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Een gezonde bodem is maatwerk
De teelt van groenbemesters en vanggewassen is een must om uw bodem te voeden en te
beschermen tegen uitputting. Groenbemesters stimuleren bodemleven en zorgen met hun
organische stof aanvoer voor bodemvruchtbaarheid. Naast structuurverbetering en het
vastleggen van nutriënten kunnen groenbemesters een grote rol spelen in de regulatie en
het beheersbaar maken van plantparasitaire aaltjes. Investeer in de bodem met een
groenbemester, door een gedegen keuze te maken. Met de juiste groenbemester maakt het
hoofdgewas de beste start.

Groenbemester als volwaardige teelt

Extra aandacht voor de teelt van een groenbemester rendeert al snel. Een geslaagde
groenbemester verhoogt de opbrengst van het volggewas.
Uitzaai
Respecteer de geadviseerde hoeveelheid zaaizaad en de zaaitijd. Bij
groenbemestermengsels komen de diverse componenten het best tot hun recht. Zorg voor
een goed verkruimeld zaaibed zodat ook de fijnere zaden vlot kiemen. Zaai vlot na een
graanoogst om opslag te voorkomen en zaai niet dieper dan 2-3 cm.
Bemesting
Groenbemestermengsel met een hoog aandeel vlinderbloemigen hebben vaak genoeg aan
40 kg zuivere stikstof. Wanneer de groenbemester hoofdzakelijk uit bladrammenas, gele
mosterd of gras bestaat, kunt u de gift verhogen naar 60-70 kg stikstof per hectare. Bij het
hakselen van stro is een goede verdeling belangrijk. Ook wordt bij hakselen de
stikstofbehoefte hoger.
Groei
Onder stressvolle omstandigheden of bij zeer vroege zaai kunnen er een aantal soorten
zaadvormen. Aandacht is hiervoor gewenst. Meestal wordt dit zaad niet rijp maar ons
advies is om in dit soort gevallen toch te klepelen of te maaien om te voorkomen dat zaad
rijp wordt.
Onderwerken
Het is beter voor het bodemleven om
een groenbemester niet direct onder
te werken. Eerst schijveneggen of
knippen, liefst twee weken voor
onderwerken, zorgt voor een geleidelijk
vrijkomen van de voedingstoffen.

Assortiment groenbemesters 2021
Soort

Zaaiadvies

Zaaitijdstip

Nemaredux

20 kg

Juni – Aug.

NGift
50 kg

Kenmerken

Doublet Plus

25 kg

Juni – Aug.

50 kg

Adventure

25 kg

Juni – Aug.

50 kg

Saloon Plus

25 kg

Aug – Sep.

50 kg

Multiresistent mengsel BCA 1/
Chitwoodi
Multiresistent mengsel BCA 1/
Chitwoodi
Multiresistent mengsel BCA 1/
Chitwoodi/M.Hapla
Snelle grondbedekking, BCA 2

Fox

25 kg

Aug – Sep.

50 kg

Snelle grondbedekking, BCA 1

Silke Plus

75 kg

Juni – Aug.

70 kg

Tagetus
Patula

7 kg

Mei – Juli

60 kg

Hoge O.S. Afname
Pratylenchus penetrans
Bestrijding Pratylenchus
penetrans

Orgamax

20 kg

Juni – Aug.

50 kg

Hoge O.S. Diepe beworteling

Greencover
NKG

20 kg

Juni – Sep

50 kg

Mengsel voor NKG, massaal
gewas met najaarsbloei

Terralife
Betamaxx

37 kg

Tot 20 Aug.

50 kg

Diepe beworteling, hoge O.S.
bodemleven

Terralife
Solarigol

34 kg

Tot 20 Aug.

50 kg

Diepe beworteling, hoge O.S.
bodemleven

Terralife
WarmSeason

33 kg

Tot 20 Aug.

50 kg

Hoge O.S. Diepe beworteling,
Vroege zaai

Italiaans
Plus

25 kg

Juni – Sep.

70 kg

Mogelijk late zaai, geschikt
voor grassnede

Soilcover

21 kg

Juni – Sep.

70 kg

Mogelijk late zaai, Geschikt
voor grassnede

* adventure is een nieuwe bladrammenas met sterke werking tegen M.Hapla
* Fox is een nieuwe gele mosterd met BCA 1
* Greencover is een nieuw mengsel wat goed geschikt is voor NKG

De juiste groenbemesterkeuze
Van de circa 1200 aaltjes zijn er slechts 25 schadelijk. Met de juiste keuze
van teeltrotatie, resistenties en groenbemesting voorkomt u dat schadelijke soorten de
overhand krijgen en opbrengst- en kwaliteitsderving veroorzaken. Stem de groenbemester
goed af op de (mogelijk) schadelijke aaltjes in het perceel. In de hieronder getoonde
beslisboom kunt u gemakkelijk een groenbemesterkeuze maken rekening houdend met
het “mogelijke” aaltjesprobleem.

Aaltjes

vv

M. Chitwoodi
M. Fallax

P. penetrans

Orgamax

50% zonnebloemen, 35% japanse haver en 19% gele
mosterd

Terralife
Betamax

30% z.wikke, 14% j.haver, 11% deeptill, 8% a.klaver,
25% erwten, 4% niger, 6% facelia en 2% e.mosterd

Greencover
NKG

50% zonnebloemen, 20% facelia, 20% gele mosterd
en 10% vlas

Terralife
Solarigol

35% zomerwikke, 20% japanse haver, 14% deeptill,
8% a.klaver, 7% vlas, 15% niger, en 1% deder

Warmseason

30% zomerwikke, 29% sorghum, 6% a.klaver, 14%
vlas, 19% niger, en 2% ethiopische mosterd

Nemaredux

70% bladrammenas, 10% zwaardherik en 20% facelia

M. Hapla*
Doublet plus

Nemaredux

Nemaredux

Tagetus
Patula

Saloon plus

Adventure*

Silke Plus

✅
✅
✅

Doublet Plus

Nemaredux

Organische stof is de motor voor een natuurlijke bodemvruchtbaarheid. Bodemleven,
mineraalaanbod, bodemstructuur, water- en zuurstofhuishouding. Alles in de bodem
interacteert met organische stof. Organische stof wordt continu afgebroken, daarom moet
er voldoende aanvoer zijn van gemakkelijk afbreekbare en stabiele organische stof.
Groenbemesters spelen in deze organischestof aanvoer een belangrijke rol. Ook leggen ze
na de hoofdteelt overgebleven nutriënten vast, zodat ze niet uitspoelen. In symbiose met
het bodemleven zorgen de wortels van de groenbemester voor het vrijmaken van stikstof,
fosfaat en kali die weer ten goede komen aan het volg gewas. Een geslaagde
bladrammenas levert in het voorjaar 45 kg N, 4 kg P en 30 kg K.

Adventure
Saloon Plus
Fox

✅

97% bladrammenas en 3% zwaardherik

✅
100% bladrammenas
97% gele mosterd en 3% bladrammenas

✅
100% gele mosterd

Tagetes p.
Silke plus

100% tagetes patula
97% japanse haver en 3% engelraaigras

Engels Plus

97% engelsraaigras en 3% rietzwenk

Italiaans plus

✅

✅

Doublet plus

Aaltjes beheersing

Doublet plus

Organische stof

Trichodorus

Vervoedering

Bietencystenaaltje

Organische stof

Samenstelling groenbemesters

✅
✅

97% italiaansraaigras en 3% rietzwenk

✅
✅ = GLB-ready

Wettelijke eisen Ecologisch aandachtsgebied
Vanggewassen kunnen meetellen voor het invullen van de vergroening. Hiervoor gelden
een aantal speciale regels. Dit zijn de spelregels voor het telen van een vanggewas die telt
als ecologisch aandachtsgebied (EA):
- Inzaaien na 15 juli na oogst hoofdteelt en uiterlijk 15 oktober
- Bij inzaai voor 15 juli start de 8 weken termijn op 15 juli
- U moet een mengsel van twee toegestane soorten in zaaien, niet verplicht bij onderzaai
- Meld de inzaaidatum op dag van zaai bij RVO
- U mag meststoffen gebruiken, geen gewasbeschermingsmiddelen (8 weken)
- Bewaar alle zaaizaadcertificaten minimaal 5 jaar
- U gebruikt ten minste 75% uitgangsmateriaal van aanbevelende rassenlijst voor
landbouwgewassen (CSAR)
- Kijk altijd op www.rvo.nl voor de meest actuele lijst toegestane gewassen voor EA (GLB)
en maisteelt zand/löss (mestwetgeving)

Luzerne
In een groot deel van ons werkgebied kunnen wij voor groenvoederdrogerij Timmerman
uit Kortgene luzernecontracten onderbrengen. Luzerne geeft veel rust in het bouwplan en
levert een bewezen meeropbrengst in de volggewassen. Voor het GLB heeft luzerne
weegfactor 1 en is het een mooi vergroeningsgewas. Wanneer u interesse heeft of meer
informatie wil kunt u contact op nemen met uw adviseur.

Bestellen
Wanneer uw groenbemesterkeuze duidelijk is, reserveer of bestel tijdig zodat u kunt
beschikken over de gewenste groenbemester. Heeft u nog vragen of moeite met het
kiezen van een groenbemester neem dan contact op met uw adviseur.

