Niet kerende bodembewerking
Brandstofbesparing
Mengsels groenbedekkers

Demonamiddag 11 september 2018
Bij de kruising van de Broekenhoek met Slavaetstraat in Moen (Zwevegem)
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1 Demonstratie niet kerende bodembewerking
1.1 Doel
Niet-kerende bodembewerking heeft talrijke voordelen: een toename aan organisch materiaal in de
bovenste bouwlaag, een betere samenhang van de toplaag en dus minder afspoeling van
bodemdeeltjes, een beter bodemleven, een verhoogde infiltratie, … kortom een betere
bodemstructuur.
Voor de toepassing van niet-kerende bodembewerking (NKB) zijn verschillende machines beschikbaar,
elk geschikt voor een specifieke bedrijfsvoering. De machines om ploegloos te boeren kunnen
onderverdeeld wordt in machines die de bodem dieper bewerken en machines die de bodem
oppervlakkig bewerkingen.
Tijdens de demonamiddag niet-kerende bodembewerking worden verschillende machines
gedemonstreerd. Het aantal en het type tanden waarmee best gewerkt wordt en wanneer, maar ook
het effect op de bodem. Door het bundelen van deze informatie kan de juiste machine op de juiste
plaats ingezet worden.

1.2 Deelnemende constructeurs
Type
Catros+ 3001
Cenius 3003

Contact
Davy Waegebaert
d.waegebaert@vanderhaeghe.be

Hörsch

Terrano 3fx
Joker 3ct

Christiaens-Volcke
info@cvnh.be

Kühn

Kuhn DC 301
Kuhn Optimer 503R
Kuhn Cultimer 400R

Gino Vanhulle
Gino.vanhulle@packo.be

Lemken

Rubin 9/300
Karat 9/300

Stijn Vercauteren
Vercauteren@lemken.be

Steeno

Profundus X
VZDH + Prodisc
VZDM
ZDFU-5

Kristof Borgenon
kristof@steeno.be

Väderstadt

Carrier 300

Marijn van den Akker
ma@homburg-holland.com

Amazone
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Amazone Catros+ 3001
Schijveneg

Werkbreedte [m]

3m

Aanbevolen rijsnelheid [km/u]

12 à 18 km/h

Transportbreedte [m]

3m

Werkdiepte [cm]
Diepteregeling (wiel-drukrol)

Tussen 5 en 15 cm (schijf 460mm kan ondieper)
Mechanisch via een drukrol (in optie hydraulisch)

Vrije hoogte [cm]

/

Aantal tanden/schijven

24 gekartelde schijven

Aantal rijen tanden/schijven

2 rijen

Soort beveiliging

Individueel gezekerde schijven

Vrije ruimte tussen tanden/schijven
[cm]
Type tanden/schijven

/

Opbouw van de machine

Frame met twee schijvenrijen, gummivering als steenzekering en een
drukrol
Verschillende soorten rollen, GreenDrill mini-zaaimachine voor
groenbemester, graszaad etc.
1687 kg

Opties
Gewicht zonder zaaimachine
Benodigd vermogen zonder
zaaimachine
Speciale kenmerken/Opties
Sterke punten

Gekartelde schijven van 510mm

Vanaf 105 pk
Geringe slijtage kosten, hoog rendement en een laag verbruik (60%
brandstof minder)
Eenvoudige en comfortabele instelling van de schijvenrijen, dit zonder
gereedschap
Rubberen veerelementen garanderen een perfecte bodemaanpassing en
onderhoudsvrije lagers voor een maximale betrouwbaarheid en
optimaal bedieningsgemak.
Keilringwals: exacte regeling van de diepte en naverdichting voor
perfecte kiem-omstandigheden.
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Horsch Joker 3 CT
Schijveneg

Werkbreedte [m]

3,00

Aanbevolen rijsnelheid [km/u]

5-20

Transportbreedte [m]

3,00

Werkdiepte [cm]

5-20

Diepteregeling (wiel-drukrol)

Hydraulische drukrol

Vrije hoogte [cm]

45

Aantal tanden/schijven

24

Aantal rijen tanden/schijven

2

Soort beveiliging
Vrije ruimte tussen tanden/schijven
[cm]
Type tanden/schijven

4 x Rubber strook per element

Opbouw van de machine

3-punts gedragen

Opties

Hydraulische drukrol, Minidrill zaaimachine

Gewicht zonder zaaimachine
Benodigd vermogen zonder
zaaimachine [pk]
Speciale kenmerken/Opties

1470 kg

Sterke punten

25
Gekartelde geharde schijven, diameter 52cm

90-120
Geen smeerpunten op schijven
Nivellerende functie van drukrol, Bladveerelementen in drukrol
Hoe groter de werksnelheid, hoe beter de werkkwaliteit
Slijtstukken met lange levensduur
Paarsgewijze ophanging van schijven biedt meer vrije ruimte. Versterkt
lagerhuis, geen onderhoud noch smering. Betere verkruimeling door
kleinere schijven
Machine die weinig vermogen vraagt
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Kuhn Optimer 503R
Schijveneg

Werkbreedte [m]

5.00m

Aanbevolen rijsnelheid [km/u]

7-15km/h

Transportbreedte [m]

3.00m

Werkdiepte [cm]

3-12cm

Diepteregeling (wiel-drukrol)

Op de rol

Vrije hoogte [cm]

55cm

Aantal tanden/schijven

40 schijven

Aantal rijen tanden/schijven

2 rijen

Soort beveiliging
Vrije ruimte tussen tanden/schijven
[cm]
Type tanden/schijven

Elastomeer blokken , 1 arm per schijf

Opbouw van de machine

Toeplooibaar chassis hydraulisch 2 helften met centraal chassis
Eg , 5 soorten aandrukrollen , signalisatie , verdeelkop voor het zaaien
met fronttank of zaaibak 400l pneumatisch
3552kg

Opties
Gewicht zonder zaaimachine
Benodigd vermogen zonder
zaaimachine [pk]
Speciale kenmerken/Opties

Sterke punten

25 cm in de rij
Keuze grof of fijn gekartelde schijven

185-250pk
Ruime doorgang onder het chassis van 55cm en tussen de schijven door
de gladde arm , individuele beveiliging per schijf , onderhoudsvrije
lagering met unieke afdichting , 6mm dikke schijven diameter 510 mm
Lange levensduur , onderhoudsvrij , inzetbaar voor zaaibed , verkleinen
bodembedekkers en gewasresten ook in combinatie met een
opbouwzaaitank SH200
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Lemken Rubin 9/300
Schijveneg

Werkbreedte [m]

3m

Aanbevolen rijsnelheid [km/u]

13 – 16 km/u

Transportbreedte [m]

2,995 m

Werkdiepte [cm]

2 – 13 cm

Diepteregeling (wiel-drukrol)

Via naloopwals

Vrije hoogte [cm]

80 cm

Aantal tanden/schijven

24

Aantal rijen tanden/schijven

2 rijen schijven

Soort beveiliging
Vrije ruimte tussen tanden/schijven
[cm]
Type tanden/schijven

Per schijf een individuele spiraalveer

Opbouw van de machine

Via 3-puntsaanbouwbok in de hefinrichting

Opties

Verschillende naloopwalsen, randschijven

Gewicht zonder zaaimachine
Benodigd vermogen zonder
zaaimachine [pk]
Speciale kenmerken/Opties

2186 kg

Sterke punten

Schijfafstand = 12,5 cm
Gekartelde schijven met een diameter van 620 mm

30 à 40 pk per m werkbreedte
Vanaf werkdiepte van 7 cm is volledige werkbreedte afgesneden. Men
hoeft dus niet diep te werken om een 100% mechanische
onkruidbestrijding uit te voeren.
Door de vaste verbinding aan de chassis in combinatie met de
spiraalveer van de schijfarm is de werkhoek van de schijf t.o.v. de
rijrichting en t.o.v. de bodem steeds constant ongeacht de bodemsoort.
Ook op bonte percelen heeft men steeds dezelfde intensieve bewerking.
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Väderstad Carrier 300
Schijveneg

Werkbreedte [m]

3,00m

Aanbevolen rijsnelheid [km/u]

+ 10 km/h

Transportbreedte [m]

3,00m

Werkdiepte [cm]

Standaard schijf 15/16cm, CrossCutter schijf 5/6 cm

Diepteregeling (wiel-drukrol)

Hydraulisch, met indicator en instelbare eindaanslag

Vrije hoogte [cm]

Afhankelijk van schijfdiameter

Aantal tanden/schijven

24 schijven

Aantal rijen tanden/schijven

2 rijen

Soort beveiliging

Iedere schijf is afzonderlijk opgehangen en geveerd/gedempt.

Vrije ruimte tussen tanden/schijven

Schijfafstand in de rij 25cm, tijdens bewerking met 2 rijen 12,5cm
Rechte schijven van V55 staal (Levenslange garantie) met optioneel
TrueCut principe. Hierdoor blijven de schijven scherp tijdens hun slijtage
patroon. De rechte schijven zorgen voor een snijdende en mixende
werking zodat de gewasresten homogeen worden ingemengd.
Tot 6,25m hefgedragen, tot 12,25m getrokken
Zaai-unit, balansgewichten, verschillende schijf types, verschillende
packerwals tyes, getrokken variant, stro-eg, CrossBoard
1800kg
Vanaf 85pk

Type tanden/schijven
Opbouw van de machine
Opties
Gewicht zonder zaaimachine
Benodigd vermogen zonder
zaaimachine
Speciale kenmerken/Opties

Sterke punten

CrossCutterDisc
Mogelijkheid tot gegalvaniseerde uitvoering met mestverdeler voor achter
giertank
Levenslange fabrieksgarantie op de schijven
2 jaar fabrieksgarantie complete machine
TrueCut principe rechte schijven
CrossCutterDisc voor extra snijdende capaciteit
Iedere schijf heeft een afzonderlijke ophanging
Onderhoudsvrije lagering schijven
Gewichtige machine 600kg/m, nodig voor het op bewerkingsdiepte
komen in iedere situatie
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Amazone Cenius 3003 Special
Cultivator

Werkbreedte [m]

3m vast (kan tot 4m)- halfgedragen tot 7m

Aanbevolen rijsnelheid [km/u]

7-10 km/h

Transportbreedte [m]

3m

Werkdiepte [cm]

Tussen 5 en 30 cm (afhankelijk van de gemonteerde scharen)

Diepteregeling (wiel-drukrol)

Mechanisch(hydraulisch in optie) via een rol

Vrije hoogte [cm]

80 cm

Aantal tanden/schijven

11 tanden en 8 schijven

Aantal rijen tanden/schijven

3 rijen tanden en 1 rij schijven

Soort beveiliging

Tanden met breekboutbeveiliging (in optie 3D tandbeveiliging), schijven
met steenzekering

Vrije ruimte tussen tanden/schijven
[cm]
Type tanden/schijven

Streepafstand van 270mm

Opbouw van de machine

Machine is opgebouwd uit 3 rijen tanden, 1 rij schijven en een diepterol

Opties

Hydraulische diepteregeling,hydraulische verstelling van de egalistatie
schijven, randschijven, verschillende types scharen, verschillende types
rollen, een eg en Green Drill (minizaaimachine)

Gewicht zonder zaaimachine

Vanaf 1473 kg, in deze uitvoering 1629 kg

Benodigd vermogen zonder
zaaimachine [pk]
Speciale kenmerken/Opties

Min 120 pk

Sterke punten

Een allround machine voor alle bedrijfsstructuren

Standaard tanden met wentelscharen 80 mm, schijven dia 510 mm,
scharen van 350, 320, 100 of 40mm. Bepaalde modellen scharen ook in
HD

Eén machine, drie werkgangen: losmaken en inwerken door drie rijen
tanden, egaliseren met rij schijven en naverdichten door verschillende
walsen. Door onderlinge tandafstand van 750 mm is een optimale
doorgang gewaarborgd.
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Horsch Terrano 3 FX
Cultivator

Werkbreedte [m]

3,00

Aanbevolen rijsnelheid [km/u]

7-10

Transportbreedte [m]

3.00

Werkdiepte [cm]

5-30

Diepteregeling (wiel-drukrol)

Hydraulische drukrol

Vrije hoogte [cm]

85

Aantal tanden/schijven

10 tanden + 8 schijven

Aantal rijen tanden/schijven

3 rijen tanden +1 rij schijven

Soort beveiliging

TerraGrip ( nonstop veerbeveiliging) 30 cm uitwijkhoogte, 500kg
activeringsdruk, onderhoudsvrij
30 schaarafstand //90 tandafstand

Vrije ruimte tussen tanden/schijven
[cm]
Type tanden/schijven

MulchMix schaar + gekartelde schijf

Opbouw van de machine

3-punts gedragen

Opties

Hydraulische drukrol
Hydraulische regeling van buitenste geveerde egalisatieschijf
Eg achteraan de packer

Gewicht zonder zaaimachine

1860 kg

Benodigd vermogen zonder
zaaimachine [pk]
Speciale kenmerken/Opties

147-200

Sterke punten

universeel inzetbaar
mengt uitstekend onder alle omstandigheden
licht te trekken
onderhoudsvrij
compacte contructie
meerdere uitrustingsvarianten mogelijk

LD diepgronderschaar mogelijk
Minidrillzaaimachine mogelijk
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Kuhn Cultimer L400R
Cultivator

Werkbreedte [m]

4.00m

Aanbevolen rijsnelheid [km/u]

8-10 km/h

Transportbreedte [m]

3.00m

Werkdiepte [cm]

Tot 15cm met vleugelscharen tot 35cm zonder

Diepteregeling (wiel-drukrol)

Gedragen modellen op de rol , half gedragen met wielen

Vrije hoogte [cm]

85cm

Aantal tanden/schijven

13 tanden

Aantal rijen tanden/schijven

3rijen tanden

Soort beveiliging

Trekboutbeveiliging of Non stop mechanisch

Vrije ruimte tussen tanden/schijven
[cm]
Type tanden/schijven

70 cm van rij naar rij , 90cm in de rij

Opbouw van de machine

Centraal chassis met 2 hydraulisch opklapbare delen

Opties

Keuze uit 6 verschillende rollen , niveleerschijven of tanden ,
tungsteenbeitels 80 en 50mm voor een diepe grondbewerking ,
hydraulische diepteregeling , wegsignalisatie
2970kg

Gewicht zonder zaaimachine

Gesmede gebogen tandsteel met trekboutbeveiliging

Benodigd vermogen zonder
zaaimachine [pk]
Speciale kenmerken/Opties

175-240pk

Sterke punten

De brede inzetbaarheid is hier het sterke punt , diep of ondiep werken ,
vleugels snel monteerbaar , robuust chassis , leverbaar in werkbreedtes
van 3 tot 5 meter gedragen en half-gedragen

Uitzonderlijke mengkwaliteit door tandvorm , beveiliging met trekbout
(3000kg op de schaarpunt)of non stop mechanisch , robuust chassis met
sterke tand bevestiging .
Keuze uit beitels 80mm en 50 mm naargelang het te leveren werk
Opbouwzaaimachine leverbaar
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Kuhn DC 301 voorzetbreker
Cultivator

Werkbreedte [m]

3.00m

Aanbevolen rijsnelheid [km/u]

7km/h

Transportbreedte [m]

3.00m

Werkdiepte [cm]

10 tot 35cm

Diepteregeling (wiel-drukrol)

Op aankoppelarmen naar rotoreg of frees

Vrije hoogte [cm]

80cm

Aantal tanden/schijven

4 op 3meter

Aantal rijen tanden/schijven

1

Soort beveiliging

breekbout

Vrije ruimte tussen tanden/schijven
[cm]
Type tanden/schijven

75cm

Opbouw van de machine

Robuust chassis 160x160 uit hoogwaardig staal

Opties

Rol voor solo gebruik

Gewicht zonder zaaimachine [kg]

780kg

Benodigd vermogen zonder
zaaimachine [pk]
Speciale kenmerken/Opties

Vanaf 150pk

Sterke punten

Gesmede en geharde tandsteel , opgelast en met snede aan de voorkant

Kan voor verschillende machines geplaatst worden naargelang het soort
werk , alles ploegloos in 1 werkgang , scharen beschikbaar in 28cm of
45cm werkbreedte , standaard widia punt
Robuust , onderhoudsvrij , makkelijk instelbaar , gemaakt van
kwaliteitsstaal , voorzien van opgelaste scharen of met widia bekleed
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Lemken Karat 9/300 U
Cultivator

Werkbreedte [m]

3

Aanbevolen rijsnelheid [km/u]

8 – 12 km/u

Transportbreedte [m]

2,995 m

Werkdiepte [cm]

10 – 28 cm

Diepteregeling (wiel-drukrol)

Via naloopwals

Vrije hoogte [cm]

80 cm

Aantal tanden/schijven

11 tanden /3 paar schijven

Aantal rijen tanden/schijven

3 rijen tanden en 1 rij schijven

Soort beveiliging

Automatische obstakelbeveiliging en breekbout

Vrije ruimte tussen tanden/schijven
[cm]
Type tanden/schijven

Tandafstand = 27 cm

Opbouw van de machine

Via 3-puntsaanbouwbok in de hefinrichting

Opties

Verschillende naloopwalsen, randschijven, hydr. verstelbare
diepteregeling, tastwielen…
1655 kg

Gewicht zonder zaaimachine

Keuze uit 7 verschillende schaarvoeten

Benodigd vermogen zonder
zaaimachine [pk]
Speciale kenmerken/Opties

40 à 50 pk per m werkbreedte

Sterke punten

Door het snelwisselsysteem kan de landbouwer de LEMKEN Karat 9
optimaal aanpassen aan de bewerking die hij wil uitvoeren. Er zijn
schaarvoeten beschikbaar om zowel ondiep, middeldiep als diep te
bewerken. Hierdoor is de Karat 9 zeer polyvalent inzetbaar zowel in
bouwplannen met de ploeg als bouwplannen met NKG.

Standaard uitgerust met een snelwisselsysteem voor de schaarvoeten
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Steeno VZDH
Woeler

Werkbreedte [m]

3

Aanbevolen rijsnelheid [km/u]

+/-8

Transportbreedte [m]

3m

Werkdiepte [cm]

VZDH tot 35cm – Prodisc tot 12cm

Diepteregeling (wiel-drukrol)

Hydraulisch instelbare tanden + Rol

Vrije hoogte [cm]

80cm

Aantal tanden/schijven

4tanden + 24 schijven

Aantal rijen tanden/schijven

1 rij tanden – 2 rijen schijven

Soort beveiliging

Breekbout

Vrije ruimte tussen tanden/schijven
[cm]
Type tanden/schijven

70 cm tussen tanden – 12,5 cm tussen de schijven

Opbouw van de machine

Woeler + schijveneg in compacte 3-punts

Verschillende tanden – gekartelde schijven Ø 610

Opties
Gewicht zonder zaaimachine

+/- 2900 kg

Benodigd vermogen zonder
zaaimachine [pk]
Speciale kenmerken/Opties

240

Sterke punten

Compacte woeler met hdyraulisch instelbare tanden, is ook
combineerbaar met andere werktuigen, of alleen.
Schijveneg met grote schijven, ruime afstand tussen 1e en 2e rij schijven.
Robuuste lagering met dubbele afdichtingen.
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Steeno Profondus X
Woeler

Werkbreedte [m]

3

Aanbevolen rijsnelheid [km/u]

6-8 km/h

Transportbreedte [m]

3m15

Werkdiepte [cm]

Max 65 cm

Diepteregeling (wiel-drukrol)

Rol – hydraulisch

Vrije hoogte [cm]

80

Aantal tanden/schijven

7 tanden

Aantal rijen tanden/schijven

2 rijen

Soort beveiliging

Trekboutbeveiliging

Vrije ruimte tussen tanden/schijven
[cm]
Type tanden/schijven

45cm

Opbouw van de machine

2 rijen tanden met dubbele pinnenrol

Opties

Zijplaten, wielen, behandelde slijtstukken, zijvleugels.

Gewicht zonder zaaimachine [kg]

2174

Benodigd vermogen zonder
zaaimachine [pk]
Speciale kenmerken/Opties

220

Sterke punten

Kan zowel als woeler gebruikt worden, waarbij de ondergrond
losgetrokken wordt. Indien men oppervlakkig meer bewerking van de
grond wil, gaat men de zijvleugels monteren, die de wortelzode
lossnijden. De Dubbele rol zorgt voor een mooi ondermengen van de
gewasresten.

Onder hoek geplaatste tanden

Hydraulisch regelbare rol.
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Steeno VZDM
Woeler

Werkbreedte [m]

3m

Aanbevolen rijsnelheid [km/u]

6-8 km/h

Transportbreedte [m]

3m

Werkdiepte [cm]

Tot 55cm

Diepteregeling (wiel-drukrol)

Wiel/rol

Vrije hoogte [cm]

90cm

Aantal tanden/schijven

6 Michel tanden

Aantal rijen tanden/schijven

2 rijen

Soort beveiliging

Breekbout

Vrije ruimte tussen tanden/schijven
[cm]
Type tanden/schijven

50 cm

Opbouw van de machine

NVT

Opties

Hydraulische of mechanische lift, met carbuur behandelde slijtdelen

Gewicht zonder zaaimachine [kg]

1100 kg

Benodigd vermogen zonder
zaaimachine [pk]
Speciale kenmerken/Opties

160

Sterke punten

Mogelijk in 4, 6 of 4/6 tanden. Homogene werking.

Michel-tand

2 rijen tanden met regelbare tussenafstand
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Steeno Multi Subsoiler
Woeler

Werkbreedte [m]

3m

Aanbevolen rijsnelheid [km/u]

6-8

Transportbreedte [m]

3m

Werkdiepte [cm]

60cm

Diepteregeling (wiel-drukrol)

Kooirol Ø600mm – 10 buizen

Vrije hoogte [cm]

80cm

Aantal tanden/schijven

5

Aantal rijen tanden/schijven

2

Soort beveiliging

Breekbout

Vrije ruimte tussen tanden/schijven
[cm]
Type tanden/schijven

50cm
Gebogen tand

Opbouw van de machine
Opties

Kooirol Ø 600mm

Gewicht zonder zaaimachine [kg]

1385kg

Benodigd vermogen zonder
zaaimachine [pk]
Speciale kenmerken/Opties

150 pk

Sterke punten

Tanden zijn uitgerust met omkeerbare slijtstrook. Verschillende beitels zijn
mogelijk. Tevens snijschijven.
Robuust, compact en eenvoudig.
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2 Demonstratie brandstofbesparing bij bodembewerking en GPSgebruik
2.1 Brandstofbesparing
Project: “Brandstofbesparing zichtbaar maken”
Proefopzet: Een tractor met niet kerende grondbewerkingsmachine zal twee maal 8 werkgangen
afleggen één maal handmatig en één maal met GPS (RTK). De tractor is uitgerust met 2 glazen buizen
gevuld met brandstof, waaruit de trekker zijn brandstof haalt. Op die manier kan vergeleken worden
of er extra bespaard kan worden door gebruik te maken van GPS. Daarnaast wordt ook gekeken naar
het verschil in oppervlakte tussen de twee, door minder te overlappen zou de bewerking met GPS met
evenveel werkgangen meer oppervlakte moeten bewerken.

Figuur: tractor met 2 glazen buizen die dienen als brandstofreservoir

2.2 Brandstofbesparing zonder GPS
Jaarlijks wordt in Vlaanderen heel wat grond bewerkt en aangezien tijdens grondbewerking relatief
veel brandstof wordt verbruikt, telt dit voor een groot stuk voor het brandstof verbruik in de landbouw.
Talrijke factoren hebben een invloed op het verbruik tijdens de grondbewerking. De belangrijkste
factoren zijn:

2.2.1 Rijgedrag
Uit onderstaande grafiek blijkt dat het brandstofverbruik van deze tractor het laagst ligt bij 1600
toeren/min. Bij dit toerental van de motor, blijkt dat het koppel (weerstand tegen belasting) nog iets
kan stijgen. De trekker heeft met andere woorden nog wat reserve voor plotse pieken. Stijgt het
toerental van de motor dan gaat het vermogen van de trekker stijgen maar het koppel gaat dalen en
het brandstofverbruik stijgt. Het vermogen van de trekker wordt bij het rijden met een motortoerental
van 1600 toeren niet maximaal benut, maar het verbruik ligt hier wel het laagst.
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Figuur: toerental vs brandstofverbruik, vermogen en koppel

Uit voorgaande testen met een ploeg blijkt dat, enkel en alleen door te rijden bij een toerental van om
en bij de 1600 toeren/min, voor ongeveer 7% aan brandstof kan bespaard worden.

2.2.2 Frontgewichten
De ideale gewichtsverdeling van de trekker op het veld is 40% van het gewicht op de vooras en 60%
op de achteras. Tijdens grondbewerking komen grote lasten op de achterbrug van de trekker. Door die
ontlasting gaan de voorwielen minder in de bodem grijpen en meer doorslippen. Wat resulteert in
wielslip.
Onderstaande foto’s geven een goed beeld welke verbrokkeling van het wielspoor er ontstaat bij een
bepaald percentage dat het wiel slipt. Uit dit onderzoek blijkt dat bijvoorbeeld het dieselverbruik al
snel oploopt tot 150% bij een slippercentage van slechts 30% (bron: www.reiferegler.de ). Daarnaast
resulteert wielslip ook in het dichtslempen van de bodem.

20% slip = 100% brandstofverbruik

30% slip = 150% brandstofverbruik

40% slip = 200% brandstofverbruik

>50% slip = > 250% brandstofverbruik

Figuur: % wielslip vs % dieselverbruik
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Dit kan opgelost worden door extra frontgewichten te gebruiken, waardoor de voorwielen terug grip
krijgen, wielslip vermindert en het brandstofverbruik zal dalen. Uit proeven in het buitenland blijkt dat
tot 2% kan bespaard worden door een zwaarder frontgewicht te gebruiken, in eigen testen was dit 1%.

2.2.3 Bandenspanning
Naast frontgewichten kan wielslip ook voorkomen worden door gebruik te maken van een lagere
bandenspanning. Door te werken met lage bandenspanning op het veld, gaat eerst en vooral de
productiviteit van het gewas stijgen (minder dichtslempen van de bodem, …). Bovendien zal bij het
werken in nattere omstandigheden of op zwaardere bodems de banden steeds zichzelf reinigen en
niet dichtkleven. Dit komt doordat de band doorbuigt en flexibel wordt. De banden houden zo hun
maximale grip in de bodem. De wielslip zal hier lager zijn waardoor de trekker zijn snelheid langer zal
aanhouden en ook zijn krachten beter zal benutten. Dit heeft opnieuw brandstofbesparing tot gevolg.
Uit Duitse proeven blijkt dat tot 20% brandstof kan bespaard worden. Dit enkel door de bandendruk
op het veld van 1,6 bar naar 0,8 bar te laten dalen. Wanneer je dit doet, moet je wel rekening houden
of het type band dit toelaat en welke massa de band moet dragen. Iedere fabrikant heeft hiervoor
tabellen waarop je kan controleren hoever je de spanning van de band kan laten zakken zonder de
band te beschadigen. Uit eigen metingen, tijdens zeer droge omstandigheden, werd toch 4% brandstof
bespaard door de banden van transportspanning tot de minimaal toegelaten spanning.

2.2.4 Afstelling
Tijdens de grondbewerking wordt er een grote hoeveelheid grond verplaatst. Het is belangrijk dat dit
gebeurt met zo weinig mogelijk weerstand. Het onderhoud is hiervoor zeer belangrijk. Werken met
versleten scharen zorgt niet alleen voor smeren van de bodem, maar doet ook de trekkracht stijgen.
Daarop volgt dat de wielslip en dus ook het verbruik van de trekker toeneemt.
Ook de diepte bepaalt hoeveel grond er wordt verplaatst, hoe dieper de machine wordt ingesteld hoe
meer inspanning de trekker zal moeten leveren en hoger het verbruik zal liggen.

Figuur: arbeidsdiepte (cm) vs brandstofverbruik (%) voor 3 types scharen (top Agrar 4/2010)
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2.3 Brandstofbesparing met GPS
Daarnaast kan door gebruik te maken van GPS nog extra bespaard worden op brandstofverbruik, en
dit door twee zaken. Al naargelang de graad van nauwkeurigheid van de GPS zal de besparing groter
worden. Bij een stuurautomaat met RTK precisie zullen de besparingen dus groter zijn dan bij een
stuurhulp met EGNOS, een stijgende nauwkeurigheid resulteert echter ook in flink hogere kostprijs.
1. Een eerste punt is dat er doordat er nauwkeuriger gewerkt wordt minder overlapping zal
optreden. Er wordt met andere woorden meer oppervlakte bewerkt met eenzelfde aantal
werkgangen (en brandstof). Op die manier kan op het einde van het perceel 1 of meerdere
werkgangen uitgespaard worden. Dit is vooral van belang bij machines met beperkte
werkbreedtes (naoogstbewerking, zaaibedbereiding, zaaien en planten, …), hoe groter de
overlapping tussen de verschillende werkgangen hoe meer werkgangen uitgespaard kunnen
worden. Aangezien de overlapping in grondbewerking relatief hoog is (gemiddeld 13% bron:
Arvalis) kunnen hierbij wel een aantal besparingen gebeuren. Door een werkgang uit te sparen
wordt immers niet enkel bespaard op brandstof, ook op onderhoud, slijtage en afschrijving
van de tractor en de machine en de uitgespaarde arbeidsuren wordt bespaard.
2. Een tweede punt is dat er ook effectief kan bespaard worden op brandstof, doordat tijdens
het keren met een machine met smalle werkbreedte (grondbewerking, zaaien en planten, …)
steeds gemanoeuvreerd moet worden op de kopakker, vooral het telkens stoppen en terug
vertrekken kost veel brandstof. Door gebruik te maken van GPS kunnen er werkgangen
overgelaten worden, waardoor er niet meer gemanoeuvreerd dient te worden om naar de
volgende werkgang te rijden. Door niet meer te moeten manoeuvreren zijn er naast
brandstofbesparing nog een aantal andere voordelen: de belangrijkste is dat de bodem op de
kopakker niet meer dichtgereden wordt, daarnaast wordt er een beetje tijd uitgespaard en is
het eenvoudiger werken voor de chauffeur.

Figuur: werkgangen overlaten met GPS

De besparing op brandstof wordt in een aantal artikels (cijfers tot een totale besparing van 10% op
brandstof) serieus overschat. Volgens enkele voorlopige metingen en voorzichtigere schattingen zal
dit enkel in grondbewerking oplopen tot enkele percenten. Grondbewerking is natuurlijk wel een
belangrijke bron van brandstofverbruik binnen de akkerbouw.
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3 Demonstratie groenbedekkers
3.1 Waarom groenbedekkers uitzaaien?
Het inzaaien van groenbedekkers is vanuit verschillende oogpunten interessant. Hierna volgt een kort
overzicht van enkele belangrijke voordelen van groenbedekkers.

3.2 Goede humustoestand
Door het onderwerken van groenbedekkers vindt een verrijking plaats van het organische stofgehalte
in de bodem. Deze organische stof ondergaat in de bodem een verteringsproces waarbij een donkere
massa overblijft, humus genaamd. Een goede humustoestand van de bodem is bevorderlijk voor de
bodemvruchtbaarheid. Bij een hoog humusgehalte zal de bodem gemakkelijker verkruimelen
waardoor ze beter bewerkbaar wordt en de wateropslagcapaciteit toeneemt.

3.3 N-uitspoeling vermijden
Doordat groenbedekkers stikstof opnemen uit de bodem, wordt het verlies van bodemstikstof
gedurende de winter beperkt. Voor een optimale opname wordt een tijdige zaai aangeraden. Hierbij
wordt ook het nitraatresidu in de bodem beperkt.

3.4 Erosiebestrijding
Groenbedekkers dragen bij tot het beperken van afstroming en bodemerosie door water. Dit enerzijds
doordat ze eerst met hun bladerdek en vervolgens met hun gewasresten de bodem bedekken,
anderzijds door het bodemprofiel met hun wortelstelsel te koloniseren. Groenbedekkers zorgen zo
voor een brongerichte aanpak van erosie

Figuur: Reactie van de bodem op een artificiële regenbui op een bedekt en onbedekt perceel

Naast watererosie zal het inzaaien van groenbedekkers ook winderosie beperken. Gedurende de
winter en in het vroege voorjaar kan op braakliggende percelen de bouwvoor immers gedeeltelijk
verstuiven. Ziekten als wortelbrand en aardappelmoeheid kunnen op die manier snel verspreid
worden. Wanneer de bodem echter bedekt is met een (al dan niet afgestorven) groenbedekker krijgt
de wind minder de kans de bodem rechtstreeks te beïnvloeden.

21

3.5 Behoud van de bodemstructuur
Groenbedekkers hebben een beschermende werking op de bodem tegen het dichtslempen, wat vooral
bij zwaardere gronden voorkomt. De wortels van de planten verbeteren de grondstructuur via de vele
kleine kanaaltjes in de bodem. Hierdoor laat de bodem zich beter bewerken.

3.6 Onkruidbestrijding
Groenbedekkers met een snelle beginontwikkeling en een snelle bodembedekking bieden een
bijkomend voordeel. Ze belemmeren de kieming van onkruiden of onderdrukken deze alleszins sterk.

3.7 Bestrijding van ziekten en plagen
Bij de keuze van een groenbedekker zal men rekening dienen te houden met de eigenschappen van de
gewassen in het teeltplan. Zo kunnen groenbedekkers waardplanten zijn voor aaltjes die meehelpen
de populatie aaltjes te verhogen. Dit moet vermeden worden. Gelukkig bestaan er resistente rassen
die meehelpen de populatie van sommige soorten aaltjes te beperken (bv. resistente rassen gele
mosterd en bladrammenas tegen het bietencystenaaltje). Daarom is er bij het inpassen van een
groenbedekker in het teeltplan voldoende alertheid nodig. Men dient rekening te houden met
aantastingen waaraan de teelten in het teeltplan gevoelig zijn (meer info op www.aaltjesschema.nl).
In dit opzicht wordt het afgeraden een groenbedekker uit te zaaien die tot dezelfde familie behoort als
de volgteelt. Zo past gele mosterd niet in een teeltplan met koolsoorten vanwege het gevaar op
knolvoet. Sommige groenbedekkers, zoals Facelia, zijn niet verwant aan andere cultuurgewassen en
vormen daarom geen gevaar op aanverwante ziekten en plagen in de volgteelt.
Door de teelt van groenbedekkers kunnen er in een aantal gevallen problemen met slakken optreden
in de volggewassen. Dit vanwege de beschutting die de groenbedekkers bieden aan de slakken. Deze
beschutting is sterk afhankelijk van de vorstgevoeligheid van de groenbedekker. Wil je een toename
van de slakkenpopulatie vermijden, kies dan voor een vorstgevoelige groenbedekker of vernietig uw
groenbedekker vroeg genoeg. Vermijd daarnaast een te grote zaaidichtheid.
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4

Groenbedekkers, een geducht wapen binnen MAP 5

Doordat groenbedekkers stikstof opnemen uit de bodem, wordt het verlies van bodemstikstof
gedurende de winter beperkt. Voor een optimale opname wordt een tijdige zaai aangeraden. Als
focusbedrijf is één van de te nemen maatregelen het inzaaien van een vanggewas binnen de maand
na de oogst voor zover de teelt het toelaat.

4.1 Kan een groenbedekker het nitraatresidu beheersen?
4.1.1

Inleiding

Het nitraatresidu is de hoeveelheid reststikstof in de vorm van nitraat in
het bodemprofiel tot een diepte van 90 cm gemeten in het najaar (1
oktober-15 november) en uitgedrukt in kg NO3-N/ha. Uit wetenschappelijk
onderzoek blijkt dat er een verband is tussen het nitraatresidu in de bodem
op het einde van het groeiseizoen en het risico op uitspoeling van nitraten
in het oppervlakte- en grondwater tijdens de winter. Deze uitspoeling heeft
een rechtstreekse invloed op de waterkwaliteit.

Foto: Het nemen van een stikstofstaal
(lagen 0-30, 30-60 en 60-90 cm).

4.1.2

Factoren die het nitraatresidu beïnvloeden

Stikstofbemesting
Het nitraatresidu zal sterk beïnvloed worden door de toegediende stikstofbemesting. De stikstofdosis
die wordt toegediend staat in rechtstreeks verband met het rendement (productkwaliteit) van de teelt.
Hierdoor is het van groot belang dat je de optimale stikstofdosis toedient, en dit zowel in functie van
het gewas als in functie van het perceel. Een bodemanalyse vlak voor de teelt kan hierover uitsluitsel
geven.
Bij het gebruik van dierlijke of andere organische meststoffen kennen we een grote variatie in
samenstelling en bemestingswaarde. Om te komen tot een beredeneerd gebruik zal een mestanalyse
meer informatie geven over de stikstofinhoud en bemestingswaarde van de mest die je op jouw
percelen gebruikt.
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Stikstofopname door het gewas
De opname door het gewas vormt de belangrijkste afvoerpost van stikstof. Een goede opbrengst
(gezond gewas) resulteert voor de meeste teelten in een goede stikstofafvoer. Deze opbrengst wordt
vooral bepaald door een goede bodemstructuur en een goede bodemvruchtbaarheid van de percelen.
Een voldoende en evenwichtige reserve aan mineralen is hierbij heel belangrijk, evenals een optimale
zuurtegraad (pH) van de bodem.

Stikstofvrijstelling uit oogstresten
Sommige teelten laten grote hoeveelheden oogstresten
achter op het perceel. De stikstof die aanwezig is in deze
oogstresten zal bij vernietiging gedurende het najaar
vrijkomen en zo het nitraatresidu verhogen. Om deze
vrijgestelde stikstof gedeeltelijk op te nemen zal best zo snel
mogelijk na de oogst een groenbedekker (of volgteelt)
ingezaaid worden.

Foto: Inwerken van oogstresten.

Mineralisatie
De mineralisatie uit de reserves die aanwezig zijn in de bodem kan op jaarbasis schommelen van 120
tot meer dan 250 kg N/ha. Zelfs wanneer er geen teelt op het veld staat, loopt de mineralisatie verder
(vooral in relatief warme en vochtige omstandigheden). Hierdoor kan de mineralisatie leiden tot
toenemende nitraatconcentraties in de bodem, vooral na teelten die vroeg op het seizoen geoogst
worden. Elke bodembewerking zal zorgen voor een betere verluchting en daaruit volgend, een
verhoogde vrijstelling van nitraat.
Door de inzaai van een groenbedekker zal deze nitraatvrijstelling gecompenseerd worden. De
groenbedekker zal de nitraatstikstof opnemen en zo het nitraatgehalte in de bodem verminderen.
Hierdoor zal de uitspoeling van nitraten naar het grondwater tijdens de herfst en winter dalen. Na het
onderwerken in het voorjaar zal deze stikstof terug vrijkomen en gedeeltelijk benut kunnen worden
door het volggewas. Ook vanuit financieel oogpunt vormt de inzaai van een groenbedekker daarom
een absoluut pluspunt.

5

EAG – mengsel van groenbedekkers: aandachtspunten

Door de vele verschillende soorten aan groenbedekkers kunnen talloze mengsels gemaakt worden.
Maar bij het samenstellen van een mengsel is er rekening te houden met een aantal aandachtspunten.

5.1 Soortenkeuze
De groenbedekkers kunnen ingedeeld worden in 3 grote groepen: de grasachtigen, de
vlinderbloemigen en de bladrijke. Binnen de bladrijke heb je een groep van de kruisbloemigen die te
onderscheiden zijn van de rest. Het combineren van soorten binnen eenzelfde groep is vaak het
eenvoudigst wegens de meeste gelijkenissen tussen deze soorten, zowel qua zaadgrootte en –vorm
als qua ontwikkelingseigenschappen van de groenbedekkers. Het doel van de groenbedekker zal de
keuze ook beperken zoals is er een maaisnede voorzien of wordt specifieke aaltjesreductie
vooropgesteld.
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5.2 Zaadgrootte en –vorm
Een belangrijk aandachtspunt bij het uitzaaien is de zaadgrootte en – vorm van de verschillende
groenbedekkers. Dit heeft niet alleen te maken met de egale verdeling van de zaden bij het zaaien, nl
fijne zaden samen met grove zaden, maar ook met mogelijke ontmenging van het mengsel tijdens het
zaaien in de zaadbak van de zaaimachine. Let sowieso bij een mengsel steeds op de mogelijke
ontmenging. Stap na een zaaigang af en kijk naar de zaadbak. Indien nodig moet deze regelmatig
opnieuw gemengd worden tijdens het uitzaaien.

5.3 Zaaitijdstip
Het tijdstip waarop u kunt inzaaien, bepaalt ook welke groenbedekkers in het mengsel opgenomen
kunnen worden. Iedere groenbedekker heeft een ideale zaaiperiode en wanneer die tussen de
verschillende soorten in het mengsel te veel van elkaar afwijkt dan heeft dit gevolgen naar de
ontwikkelingsmogelijkheden van de groenbedekkers. Uitzaaien op een tijdstip die voor de
verschillende soorten in het mengsel ideaal is, is dan ook aan te bevelen.

5.4 Groeisnelheid
Bij het uitzaaien van een mengsel van groenbedekkers, treden bij de uitgroei de verschillende soorten
in concurrentie met elkaar. De kennis van de verschillen in groeisnelheid en ontwikkelingscapaciteit
van de groenbedekkers is belangrijk om een evenwichtig mengsel samen te stellen. Soorten die
dominant zijn door hun snelle groei en ontwikkeling kunnen traaggroeiende soorten volledig
wegconcurreren tijdens de groei. Het aanpassen van de zaaidichtheden kan het evenwicht tussen de
verschillende componenten hierbij verbeteren.

5.5 Zaaitechniek
Het uitzaaien van enkelvoudige groenbedekkers is vrij eenvoudig en dit zowel met courante
nokkenradzaaimachine als met een gesofisticeerdere pneumatische zaaimachine. Eenmaal de juiste
zaaidichtheid is ingesteld en de passende zaaidiepte bepaald kan er nog weinig fout lopen bij het
uitzaaien. Bij mengsels - zeker bij verschillende groottes of vormen van zaden - is een afdraaiproef
onontbeerlijk om de juiste zaaidichtheid te bepalen. Ook bij de zaaidiepte is vaak een keuze te maken.
Sommige zaden kunnen ondiep gezaaid worden, terwijl andere diep genoeg in de grond moeten zitten
om goed te kunnen kiemen. De zaaidiepte is dan vaak een keuze van de minst schadelijke, waarbij je
opteert voor die diepte die voor elke groenbedekker in het mengsel aanvaardbaar is. Bij problemen
om gemengd uit te zaaien kan eventueel overwogen worden om het inzaaien te ontdubbelen in twee
werkgangen.

5.6 Zaaidichtheid
Eenmaal bepaald welke groenbedekkers in een mengsel uitgezaaid worden, moet er nog de onderlinge
verhouding van de verschillende soorten bepaald worden en ook de uiteindelijke zaaidichtheid van het
mengsel.
Bij de samenstelling van het mengsel moeten steeds de minimale EAG-voorwaarden nageleefd
worden, nl minstens twee verschillende soorten aan minimaal de helft van de vermelde zaaidichtheid.
Deze minimale zaaidichtheden geven aan wat onder ideale omstandigheden voldoende is om tot een
goed resultaat van de groenbedekker te komen. Zaai je al wat later uit of zijn de weersomstandigheden
minder gunstig, verhoog de zaaidichtheid om tot een afdoende ontwikkeling te komen. Daarnaast
moeten de eigenschappen van de groenbedekkers in rekening gebracht worden om tot een correcte
verhouding in het mengsel te komen. Een snelgroeiende en sterk bedekkende soort wordt
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verhoudingsgewijs tot de andere component best verlaagd of omgekeerd voorzie de minder vlot
ontwikkelende soort aan een ruimere zaaidichtheid in het mengsel.
•

•

•

•

Mengsels van meerdere raaigrassen is mogelijk, bijvoorbeeld Engels en Italiaans gras. Wat niet
mag, is bijvoorbeeld twee rassen Italiaans mengen of Westerwolds en Italiaans mengen en
uitzaaien. Daarmee voldoe je niet aan de voorwaarden;
Om als ecologisch aandachtsgebied te kunnen meetellen, mag het perceel met de groenbedekker
geen gras als hoofdteelt hebben. Voor de graszaadteelt geldt er wel een uitzondering op die regel.
Een dergelijk perceel moet je in de verzamelaanvraag aangeven met de bijkomende bestemming
“ZAA”. Voor een goedgekeurd vermeerderingsperceel voor een grassoort die opgenomen is in de
lijst, volstaat daarenboven de inzaai van minstens één andere gewassoort uit de lijst aan 50% van
de aangegeven minimale zaaidichtheid om tot een toegelaten mengsel te komen.
Een groenbedekker of vanggewas mag niet geoogst, noch begraasd worden tot de uiterste datum
van de minimale aanhoudingsperiode. Daarna mag de groenbedekker geoogst, gemaaid of
begraasd worden. Om de zaadvorming te voorkomen, is maaien of klepelen tijdens de
aanhoudingsperiode wel toegestaan, voor zover de gehele plant niet vernietigd wordt. De
groenbedekker mag in elk geval niet als hoofdteelt voor de volgende campagne gebruikt worden.
Onder strikte voorwaarden kan een groenbedekker of vanggewas ook geoogst, gemaaid of
begraasd worden tijdens de aanhoudingsperiode. Die voorwaarden zijn de volgende:
o de groenbedekker kan voldoende vroeg ingezaaid worden, namelijk na een vroege oogst
van de hoofdteelt. Zo heeft de groenbedekker bij gunstige klimatologische en
agronomische omstandigheden de mogelijkheid om zich voldoende te ontwikkelen;
o na het oogsten van de groenbedekker moet er wel nog voldoende gewas aanwezig blijven,
zodat de groenbedekker in staat blijft zijn functies te vervullen, namelijk het zorgen voor:
▪ de opname van nutriënten uit het bodemprofiel;
▪ het bedekken van de bodem.
o Bij uitzonderlijke weersomstandigheden, zoals de droge zomer van 2018.

5.7 Voorbeelden mogelijke mengsels
Uit ervaringen op demopercelen de voorbije jaren lijsten we de aandachtspunten van een aantal
courante mengsels op.
Een mengsel dat nogal wat uitgezaaid zal worden is gele mosterd samen met bladrammenas. Twee
kruisbloemigen die een gelijkaardige vorm en grootte van de zaden hebben, maar waarbij de gele
mosterd de snelste groeier is en ook een sterke concurrentie betekent voor bladrammenas. Minimaal
moet het mengsel 5 kg gele mosterd en 6 kg bladrammenas bevatten per ha, maar om de
bladrammenas extra ontwikkelingskansen te geven ten opzichte van de gele mosterd zal een
verhouding van 5kg gele mosterd en 9 kg bladrammenas een evenwichtiger resultaat opleveren.
Twee grasachtigen mengen kan door Engels raaigras samen met Italiaans raaigras uit te zaaien elk aan
minstens 15 kg/ha. Dit is eenvoudig te realiseren en is in functie van een maaisnede in het voorjaar
een opportuniteit.
Een ander grasachtig mengsel is Italiaans raaigras en Japanse haver. De Japanse haver is een stevige
groeier, sneller dan het raaigras, maar is wel vorstgevoelig. Bij het mengen is het van belang om relatief
iets meer Italiaans raaigras toe te voegen, zodat het stand houdt in de beginfase om dan na de winter
te kunnen doorgroeien, nadat de Japanse haver afgestorven is. Een latere zaai – eind september – is
ook mogelijk.
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Bladrammenas mengen met facelia levert goede resultaten op. Ondanks de trage start van facelia,
groeit het snel door en houdt het evenwicht met bladrammenas. 4 kg facelia samen met 6 kg
bladrammenas geeft bij vroege zaai (tot 2de helft augustus) een goede ontwikkeling.
Een andere combinatie van facelia is die met Japanse haver. Twee vorstgevoelige soorten, met wel
grote verschillen in zaadgrootte en zaadvorm. Beide soorten houden elkaar goed in stand en zorgen
voor een vlotte bedekking en goede groei. De minimumzaaidichtheid per ha van 4 kg facelia en 20 kg
Japanse haver volstaat bij een vroege uitzaai.
Een mengsel samenstellen met vlinderbloemigen als één van de componenten vraagt relatief grote
hoeveelheden van die vlinderbloemige om een wezenlijk aandeel te bekomen. De trage groei en
beperkte bedekkingsgraad in het najaar zijn hiervoor de reden.

5.8 Conclusie
Het uitzaaien van mengsels van groenbedekkers verdient extra aandacht. Niet alleen moet je
voldoen aan de voorwaarden bij de invulling van de 5% ecologisch aandachtsgebied, maar ook
praktisch zijn er aandachtspunten. Bij het uitzaaien is een afdraaiproef een noodzaak, net als
aandacht voor het ontmengen in de zaaimachine. Bij het samenstellen van mengsels hou je rekening
met het zaaitijdstip en het doel van de groenbedekker. De specifieke groeieigenschappen van de
groenbedekkers bepalen dan in welke mate ze meer of minder in het mengsel aanwezig zijn.
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6

Demoveld 2018

6.1 Perceelsgegevens Moen
Voorvrucht: wintertarwe
Inzaai mengsels: 20/08/2018
Bodemanalyse: Op 20 augustus werd een bouwvooranalyse en profielanalyse uitgevoerd. De
bodemvoorraad N was 63 kg nitraat/ha in de laag 0-90 cm. Deze situeerde zich voornamelijk in de
toplaag:

Bemesting na het hoofdgewas: gedeeltelijk 40 kg N/ha
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6.2 Proefplan

6.3 Mengsels
Mengsel
Raapzaad + gele mosterd
Gele mosterd + japanse haver LAAG
Japanse haver + bladrammenas LAAG
Italiaans raaigras + alexandrijnse klaver LAAG
Japanse haver + boekweit
Facelia + gele mosterd LAAG
bladrammenas + zomerhaver LAAG
Japanse haver + facelia + zonnebloem
Matacelie
EAG Bieten
EAG Budget
greencover humus
greencover easy
LG Biofum
Multi cover
Beet cover
Field cover
Euromix
Groenmix
Faceliamix

zaaidichtheid
12 kg/ha
35 kg/ha
26 kg/ha
27,5 kg/ha
55 kg/ha
12 kg/ha
56 kg/ha
40 kg/ha
15 kg/ha
20 kg/ha
20 kg/ha
20 kg/ha
10 kg/ha
20 kg/ha
15 kg/ha
18 kg/ha
12 kg/ha
15 kg/ha
40 kg/ha
15 kg/ha
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Organisatie
Pollentier Annelies
Coopman Franky

Inagro
Ieperseweg 87
8800 Rumbeke
Annelies.pollentier@inagro.be
Tel. 0032 (0) 51/ 27 33 83
Franky.coopman@inagro.be
Tel. 0032 (0) 51/ 27 33 45

Medeorganisatie demonamiddag
Bart Debussche

Vlaamse Overheid – Landbouw en Visserij
VAC – Jacob van Maerlant
Koning Albert I-laan ½, bus 101
8200 Brugge
Bart.debussche@lv.vlaanderen.be
Tel. 0032 (0) 50 24 77 11

Bart Vandaele

PCLT
Zuidstraat 25
8800 Roeselare
Bart.vandaele@pclt.be
Tel. 0032 (0) 51 24 58 84

Met dank aan:
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