde
opname aan stikstof van meer dan 95
eenheden (figuur 1). Mengsels met
Japanse haver en bladrammenas (Beet
cover, Greencover humus, Choe cover,
DLF-mengsel en Multi cover) scoorden
hierbij het best, gezien hun goede door-

worteling van de bodem. Het verschil met
de andere mengsels was echter beperkt.
Er werden ook grote verschillen in de
ontwikkeling van de groenbedekkers
vastgesteld, en dan voornamelijk bij gele
mosterd. In het algemeen kwamen
goedkopere rassen van gele mosterd
sneller tot bloei.
Begin maart 2018 zit er onder gras maar
weinig stikstof in het profiel, zo’n twintigtal eenheden (figuur 2). Onder een afgestorven groenbedekker kan dit oplopen
tot 80 eenheden. Door het koude weer
vroren de groenbedekkers volledig kapot
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er alsnog voor zorgen dat grote hoeveelheden stikstof in een korte tijdspanne in
het bodemprofiel vrijkomen met een
verhoogd risico op uitspoeling.
Ook voor kalium kan de voorraad 20-30
eenheden hoger liggen onder een groenbedekker. Voor zwavel zijn er onvoldoende cijfers, maar is de situatie waarschijnlijk analoog. Besparingen op meststoffen
kan je spenderen aan een groenbedekker.

Najaarsvoedselbron voor bijen en
hommels

Het vernietigen van de groenbedekker is
zeer belangrijk om te kunnen zaaien.
Landbouwers beschikken echter niet
altijd over de geschikte zaai- en planttechniek om rechtstreeks te zaaien of te
planten in een groenbedekker. Als dit wel
het geval is, kan de groenbedekker
langer blijven staan en worden mineralen
langer vastgehouden en zijn er bovendien
minder onkruidproblemen.
De zaaitechniek bepaalt dus de manier
van vernietigen en inwerken. Wanneer
het aan een geschikte zaaitechniek
ontbreekt, moet je de groenbedekker
meer gaan inwerken. Het streven moet
echter zijn om de groenbedekker bovenop
te houden door niet-kerend te werken.
Een hogere productie in vergelijking met
kerende bodembewerking is dan mogelijk
aangezien een betere doorgroei van het
gewas later in het seizoen (juli en augustus) wordt verzekerd. n
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Toestand van de groenbedekker DLF-mengsel
(25% bladrammenas, 30% gele mosterd en 45%
Japanse haver) op 25 oktober 2017 (72 dagen na
de zaai)

Meer info over het Leaderproject
‘Boeren op een helling’ kan je vinden
op de website van Steunpunt Erosie via
www.boerenopeenhelling.be.
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Groenbedekkers met een snelle ontwikkeling en bloei (bijvoorbeeld facelia, gele
mosterd en bladrammenas) vormen een
geschikte voedselbron voor honingbijen
en hommels in het najaar. Op het einde
van de zomer is vaak weinig voedsel
beschikbaar waardoor deze groenbedekkers op mooie dagen nog druk bezocht
worden om nectar en vooral stuifmeel
mee te pikken voordat de winter definitief
intreedt. De groenbedekkers komen bij
voorkeur niet te laat in bloei omdat dit
kan leiden tot late najaarsdrachten
waardoor de honingbijen moeilijk inwinteren.

Vernietigen van de groenbedekker

nd

en lekte stikstof naar de bodem. Gezien
de lage temperaturen is hier van mineralisatie nog geen sprake. Groenbedekkers
zijn belangrijke vanggewassen, maar een
streng en nat voorjaar zoals in 2018 kan

DERREX, DE 4X4

SLAKKENKORREL
4 SEIZOENEN, 4 TOEPASSINGEN

Derrex (9904P/B) bevat 3% ijzerfosfaat.
Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig.
Lees voor gebruik eerst het etiket
en de productinformatie.
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