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Deze reader is opgesteld als onderdeel van de workshop “teeltplan maken” en heeft niet alleen tot
doel orde te scheppen in alle gefragmenteerde info op internet en van andere tuinders, maar wil ook
zodanig achtergrondinformatie geven dat het zelf maken van keuzes t.b.v. het teeltplan bevorderd
wordt. Deze verzameling info geeft vrij eenvoudig inzicht in de mogelijkheden en combinaties met
zowel de voor- als nadelen. Deze reader is slechts richtinggevend en baseert zich hoofdzakelijk op
waarnemingen uit de landbouwsector.
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Groenbemesting
H 1. Algemene beginselen
Inleiding
Groenbemesting is onderdeel van het beheer van de bodemvitaliteit. Bodemvitaliteit wordt
bevorderd door een evenwichtige mineralenhuishouding, een losse humusrijke structuur en een
gevarieerde aanplant, maar ook voor het inperken van onkruiden.
Groenbemesting is een natuurlijke vorm van plantaardige bemesting. Waarom plantaardig bemesten
als het ook met dierlijke mest kan? Het voordeel van plantaardige groenbemesting is dat in bepaalde
periodes de bodem niet braak hoeft komen te liggen, bijvoorbeeld in de herfst of wintertijd en
tussen de teelt van verschillende gewassen in. Naast de dierlijke mest levert plantaardige mest ook
structuur en specifieke plantaardige restproducten die voor het bodemleven interessant zijn en
verbeterd het de irrigatie en drainage van regenwater.
Een bijzonder aspect is de inzet van groenbemesters bij het herstel van een uitgeputte bodem. Naast
een meerjarenplan met wisselteelt kun je gelijktijdig met een opstartplan beginnen, waarbij de teelt
van moes de eerste jaren op de tweede plaats staat en bodemverbetering op de eerste plaats.

Redenen om te kiezen voor, en uit verschillende groenbemesters
1.
Aanvullen van organische stof met ‘vang’-gewassen. Dit zijn alleen vlinderbloemigen
die stikstof uit de lucht opnemen en in de wortels opslaan met de medewerking van
bodemschimmels.
2.
Aanvullen van organische stof in de vorm van humus
3.
Verbeteren van bodemstructuur
a. Oppervlakte structuur
b. Dieptestructuur
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Uitspoelen is het verschijnsel dat voedingsstoffen die in de bodem zitten, of zijn aangebracht met
bemesten, door regen en erosie door de grond ‘zakken’ en via het grondwater afgevoerd worden. Dit
gebeurt vooral bij braakliggende percelen waar niet op verbouwd wordt. Door voor de winter de tuin
te spitten en daarbij mest onder te werken en vervolgens geen aanplant in te zaaien, bevriest de klei
wel en wordt mooi korrelig, maar in de lente is een groot deel van de bemesting verdwenen.
De C/N ratio (Carbon/Nitrogen Ratio) drukt de mate van het houterige karakter van het gewas uit.
Een houterig gewas heeft een hoge C/N ratio en zal langzamer verteren dan een gewas met een lage
C/N ratio. Hoe hoger de C/N ratio, des te langer wordt de stikstof geconserveerd. Dat betekent dat
een groenbemester die in de winter door vorst afsterft, maar waarvan de gevangen voeding tot de
lente in of op de bodem bewaard moet worden zonder uit te spoelen, liefst een hoge C/N ratio dient
te hebben. Gewassen met een lage C/N ratio kunnen gedurende het seizoen als tussen gewas ingezet
worden. Na het onderwerken komt de voeding snel vrij voor het volggewas. Vorstgevoelige
gewassen die in de herfst gezaaid worden zoals wikke, sterven in de winter af, maar hun stikstof
komt heel snel vrij en zal in de wintermaanden uitspoelen.
Grondbedekking zegt iets over het tempo waarin het zaaigoed de bodem bedekt. Hoe hoger dit
cijfer, des te sneller de bodem bedekt is, maar laat minder stikstof achter. Stikstof wordt vooral in
het blad aangemaakt, dus als je dit wel wil recyclen, kun je het afmaaien en in de komposthoop
verwerken. Het afgemaaide bovengrondse deel wordt als veevoer gebruikt, maar op een moestuin
kan dat mooi op de komposthoop. .
Winterhard is de uitdrukking voor het kunnen overleven van vorst. Hoe hoger dit getal, des te
gevoeliger voor vorst en zal het met meer of minder vorst afsterven. Bij een hoog getal sterft het bij
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Veel gebruikte begrippen

vorst af. Bij een middelmatige vorstgevoeligheid sterft het pas af bij lagere temperaturen onder nul
en /of langdurigere vorstperioden. Bij een laag getal overleeft het de vorst.
Duizendkorrelgewicht. Het wordt niet genoemd in deze beschrijvingen, maar we komen het wel
tegen in de professionele handleidingen. Mocht je ooit zaad bij een groothandel kopen of via via, dan
kan het wel op de verpakking staan. Het duizendkorrelgewicht is het gewicht van duizend korrels. Als
de korrels groter zijn, neemt ook het duizendkorrelgewicht toe. Zoals bij de granen voorkomt, wordt
dit gewicht op de verpakking vermeld, zodat je kunt afwegen in plaats van zaden te tellen. Een
rekenvoorbeeld:
Stel de plantdichtheid is 300 planten per m2 = 300 zaden per m2 (zaaidichtheid).
1000-korrelgewicht = 80 gram
1000 / 300 = 3,3 (1/3 deel)
80 / 3,3 = 24,2 gram zaad / m2 heb je dan nodig.
Vaak staan dergelijke hoeveelheden op de zaadzakjes vermeld, maar als dat niet zo is, kun je dit
uitrekenen.
Opslag is het verschijnsel dat wanneer zaad zich heeft uitgezaaid, het in de bodem bewaard wordt
tot het weer kan kiemen. Opslag wordt vaak genoemd, omdat dit bij de vele groenbemesters
(grassen met name) veel voorkomt. Je kunt dan zien of het zinvol is om voor de bloei eea al af te
maaien en opnieuw op te laten komen.
Een waardplant is een plant die als gastheer optreed voor een specifieke ziekte of plaag. In feite is
elke plant wel een waardplant, maar niet altijd voor de zelfde plagen. Let daar op als je een
groenbemester uit kiest in relatie tot je overige moes teelt.
Inkuileffect is dat bij het onderwerken van de uitgebloeide groenbemester de bladmassa als één laag
in de ploegvoor komt te liggen en daardoor moeilijk verteert. Dat gebeurt makkelijk bij gewassen
met veel bladontwikkeling en een dikke kluit. Bij het onderwerken komt de plant op zijn kop in de
grond en de zanderige kluit dekt het blad mooi af. Je kunt dat voorkomen door het eerst te maaien.
Boeren laten het vaak eerst begrazen. Het gemaaide blad kun je als mulch of op de komposthoop
verwerken.
Verslempt wil zeggen dat de bodem is dichtgeslagen. Ofwel doordat er te veel op is gelopen, ofwel
omdat er niets mee gedaan is en de structuur door beregening is verdwenen. Een verslempte
kleigrond is niet te bewerken. Als het te droog is, wordt het keihard. Als het te nat is blijft het aan de
spade kleven.
De dekvrucht is het gewas dat primair geteeld wordt volgens het teeltplan.

Slakken
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Andere ongewenste gedierten
Groenbemesters bieden enorm goede schuil- en broedplaatsen voor naaktslakken, ritnaalden, aaltjes
etc. Het kan ook niet anders. De natuur stelt zelf haar natuurlijk ecologisch evenwicht in. Dus deze
aantrekkingskracht komt op gang. De opties die er zijn, bestaan uit de bodem kaal houden en
spuiten, of de bodem toch met groenbemesters op gang helpen. Heb geduld, houd vol en zorg ervoor
dat je tegelijk ook natuurlijke vijanden aantrekt. Want komt het ecologisch principe op gang, dan
komen onder de juiste omstandigheden ook de natuurlijke vijanden. Zorg er dan wel voor dat je na
een dergelijke groenbemester moes gaat telen die niet gevoelig is voor de plaag die je ervoor in de
groenbemester gehuisvest hebt. Dit kun je terug vinden in de gewasbeschrijvingen.
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Wikke en facelia komen uit wetenschappelijk onderzoek naar voren als groenbemesters die voor
slakken de minste overlevingskansen geeft gedurende de winter, waardoor ‘overbevolking’ in de
hand kan worden gehouden.
Bron: http://www.kennisakker.nl/kenniscentrum/document/invloed-van-de-teelt-vangroenbemesters-op-de-slakkenpopulatie

Ongewenste kruiden
Een aantal groenbemesters kunnen onkruiden verdringen. Grassen, granen en facelia zijn daar
geschikt voor. Wikke en klavers niet. Zie daarvoor de gewasbeschrijving. Doordat groenbemesters
snel een stevig bovengronds bladgestel ontwikkelen, ontnemen zij het licht voor het doorgroeien van
de zojuist boven de grond gekomen kiemplantjes. Zij zullen stikken. Dit gaat echter niet op voor
kruiden met een stevige energievoorraad in hun wortelgestel, zoals distels, paardenbloem,
akkerwinde en dergelijke. Maar er zal concurrentie komen in de bodem, wanneer er zoals bij de
grassen veel ondergronds materiaal in de wortels worde afgezet (Fig. 1 blz. 11). Door bij de oogst
goed de resterende wortelresten van de ongewenste kruiden weg te steken, zullen zij langzaam aan
beheersbaar worden, maar ook zullen zij in de wortelpennen steeds minder goed energievoorraden
kunnen opbouwen, waardoor het wortelgestel uitput.
Aandachtspunten bij het onderwerken van groenbemesters
Bron:
http://www.kennisakker.nl/actueel/kennistekst/aandachtspunten-bij-het-onderwerken-vangroenbemesters
Als we een groenbemester mee willen laten tellen voor de extra N-ruimte binnen de
gebruiksnormen, geldt voor de kleigronden dat de groenbemester minimaal 8 weken moet blijven
staan (en maximaal 31 augustus gezaaid). Bij zand- en lössgronden mag de groenbemester dan pas
na 1 december vernietigd worden. Onder vernietigen wordt zowel ploegen als doodspuiten verstaan.
Pas bij het onderwerken van groenbemesters op voor het ‘inkuileffect’, waarbij de bladmassa als één
laag in de ploegvoor komt te liggen en daardoor moeilijk verteert. Vooral na het maaien van
bladrammenas (wordt hier niet besproken) dienen we bij voorkeur minimaal een week te wachten
met onderwerken, zodat het gewas makkelijker verteert. Ook is het een mogelijkheid om vlak voor
het ploegen de groenbemester te verkleinen en te mengen met de grond. Benut ter afweging de
droge/totale stofopbrengst en vergelijk de ondergrondse met de bovengrondse opbrengst. (tabel 1
op blz. 10).
In deze reader worden de kruisbloemige groenbemesters niet besproken. Dat hadden we wel kunnen
doen, maar er is op een volkstuin maar weinig plaats om een zevenjaars wisseling toe te passen.
Willen we dan ook nog met koolachtigen groenbemesting toepassen, dan bevorderen we juist de
knolvoet. Er zijn alternatieven genoeg die voldoende groenbemesting mogelijk maken.
Aanvullende bodeminfo
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In de video bij hyperlink 1) wordt zichtbaar hoe men nog worstelt met het verduurzamen van de
bodem en dat dat een dilemma oplevert tussen duurzaamheid en plagen (aaltjes). Wat ze niet
bespreken, maar wat je wel ziet, is dat ze dat onder monocultuur laten plaatsvinden. Er is nog lang
geen evenwicht. Zorg je nu in je tuin voor variatie, dan zal het probleem van de aaltjes waarschijnlijk
minder worden. Kijk bijvoorbeeld in Boxem, H. van; Handboek ecologisch tuinieren; VELT 2002, ISBN
9080062642 naar wat de natuurlijke vijanden zijn van aaltjes en wat zij nodig hebben, en ga ze
ondersteunen. Biodiversiteit speelt hier een sleutelrol.
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Louis Bolk Instituiut:
1) http://www.louisbolk.org/nl/landbouw/bodembeheer
2) http://www.louisbolk.org/nl/landbouw/biodiversiteit
3) http://www.louisbolk.org/nl/landbouw/landbouw-en-natuur

H 2. Enkele strategieën voor de inzet van groenbemesters
Structuurverbetering van conditioneel slechte percelen op kleigronden
Algemeen
Een tuin die lang niet verbouwd is geweest, of waarop langdurig eenzijdig geteeld is en of waar
volgens de traditionele industriële landbouwmethode met gewasbeschermingsmiddelen en
kunstmest is gewerkt, verkeert in een ernstig verzwakte toestand. Er is nauwelijks micro-organisch
leven als gevolg van de gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest. Daarnaast is de bodem al dan
niet geheel verslempt. Er zullen dan vooral voor de teelt van moes ongewenste kruiden groeien, die
eigenlijk een poging doen de conditie van de bodem te verbeteren. Dat betekent dan ook dat de
bodem barstensvol zit met zaden van deze plantjes, de zgn. opslag. Wanneer met deze percelen
heilzaam aan de slag gegaan wordt, zullen deze zaden de eerste jaren tot kieming overgaan, maar
niet tot nieuwe zaadvorming komen.
Wat zo’n perceel nodig heeft is enerzijds een structuurverbetering en anderzijds een natuurlijke
stikstofvoeding en humusvorming. Die stikstof is waarschijnlijk niet het enige zinvolle mineraal, maar
daar is wel het landbouwonderzoek op gericht. Je kunt er vanuit gaan dat er nog meer mineralen in
zitten, maar die komen veelal uit de bodem. De stikstof komt heel nadrukkelijk uit de lucht. Het dient
tot bouwstof van de bodemschimmels. Die bestaan voor een groot deel uit eiwitten, en eiwitten
kunnen niet opgebouwd worden zonder stikstof. Dit is vanuit een chemische invalshoek bekeken.
Een natuurlijke interventie is dan om vlinderbloemigen te zaaien die de stikstof uit de lucht kunnen
vangen (‘vang’-gewas) en een samenwerking aangaan met de aanwezige bodemschimmels. Met deze
vang-gewassen wordt de bodemschimmelcultuur op een natuurlijke manier ondersteund, wat niet
op gang komt wanneer je stikstof kunstmest zou geven.
Welnu, hoe wil je je perceel gaan aanpakken? Dat is erg afhankelijk van je geduld en overgave. Toch
wil je ook wel wat snoepen uit je tuin. Overweeg eerst of je het hele perceel, ten koste van moesopbrengst wil aanpakken, of dat je 50-75 % van je perceel overlaat aan verbetering en het resterende
deel bebouwd met moes dat een schrale bodem verdraagt zoals bonen of aardappels. Daar zijn heel
veel smakelijke variaties mogelijk. Erwten, peulen, sperziebonen, kapucijners etc. In beide gevallen
kun je de volgende aanpak overwegen. Maak ook nu weer een keuze of je een eenjarige of
meerjarige aanpak kunt opbrengen.
We schetsen een een- en twee jarige methode. Deze opzet kan je helpen om je energie te verdelen.
Het stuk dat voor verbetering aangemerkt wordt, vraagt geen onderhoud tijdens de teelt. Die
energie kun je dan gebruiken voor het stuk dat je wel met moes verbouwd, en dat is al intensief
genoeg. Immers, ook die grond is niet optimaal en daar moet je echt vaker naar terug komen om te
wieden en water te geven.
In dit programma is geen klaver opgenomen, omdat deze toch aardig wat bemesting nodig hebben
en dat is nou net niet aanwezig in deze situaties.
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Kies voor het meest schaduwrijke deel van de tuin. Dat is omdat zowel schaduw en verslemping het
voor moes dubbel zo zwaar maakt om op te komen. Het andere stuk heeft alleen verslemping, en
daar beschikt je moes dus wel over lichtwerking. In het tweede jaar kun je op het schaduwrijke deel
wel moes verbouwen, maar dan is de bodem ook een stuk beter op orde.
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De eenjarig aanpak

Laat je tuin in het najaar een keer ploegen en daarna frezen. Er zit nauwelijks leven in de bodem dat
je ermee stuk maakt. Voor een biologisch-dynamische en ecologische aanpak vermijdt je liever het
gebruik van machines en spit je zelf, maar het kan een zwaar karwei zijn. Laat je dan adviseren door
een ervaren tuinder wanneer de bodem er het beste voor geschikt is. Dat hangt af van het weer en
het jaargetijde. Laat de bodem na het frezen met rust en laat de wintervorst de klei vervolgens
verpulveren. Zaai in het voorjaar een vang-gewas (Esparcette) met een graansoort (zomertarwe of
gerst). In de bodem komt door het vang-gewas de micro-organismen op gang en het graan maakt de
niet geploegde onderlaag losser en vormt humus. Zaai om en om in rijtjes, of breedwerpig nadat je
de zaden door elkaar gemengd hebt. Eventueel kun je in het voorjaar als de aanplant nog klein is een
keer schoffelen. Het zaaien in rijtjes makt schoffelen mogelijk. Bij breedwerpig zaaien kan dat niet.
In de zomer die volgt zullen slakken en insecten zich verschansen in de aanplant en zich daar
voortplanten. In augustus-september kan het stro geoogst worden met de zeis en het hele veld een
keer gespit of omgewerkt worden met een drietand. Nu is de bodem in zekere mate los en zodanig
gevoed dat facelia zich er redelijk kan ontwikkelen. Het is een van de weinige groenbemesters die
goed tegen de droogte kan tijdens de kiemperiode en in augustus is dat belangrijk om rekening mee
te houden. Kies daarvoor een zo vochtig mogelijke periode bij dalende maanbaan. Voor midzomer is
dat bij volle maan en na midzomer is dat bij nieuwe maan (uit eigen onderzoek). Het voordeel van
Facelia is dat het doodvriest in de winter en dat het toch de bodem bedekt houdt, omdat het veel
stroachtig materiaal voortbrengt. Doordat de facelia afsterft worden de slakken(eitjes) blootgesteld
aan de vorst en zullen vergaan. Daarmee wordt de slakkenpopulatie aanzienlijk terug gedrongen.
Daarnaast is het is een bijenplant dat de bijen in de late herfst nog van nut kan zijn.
Aangezien dit principe het volgende jaar met het overgebleven veld ook toegepast kan worden, kun
je na de teelt van de bonen-achtige of aardappelen, in augustus-september ook die bodem laten
ploegen en frezen, waarna ook op dit stuk een mix van een winterhard vang-gewas en een graan
ingezaaid kan worden. Het vervolgt dan zoals je eerder dit jaar met het andere stuk hebt gedaan.
Als de lente van het tweede seizoen aanbreekt kun je het gedeelte waar de dode facelia staat ,klaar
maken voor de teelt van je moes. De bodem verbetering is hiermee binnen het plan afgerond, maar
wellicht nog niet klaar. De groenbemesting die we nu toegepast hebben kun je vervolgens structureel
gaan inpassen op een zgn rustperceel. Dat is een perceel dat in de vruchtwisseling wordt
meegenomen, maar waar vitalisatie van de bodem centraal staat, door het te verbouwen met
groenbemesters en met toevoeging van zelfgemaakte of aangekochte biologische compost.
2015 0e seizoen
Lente

zomer herfst

winter
Freezen

zomer herfst
onderwerken + facelia

winter

zomer herfst

winter

2016 1e volledige seizoen
lente
Esparcette+ zomertarwe

Doe dit met bijvoorbeeld 70% van je perceel. Gebruik de andere 30% om vlinderbloemigen of
aardappels op te telen, dan heb je ook wat te eten. In het najaar van het 1 e seizoen zaai je alvast ter
voorbereiding op het volgend jaar esparcette en winterrogge. Je kont het tweede seizoen dan het
andere deel onder handen nemen.
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Lente
Start moesteelt
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2017 2e volledige seizoen

De tweejarige aanpak
Laat in het najaar (0e seizoen) je tuin ploegen en frezen. Als je in januari pas kunt beginnen, dan start
dit proces in voorjaar (1e seizoen). Zaai het in met een vang-gewas. Het spreekt voor zich dat het
perceel voor de uiterste zaaidatum van het najaar gefreesd moet zijn. Kies je voor esparcette, dan
heb je te maken met een meerjarig gewas. Dat heeft de voorkeur, want nu laat je dit de hele 1e
winter en zomer staan.
In het najaar van het eerste volledige seizoen maai je het bovengrondse deel af en verwerk je dat in
de komposthoop. Het ondergrondse deel werk je om met een drietand. Vervolgens zaai er uiterlijk in
oktober een mix van een (Engels) raaigras en graan (winterrogge) in. Dit laat je overwinteren en in
augustus van het tweede seizoen maai je dat af en verwerk je het ook weer in de komposthoop. Het
overige werk je om met de drietand en zaai je in met facelia. De facelia sterft af in de 2 e winter en de
slakkenreductie treedt op. In het voorjaar van het derde seizoen werk je alles onder en kun je moes
gaan verbouwen.
Je kunt er voor kiezen nog een jaar een mix van graan en een vang-gewas te zaaien. Met het vanggewas wordt er nog een impuls aan de bodemschimmels gegeven. De reeds los gekomen bodemlaag
kan nu nog verder losgemaakt worden door het raaigras. In het najaar zaai je dan nog een keer
facelia en hoop je op een zeer strenge winter met elf-stedentocht, om de reductie van de
ongewenste gedierten. Na de winter begint dan je moes seizoen met een sterk verbeterde bodem.
Voor zowel de een-, twee- of driejarige verbeterprogramma’s dient de vitaliteit nadien onderhouden
te worden. Dit wordt beschreven in “Bodem onderhoud van percelen in goede conditie verkeren”
2014 0e seizoen
Lente

zomer herfst
winter
frezen + esparcette

2015 1e volledige seizoen
lente
Esparcette laten staan

zomer herfst
Maai en onderwerken

winter
Winterroge+ raaigras e.v.

2016 2e volledige seizoen
Lente
zomer herfst
Rogge en gras laten staan
Maai en onderwerken

winter
Facelia

2017 3e volledige seizoen
Lente
Start moes teelt

zomer herfst

winter
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Groenbemesting kunnen we opnemen in het teeltplan. Dat kan op verschillende manieren en de
keus is afhankelijk van je bedoeling, nateelt etc. Je kunt je keuze mede baseren op de gegevens uit
tabel 1. In de herfst kunnen in principe alle niet beteelde percelen ingezaaid worden met een
groenbemester. Na bladrijke gewassen een vang-gewas, een specifieke groenbemester om specifieke
plagen controleerbaar te houden, etc.
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Bodem onderhoud van percelen die in goede conditie verkeren

Het is ook mogelijk om een zogenaamd rustperceel in te bouwen, waar een seizoen geen moes
verbouwd wordt. Na een cyclus van vier jaar al na gelang het aantal vakken dat je hebt om in te
rouleren, kan zo’n veld tot rust komen. De soort groenbemester kan dan worden bepaald op grond
van de conditie van de bodem. Een graan of een vanggewas hebben altijd wel nut. Klaver kan hier
goed ingepast worden.
Ook kun je tussen je moes hier en daar een rijtje groenbemesting plaatsen. Het geeft beschutting en
staat leuk.

Onkruidbeheersing en beheersing van plagen
Over onkruidbeheersing is al gesproken. Bladrijke gewassen zoals graan en gras doet kort onkruid in
de kiem smoren. De penwortelkruiden moeten ondanks groenbemesting toch gewoon weggestoken
worden.
Voor de beheersing van plagen ligt het wat anders. De groenbemesters bieden onderdak aan heel
wat ongewenste gasten. Hier moet je wel rekening mee houden. Kies uit de gewasbeschrijving een
groenbemester die weinig kwaad kan en zorg erbij ook dat je schuilplaatsen creëert voor natuurlijke
vijanden, zoals egels, vogels, gaasvliegen, sluipwespen etc. Kies een waardplant die geen, of zo min
mogelijk, invloed heeft op de nateelt.

Conclusie
Op de kleigronden in de omgeving van Arnhem zijn een aantal gewassen die duidelijk op de
voorgrond reden.
1. Voederwikke:

Toepassing: Onder dekvrucht. Houdt de slakken het meest op afstand, meer dan de
klavers.

Doel: humusvorming en goede stikstofbinding

Nadeel: trekt aaltjes aan, behalve bij het ras “Hifa”. Eveneens bladrandkever en
tabaksratelvirus.
2. Zomertarwe, winterrogge en Facelia

Toepassing: Winterrogge op rustperceel over de winter, Zomertarwe als gedurende
de winter niet kan, facelia aan het einde van een rustperiode op een rust-perceel dringt de
slakkenpopulatie terug.

Doel: Humusvorming en structuurverbetering.

Nadeel: waardplant voor naaktslakken, aaltjes, ritnaalden, bladrandkever

Voordeel: tevens waardplant voor diverse roofinsecten!
3. Esparcette/lupine als esparcette niet verkrijgbaar is.

Toepassing: op rustperceel gedurende een heel seizoen, ev. Samen met winterroge in
rijtjes of breedwerpig gezaaid

Doel: Stikstofbinding

Nadeel: geen
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Witte klaver vriest dood en spoelt uit. Kan daarom wel onder dekvrucht, maar trekt nog meer
naaktslakken aan. Daarnaast ook diverse soorten aaltjes en bladrandkevers.

9

Alternatieven voor Wikke en esparcette/lupine
Rode klaver vriest dood en spoelt uit. Kan daarom wel onder dekvrucht, maar trekt meer slakken
aan. Geen aaltjes, wel ritnaalden en meeldauw.

Perzische klaver vriest dood maar spoelt nauwelijks uit. Kan daarom wel onder dekvrucht, maar trekt
ook naaktslakken aan, evenals aaltjes en tabaksratelvirus. Voordeel is wel dat dit de klaver met de
grootste stikstofbindingscapaciteit. Alternatief voor Facelia als slakken er niet toe doen.
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Zomergerst is waardplant voor extreem veel ziekten en plagen. Er zijn betere alternatieven zoals
tarwe en rogge.

H 3. Gewasbeschrijvingen

Bodembedekking

Droge stof opbrengst Totaal Kg / Ha

Droge stof opbrengst bovengronds

Droge stof opbrengst ondergronds

7

30
00

25
00

50 Voor/naja
0 ar

1 10
4 0

11
00

7

34
00

27
00

16 Voor/naja
00 ar

1
2 80

85
0

6

33
00

20
00

13 Voor/naja
00 ar

1 12
6 0

80
0

8

34
00

26
00

80 Voor/naja
0 ar

Waardplant voor

Eff. Org. Stof opbrengst Kg / Ha
65
0

Onderwerken

Bovengrondse stikstof opname

1 12
1 0

C/N Ratio

Bodem pH

Geschikt op

Winterhard

Hoogte (cm)

Zaaimoment

Zaaidiepte (cm

Zaaidichtheid Kg / Ha

Rijafstand (cm)

Familie

Botanische naam

Tabel 1; Overzicht gewasgegevens

Esparcette

Velerlei
Onobrychis
sativa

Mei, juni, juli

10 a
100
20 a
70

1a
1,5

mei tot
oktober

15 a
80

mei tot
oktober

15 a
25

half april en
mei

10 a
40

Juli

10 a 20
Rode klaver

Trifolium
pratense

Legumin
ose

Witte klaver

Trifolium
repens

Legumin
ose

1a
1,5

Legumin
ose

10 a 15*
15 a
1a
20**
1,5

7

Perzische
Trifolium
klaver
resupinatum
* Onder dekvrucht
** Als stoppelgewas

3,
ne
e
ja
3,
ne
e
5
ne
e
3,
ne
e

Klei, zavel, loss
matig vochtige stikstof
arme bodem

>5

Lichte klei, zavel, loss

alle grondsoorten

alle grondsoorten

>4
,5

11

Voederwikke

2a
5
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90 a 125
Legumin 10 a
ose
25
Legumin
ose

Zie gewasbeschrijving

Vang-gewas

Droge stof opbrengst bovengronds

Droge stof opbrengst ondergronds

30
00

23
00

70 mulch/ko
0 mpost

1
7 45

11
00

9

42
00

25
00

17 mulch/ko
00 mpost

1
7 45

10
00

7

42
00

22
00

20 mulch/ko
00 mpost

1
7 45

10
50

7

41
00

24
00

17 mulch/ko
00 mpost

Waardplant voor

Droge stof opbrengst Totaal Kg / Ha

9

1 12
7 0

Onderwerken

Bodembedekking

65
0

Eff. Org. Stof opbrengst Kg / Ha

16 mulch/ko
00 mpost
mulch/ko
mpost
mulch/ko
mpost

Bovengrondse stikstof opname

10
00

40
0
16
00

C/N Ratio

Bodem pH

Geschikt op

Winterhard

Hoogte (cm)

Zaaimoment

Zaaidiepte (cm

Zaaidichtheid Kg / Ha

Rijafstand (cm)

Familie

Botanische naam

6

16
00

1 10
5 0

Facelia

Phacelia
tanacelifolia

Boragina 15 a
ceae
20

Gras
Italiaans
raaigras

Lolium
multiflorum

Poaceae

Zomergerst

150
90
50 a
130

april t/m half
aug

60 a
80

9 zand, dal, zavel, kleigrond
ne
e
ja alle grondsoorten

Vlas
Hennep
6 a 14

1a
2

20 a
1a
10 30***
2
25 a 35
****
20 a 25^

fijnkruimelige grond, niet
1 op zware klei

na half april
30 a
alle grondsoorten, behalve
***
120
5 veen
Tot
augustus****
Engels raaigras Lolium
half feb 10 a
perenne
Poaceae
beg.maart ^
90
7
15 a 20
Tot half april
^^
^^
Voor
augustus ^^
Westerwolds
30 a 45
Tot half
30 a
raaigras
Poaceae
10
augustus
100
5
*** Onder dekvrucht, **** stoppelgewas, ^ Onder tarwe, ^^ gemengd met zomergraan, erwt of vlas, ^^^ bij stoppelgewas

12

Poaceae
Gramina 12,5
e
a 25

Zomertarwe

aug t/m okt
maart t/m
april
voor half
maart

Pagina

Secale cereale
Triticum
soorten
Hordeum
vulgare

120 a
2a
180
3
200 a
350
60 a 200 3 a
4

Zie gewasbeschrijving

Winterrogge

12,5
a 25

Zie gewasbeschrijving

Graan
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Fig. 1; boven- en ondergrondse ontwikkeling van drie soorten
groenbemesters

Stikstof (N) bindende vang-gewassen
Algemeen
In deze beschrijving zijn de groenbemesters opgenomen die geschikt zijn op de kleigronden.
Gewassen zoals boekweit en seradella zijn geschikt op de lichtere gronden en gaan verstuiving tegen.
Voederwikke
Botanische naam:
Familie:
Rijafstand:

Zaaidiepte:
Zaai:
Hoogte:
Winterhard:

C/N:
Bovengrondse stikstof opname:
Effectieve org. Stof:
Grondbedekking:
Droge stof opbrengst:
Onderwerken:
Waardplant voor:

Velerlei soorten
Leguminosae (vlinderbloemige)
10-25 cm
Zaaidichtheid: 90 - 110 Kg zaad / Ha (lichte klei) 100 – 125 Kg
/ Ha (zware klei)
2-5 cm
Half juli - begin augustus, juli is beste tijd
10-100 cm
3, Nee
Geschikt op: Klei, zavel en löss met min. pH>5 met goede
vochtvoorziening
11 = Laag, dus snel verterend
120
650 Kg / Ha
7
3000 Kg / Ha (2500 bovengronds, 500 ondergronds)
Voor- en najaar geen probleem
Valse meeldauw (Peronospora vicida), bladluis bij droogte,
bladrandkever als ervoor erwten hebben gestaan, minst
huiselijke vlinderbloemige voor aaltjes; ras Hifa is geen
waardplant voor maiswortelknobbelaaltje (Meloidogyne
chitwoodi) en een slechte voor aaltjes (Trichodoriden) en
tabaksratelvirus. Zeer goede waardplant voor Pratylenchus
penetrans

Mate van structuur:
Penwortel met goed ontwikkelde zijwortels tot max 1 meter diep. Verlangt een fijnkorrelig vochtig
zaaibed, waardoor het niet geschikt is in de harde verweerde klei zoals bij de opstart van een tuin in
een slechte conditie
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Opmerking:
Wordt niet geadviseerd bij onkruid, omdat wieden niet mogelijk is in dit gewas.
Vraagt een vrij fijn en vochtig zaaibed.
Vanwege de lage C/N ratio in combinatie met een lage wintervastheid, is het minder geschikt als
nateelt ter voorbereiding op de volgende lente, omdat de snel vrijkomende stikstof in de wintertijd
weer uitspoelt.
Slakken hebben er een slecht onderkomen aan, waardoor ‘overbevolking’ kan worden
teruggedrongen. Daarom heel geschikt als groenbemester onder dekvrucht.

Esparcette
Bron:
http://wilde-planten.nl/esparcette.htm 9-11-2014
Botanische naam:
Familie:
Rijafstand:
Zaaidichtheid:
Zaaidiepte:
Zaai:
Bloei:
Oogst:
Hoogte:
Winterhard:

C/N:
Bovengrondse stikstof opname:
Effectieve org. Stof:
Grondbedekking:
Onderwerken:
Waardplant voor:

Onobrychis viciifolia (Onobrychis sativa)
Leguminosae (vlinderbloemigen)
cm
Kg / Ha
cm
Voorjaar/zomer
Mei, juni, juli
20-70 cm
Ja, meerjarig
Geschikt op: Zonnige, warme plaatsen op droge tot matig
vochtige, matig voedselrijke, stikstofarme, kalkrijke grond

Kg / Ha

Mate van structuur:
Penwortel 50 – 100 cm diep
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Opmerking:
Zaaddozen springen niet open.
Esparcette is met de opkomst van soja als veevoer uit de landbouw verdwenen. Er is daarom ook
nauwelijks landbouwkundig onderzoek gedaan, zodat gegevens ontbreken. Het is in tegenstelling tot
soja een inheems gewas in Nederland, en vroeger werd dit gewas dan ook veelvuldig gebruikt. Er is
daarom voor gekozen dit gewas toch op te nemen in deze beschrijving, omdat esparcette door de
open structuur mogelijk minder waardfunctie heeft voor ongewenste gedierten en omdat het
onderdeel is geweest van onze lokale vegetatie past het goed in ons teeltplan. Het is de enige die
zo’n forse penwortel heeft en diepere lagen kan doordringen en los maken.

Rode klaver

Trifolium Pratense
Leguminosae (vlinderbloemig)
Niet genoemd, wellicht is breedwerpig zaaien mogelijk.
10-20 Kg zaad / Ha
1-1,5 cm
Vanaf half maart tot augustus
Mei - oktober
15 - 80 cm
Winterhard: 3, nee. Meerjarig (tot 4 jaar). Diploide rassen
zijn iets wintervaster dan de tetraploide rassen, maar er
wordt in het zelfde document ook geschreven dat ze bij
nachtvorst afsterven.
Geschikt op: Lichte klei, zavel, löss. Niet op natte stugge
klei en lichte zand-of dalgronden. Op zand pH niet minder
dan 5.0

C/N:
Bovengrondse stikstof opname:
Effectieve org. Stof:
Grondbedekking:
Droge stof opbrengst:
Onderwerken:
Stoppellengte:
Waardplant voor:

14
100
1100 Kg / Ha
7
3400 Kg / Ha (2700 bovengronds, 1600 ondergronds)
Onderwerken in voorjaar en herfst
15-20 cm
Klaverkanker (Sclerotinia trifoliorum), echte (Erysiphe trifolii) en
valse (Peronospora trifoliorum) meeldauw, verwelkingsziekte
(Verticillium dahliae), Ritnaalden (Agriotes), slakken,
stengelaaltjes (Ditylenchus dipsaci) en wortelknobbelaaltjes

Opmerking:
Niet bij onkruid
Kan als hoofdgewas (als paardenvoer in onbruik geraakt) en stoppelgewas, maar wordt
tegenwoordig meest onder dekvrucht gezaaid.
Dekvrucht mag niet te zwaar zijn (niet alle licht weg vangen), maar ook niet te open, omdat het
anders te hoog groeit.
Goed onder granen als dekvrucht.
Indien niet te kort gemaaid, groeit het weer aan (werd gedaan om paardenvoer te oogsten).
Stelt hoge eisen aan kali, fosfaat en kalk condities. Op zandgronden wordt bemesting geadviseerd.
Niet geschikt bij onkruid.
.
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Botanische naam:
Familie:
Rijafstand:
Zaaidichtheid:
Zaaidiepte:
Zaai:
Bloei:
Oogst:
Hoogte:
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Bron:
Teelthandleiding rode klaver; Kennisakker; 7-11-2014:
http://www.kennisakker.nl/kenniscentrum/handleidingen/teelthandleiding-groenbemesters-rodeklaver
Welke groenbemester is de beste keuze; Kennisakker.nl; 6-11-2014
http://www.kennisakker.nl/kenniscentrum/handleidingen/teelthandleiding-groenbemesters-welkegroenbemester-de-beste-keuze
http://wilde-planten.nl/rode%20klaver.htm 7-11-2014

Witte klaver
Bron:
Teelthandleiding witte klaver; Kennisakker; 7-11-2014l:
http://www.kennisakker.nl/kenniscentrum/handleidingen/teelthandleiding-groenbemesters-witteklaver
Welke groenbemester is de beste keuze; Kennisakker.nl; 6-11-2014
http://www.kennisakker.nl/kenniscentrum/handleidingen/teelthandleiding-groenbemesters-welkegroenbemester-de-beste-keuze
http://wilde-planten.nl/witte%20klaver.htm 7-11-2014
Botanische naam:
Familie:
Rijafstand:
Zaaidichtheid:
Zaaidiepte:
Zaai:
Bloei:
Oogst:
Hoogte:
Winterhard:
Geschikt op:
C/N:
Bovengrondse stikstof opname:
Effectieve org. Stof:
Grondbedekking:
Droge stof opbrengst:
Onderwerken:
Waardplant voor:

Trifolium Repens
Leguminosae (vlinderbloemig)
Niet genoemd
7 Kg zaad / Ha
1-1,5 cm
Begin maart tot half april
Mei - oktober
5 – 25 cm
5 Nee
Alle grondsoorten, mits pH minimaal 4,5 is.
Niet geschikt op verslempte bodems
12
80
850 Kg / Ha
6
3300 Kg / Ha (2000 bovengronds, 1300 ondergronds)
Voor- en najaar geen probleem
Verwelkingsziekte (Verticillium dahliae), Meeldauw komt in
witte klaver weinig voor, Klaverkanker (Sclerotinia trifoliorum),
bladrandkever (Siltonia liniatus), naaktslakken (Deroceras
reticulatum),
klavercystenaaltjes,
wortellesieaaltjes,
bietencystenaaltjes, trichodoriden en tabaksvirus.

Pagina

17

Opmerking:
Stikstofbron voor vervolgteelten.
Geschikt onder een niet te zware dekvrucht, zoals bonen en erwten, zomergranen. Tijdens
hoofdteelt mee ingezaaid, houdt het de bodem bedekt, los en geeft humus af bij het achterlaten en
onderwerken van het wortelbed naderhand.
Heeft bij de kieming voldoende vocht nodig.
Voorziet in zijn eigen stikstofbehoefte en heeft daarom geen bemesting nodig. Stikstofbinding wordt
zeer hoog genoemd in de teelthandleiding.
Grote fosfaat en kali behoefte.

Perzische klaver
Bron:
Teelthandleiding perzische klaver; Kennisakker; 7-11-2014l:
http://www.kennisakker.nl/kenniscentrum/handleidingen/teelthandleiding-groenbemestersperzische-klaver
Welke groenbemester is de beste keuze; Kennisakker.nl; 6-11-2014
http://www.kennisakker.nl/kenniscentrum/handleidingen/teelthandleiding-groenbemesters-welkegroenbemester-de-beste-keuze
Soortenbank.nl; 7-11-2014
http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=flora_nl_v2&id=1266
Botanische naam:
Familie:
Rijafstand:
Zaaidichtheid:
Zaaidiepte:
Zaai:
Bloei:
Oogst:
Hoogte:
Winterhard:
Geschikt op:
C/N:
Bovengrondse stikstof opname:
Effectieve org. Stof:
Grondbedekking:
Droge stof opbrengst:
Onderwerken:
Waardplant voor:

Trifolium resupinatum
Leguminosae (vlinderbloemig)
Niet vernoemd. Wellicht is breedwerpig zaaien mogeljk
10-15 Kg zaad / Ha (onder dekvrucht)
15-20 kg zaad / Ha (als stoppelgewas)
1-1,5 cm
half april en mei
Mei – september
10 – 40 cm
3
Alle grondsoorten
16
120
800 Kg / Ha
8
3400 Kg / Ha (2600 bovengronds, 800 ondergronds)
Voor- en najaar geen problemen
Verwelkingsziekte (Verticillium dahliae), naaktslakken
(Deroceras reticulatum), noordelijk wortelknobbelaaltje,
wortellesieaaltjes, Tabaksratelvirus.
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Opmerking:
Hele betrouwbare groenbemester onder dekvrucht (slaat makkelijk aan)
Bij vroeg uitzaaien groeit het te hoog op en kan de dekvrucht overwoekeren.
Niet geschikt onder vlas
De beste stikstofbinder onder de klavers. Hoge droge-stof opbrengst met een hoog C/H ratio maakt
hem ook geschikt als voorbereiding op het voorjaar over de winter heen, als het voor de winter
gezaaid is.
Voorziet in eigen stikstofbehoefte.

Humus en structuurverbetering
Graansoorten
Algemeen
Granen hebben in tegenstelling tot de grassen een zeer ranke vorm. Dat is niet alleen bovengronds,
maar ook ondergronds (zie Fig. 1). De beworteling is in verticale richting het sterkst. Granen kunnen
onder gunstige omstandigheden tot 2,5 – 3 meter diep komen, afhankelijk van de bodemsoort.
Granen verbeteren daardoor vooral ook de structuur in de diepere lagen.
Granen dienen na de groei afgemaaid te worden, omdat de grote bladmassa bedolven onder de
zanderige wortels bij onderwerken niet goed willen verteren. Het afgemaaide deel kan in de
composthoop verwerkt worden, of als much worden teruggegeven.
Grassen vragen over het algemeen een losse bodem en een goede voorraad stikstof. Op een schrale
bodem waar structuurverbetering en humusverrijking voorop staat, kan dat opgevangen worden
door compost voor het inzaaien in te werken. Wordt gras als hoofdteelt op een rustperceel in het
voorjaar gezaaid, dan kan in het najaar eraan voorafgaand potstalmest ondergewerkt worden.
Bij een te ruime stikstofbemesting (onderzoek in een kunstmestsituatie) leidt teveel
stikstofbemesting tot legering. Dat betekent dat het graan heel snel knakt en gaat liggen door de
verzwakking van de stengelvoet. Het kan zijn eigen gewicht niet torsen.
Granen bieden net als grassen een goed overlevingsklimaat aan diverse ongewenste insecten en
slakken. Dit is van invloed op de vervolgteelt. Wordt graan als bodemverbetering vroeg gezaaid en
volgt er in dat zelfde jaar een nateelt, let er dan op dat een graan gekozen wordt dat niet een
waardfunctie voor plagen heeft waar de nateelt gevoelig voor is. Dit is terug te vinden in de
teelthandleidingen van kennisakker.nl. Wordt het graag gezaaid als nateelt dan vergroot het de
overlevingskansen voor bepaalde insecten en vooral naaktlakken.
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Granen zijn zeer geschikt voor onderdrukking van ongewenste kruiden. Echter niet voor haagwinde
(pispotjes) en distels. Alle overige kruiden zullen weldra stikken bij gebrek aan licht.

Winterrogge
Bron:
http://www.kennisakker.nl/kenniscentrum/handleidingen/teelthandleiding-groenbemesterswinterrogge
Botanische naam:
Familie:

Zaaidichtheid:
Zaaidiepte:
Zaai:
Bloei:

Hoogte:
Winterhard:

C/N:
Bovengrondse stikstof opname:
Effectieve org. Stof:
Grondbedekking:
Droge stof opbrengst:
Onderwerken

Secale cereale
Rijafstand:
12,5 – 25 cm. (smal houden als je een snelle
bedekking wil)
120-180 Kg zaad / Ha
2-3 cm
Augustus - Oktober
Oogst: Augustus – september, voor zaadwinning dient het
zaad binderrijp te zijn)
150 cm
9, ja. Overwinterd en het voorjaar erna groeit het uit.
Geschikt op: Zand- en dalgrond, zavel en klei. Niet op natte
slempgevoelige percelen.
15
100
400 Kg / Ha
6, vrij snel en volledig
1600 Kg / Ha (1000 bovengronds, 1600 ondergronds)
Na de oogst, of als mulch of via de composthoop.
Waardplant voor:
Bruine roest, meeldauw, naaktslakken
en fritvliegmaden, Aaltjes (Meloidogyne chitwoodi, Pratylenchus
penetrans), Trichodoriden en tabaksratelvirus

Opmerking:
Wordt vaak gemengd gezaaid met Italiaans raaigras of triticale
Winterrogge wordt later in oktober gezaaid en houdt de winterbodem bedekt. In het voorjaar loopt
het uit en vormt het de aren die voor brood of als stro geoogst kunnen worden. De oogst van
winterrogge is in augustus. Een perceel dat als ‘rust’-perceel wordt opgenomen in het wisselplan, kan
dan voor de winter al ingezaaid worden. In augustus kan dan nog eens facelia voor de nateelt
ingezaaid worden. Die kiemt goed bij de droogte van augustus op een door de rogge reeds los
gemaakte voedingsrijke(re) bodem. Facelia sterft af in de winter en daardoor wordt de slakkenplaag
terug gedrongen. Op de composthoop of als mulch wordt de in het blad gevangen grondstoffen weer
aan de bodem terug gegeven. Vraagt weinig van het zaaibed. Ploegen met frezen of alleen frezen is
al voldoende bij een verslempte tuin. Onkruid krijgt geen kans bij een snelle bodembedekking. De
oogst bestaat eruit dat het graan met blad afgemaaid wordt, wat goed kan met een zeis.
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Teeltplan voor een ‘rust’-perceel met rogge kan zijn:
Okt 2014. Zaai winterrogge
Overwintering en start ‘rust’-seizoen voor dit perceel (2015)
Aug.vh rustseizoen 2015: Oogst vh stro en inzaaien facelia
Overwintering vd bodem met afgestorven facelia die bodem bedekt houdt en slakken terug dringt.

Zomertarwe
Bron:
http://www.kennisakker.nl/kenniscentrum/handleidingen/teelthandleiding-zomertarwe
http://www.kennisakker.nl/kenniscentrum/handleidingen/teelthandleiding-groenbemesters-bijlageorganische-stof
Botanische naam:
Familie:
Rijafstand:

Zaaidiepte:

Bloei:
Oogst:
Hoogte:
Winterhard:
C/N:
Bovengrondse stikstof opname:
Effectieve org. Stof:
Grondbedekking:
Droge stof opbrengst:
Onderwerken
Waardplant voor:

Triticum soorten
Poaceae
cm.
Zaaidichtheid: 200-250 tot 350 zaden / m2. Opkomst is 7095 %
cm
Zaai: Maart – april. Zo vroeg mogelijk in voorjaar als de
bodem het toelaat. Bij latere zaai neemt de opbrengst met
20-40% af. Men adviseert ontsmet zaad, maar dat is niet
biologisch.
Als zaden binderrijp zijn
90 cm
nee
Geschikt op: 1600 Kg / Ha
- Kg / Ha (-bovengronds, -ondergronds)
Na de oogst, of als mulch of via de composthoop.
Stuifbrand (Ustilago nuda), steenbrand (Tilletia caries) en enige
fusarium-soorten
(o.a.
sneeuwschimmel).
Voetziekten:
tarwehalmdoder
(Gaeumannomyces
graminis),
oogvlekkenziekte
(Pseudocercosporella
herpotrichoides),
scherpe-oogvlekkenziekte (Rhizoctonia cerealis) en enkele
fusarium-soorten (schimmels).
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Opmerking:
Onkruid is gedurende de zomer in de zomertarwe beter tegen te gaan dan in de wintertarwe. Zorg
dat de rijafstand breed genoeg is om er met een (verlengde) schoffel doorheen te gaan.

Zomergerst
Bron:
http://www.kennisakker.nl/kenniscentrum/handleidingen/teelthandleiding-zomergerst
http://www.kennisakker.nl/files/Boekpagina/TEELTHANDLEIDING_ZOMERGERST.pdf
akkerwijzer.nl
rassenbulltein wageningenuniversiteit

Bloei:
Oogst:
Hoogte:
Winterhard:
C/N:
Bovengrondse stikstof opname:
Effectieve org. Stof:
Grondbedekking:
Droge stof opbrengst:
Onderwerken
Waardplant voor:

Kg / Ha
Kg / Ha (bovengronds, ondergronds)
na de oogst
Meeldauw (Erysiphe graminis), bladvlekkenziekte
(Rhynchosporium secalis), netvlekkenziekte (Pyrenophora teres,
syn. Drechslera teres), (bruine) vlekkenziekte(Bipolaris
sorokiniana, syn. Drechslera sorokiniana), dwergroest (Puccinia
hordei), Gele roest (Puccinia striiformis f. sp. hordei),
Strepenziekte (Pyrenophora graminea, syn. Drechslera
graminea), Stuifbrand (Ustilago nuda f. sp. hordei), steenbrand
(Ustilago hordei), Fusarium-voetziekte, oogvlekkenziekte
(Pseudocercosporella herpotrichoïdes) en tarwehalmdoder
(Gaeumannomyces graminis). Bladluizen, graanhaantje (Lema
cyanella) en graanmineervlieg (Hydrellia griseola) vrijwel jaarlijks
op, terwijl fritvlieg (Oscinella frit), tarwestengelgalmug
(Haplodiplosis marginata) en graantripsen (Limothrips
denticornis),
minder
frequent
voorkomen.
Gerstevergelingsvirus. In het gewas zijn bovendien doorgaans
veel natuurlijke vijanden aanwezig, zoals lieveheersbeestjes,
sluipwespen en larven van gaas- en zweefvliegen. Deze
natuurlijke vijanden zijn echter veelal niet in staat om een sterke
uitbreiding van een schadelijk insect tegen te houden
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Zaaidiepte:

Hordeum vulgare L.
Gramineae
Rijafstand:
12,5 – 25 cm. Iets verder uit elkaar gezaaid,
levert een betere startontwikkeling en daarmee een betere
bodembedekking.
Zaaidichtheid: 60 – 200 Kg zaad / Ha. Opkomst is 70-95%,
dus 20% extra zaaien. Bij een late zaai 10% meer zaaien.
3-4 cm
Zaai: Traditioneel eind maart – begin april. Optimaal is
voor half maart.
als zaad droogrijp is.
50 -130 cm
Ja, maar met vorstschade aan de bladeren
Geschikt op: Alle grondsoorten
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Botanische naam:
Familie:

Facelia
Facelia is geen graansoort, maar heeft meer structuurwerking dan een vang-functie. Tevens heeft het
bij opdroging een stro-achtig karakter.
Bron:
Teelthandleiding facela; Kennisakker; 7-11-2014l:
http://www.kennisakker.nl/kenniscentrum/handleidingen/teelthandleiding-groenbemesters-facelia
Welke groenbemester is de beste keuze; Kennisakker.nl; 6-11-2014
http://www.kennisakker.nl/kenniscentrum/handleidingen/teelthandleiding-groenbemesters-welkegroenbemester-de-beste-keuze
http://www.kennisakker.nl/kenniscentrum/document/invloed-van-de-teelt-van-groenbemesters-opde-slakkenpopulatie
Botanische naam:
Familie:
Rijafstand:
Zaaidichtheid:
Zaaidiepte:
Zaai:
Bloei:
Oogst:
Hoogte:
Winterhard:

C/N:
Bovengrondse stikstof opname:
Effectieve org. Stof:
Grondbedekking:
Droge stof opbrengst:
Onderwerken

Phacelia tanacetifolia
Boraginaceae (ruwbladige)
15-20 cm. Niet breedwerpig zaaien.
6-14 Kg zaad / Ha
1-2 cm onder bedekking. Mag niet belicht worden.
April – half augustus
Zomer-herfst (eigen ervaring)
60 – 80 cm
1, Nee
Geschikt op: Alle fijnkruimelige grondsoorten, behalve
zware klei (wel op de kavel!) Niet op kalkrijke grond. Geschikt
voor braakpercelen, tijdelijk onbeteeld land, of als nateelt.
17
120
650 Kg / Ha
9
3000 Kg / Ha (2300 bovengronds, 700 ondergronds)
Waardplant voor:
Phoma (veroorzaker van gangreen in
aardappel), Verwelkingziekte (Verticilium), omvalziekte
(Pythium), sluipwespen, bijen, natuurlijke vijanden van
bladluizen. Kan plagen bij de hoofdteelt weglokken.
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Opmerking:
Zeer geliefde bijenplant
Trage start tot aan het vierde blad-stadium, daarna snelle doorgroei, snelle bodembedekking
Kiemt ook goed bij droogte
Zaait ook enorm uit, waardoor opkomst in het seizoen erna vanzelfsprekend is, maardat zich
makkelijk laat wieden en schoffelen.
Vraagt een goede bemestingstoestand van de bodem, waardoor goed moet worden afgewogen wat
je er mee wil bereiken. De structuur van de bodem mag niet al te beroerd zijn. Het heeft dus zijn
beperking in de opstart van bodemverbetering, maar kan wel in de vervolgplanning worden
opgenomen. Niet geschikt voor een hele schrale bodem.
Niet onder dekvrucht. Vraagt enige bemesting.
Onttrekt veel kalk aan de bodem, waardoor deze verzuurd.
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Mate van structuur:
Ondiepe beworteling, maar heeft een intensieve doorworteling van de toplaag.
Geeft veel stro-achtig materiaal wanneer het afsterft en bevroren is geweest. (C/N = 17)
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Weinig beschutting voor slakken, waardoor slakkenpopulatie teruggedrongen wordt.
Kan goed onkruiden weghouden. Door snelle dichtgroei van de bodem stikken de onkruidkiempjes.
Na afsterven kan muur de kop op steken omdat de bedekking dan wegvalt.

Grassoorten
Algemeen
De grassoorten hebben een relatief grote wortelmassa in de toplaag. Na omwerking wordt die
wortelmassa tot humus. Het bovengrondse deel wordt doorgaans afgegrazen om te voorkomen dat
het niet wil verteren als het omgewerkt is (inkuileffect). Afgrazen kan worden vervangen door het
gras af te maaien en in de komposthoop te verwerken, of om mee te mulchen.
Grassen kunnen worden ingezet onder dekvrucht of in een stoppel. Onder dekvrucht bedekken zij de
bodem onder de moes die er geteeld wordt. Te denken valt aan bonen of spruit/boerenkool. Het
moet niet de dekvrucht overwoekeren. Als stoppelgewas, bijvoorbeeld op een perceel in rust, is het
een habitat voor vele ongewenste insecten en slakken. Blijft het gras gedurende de winter staan, dan
vergroot dat de overwinteringskansen van bijvoorbeeld naaktslakken.
Grassen vragen over het algemeen een losse bodem en een goede voorraad stikstof. Op een schrale
bodem waar structuurverbetering en humusverijking voorop staat, kan dat opgevangen worden door
compost voor het inzaaien in te werken. Wordt gras als hoofdteelt op een rustpeceel in het voorjaar
gezaaid, dan kan in het najaar eraan voorafgaand postalmest ondergewerkt worden.
Wordt de vroege grasteelt gevolgd door een volggewas of nateelt, houdt er dan rekening dat de keus
voor humus en structuurverbetering (gras of graan en onderling verschillende soorten) mede
bepaald kan worden door de plaagdieren die er in huizen en of die van invloed zijn op de nateelt.
Volgt er een nateelt die gevoelig is voor ritnaalden, dan kan er beter gekozen worden voor een gras
of graan dat geen gastheer is voor ritnaalden. De teelthandleidingen van kennisakker.nl bieden daar
voldoende informatie over.
Grassen kunnen gebruikt worden ter onderdrukking van ongewenste kruiden. Welke geschikt zijn en
voor welke kruiden is afhankelijk van de soort. Zie daarvoor ook de teelthandleiding.
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Raaigras is het gras van de graslanden uit onze streek. Het wordt verkocht als weide-, gazon- en
voetbalgras.

Italiaans raaigras
Bron:
http://www.kennisakker.nl/kenniscentrum/handleidingen/teelthandleiding-groenbemestersitaliaans-raaigras
http://nl.wikipedia.org/wiki/Italiaans_raaigras
Botanische naam:
Familie:

Zaaidiepte:

Oogst:
Hoogte:
Winterhard:
C/N:
Bovengrondse stikstof opname:
Effectieve org. Stof:
Grondbedekking:
Droge stof opbrengst:
Onderwerken
voorkomen.

Lolium multiflorum
Poaceae
Rijafstand:
10 cm.
Zaaidichtheid: 20-30 Kg zaad / Ha (onder dekvrucht).
25-35 Kg / Ha (als stoppelgewas)
1-2 cm
Zaai: Onder bladrijke dekvrucht na half april.
Als stoppelgewas tot begin augustus
Bloei: 30 – 120 a 180 cm
5, matig
Geschikt op: Alle gronden behalve veen
17
45
1100 Kg / Ha
9
4200 Kg / Ha (2500 bovengronds, 1700 ondergronds)
Najaar, meestal eerst begraasd om inkuileffect

te

Waardplant voor:
kroonroest
(Puccinia
coronata),
naaktslakken, kniptor (Agriotus liniatus), Trichodoriden,
tabaksratelvirus en Meloidogyne fallax. Meloidogyne chitwoodi
en Pratylenchus penetrans is op Italiaans raaigras beduidend
sterker
dan
op
de
andere
grassen.
Noordelijk
wortelknobbelaaltje (Meloidogyne hapla)
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Opmerking:
Snelgroeiend gewas dat goed onder dekvrucht als ook in de stoppel als nateelt gezaaid kan worden.
Het groeit wat sneller dan Engels raaigras, waardoor er een nateelt achteraan kan.
Het vraagt een goed vochthoudende bodem en een goed verkruimeld bezakt zaaibed. Kies voor
tetraploïde rassen die laat doorschieten. Stikstofbehoeftig.
Geeft beschutting aan naaktslakken. Bon van ritnaalden.
Het vroeg hooi-type kan in mei vlak voorde bloei een keer gemaaid worden waarna het nog een keer
uit loopt.

Engels raaigras
Bron:
http://www.kennisakker.nl/kenniscentrum/handleidingen/teelthandleiding-groenbemesters-engelsraaigras
http://wilde-planten.nl/engels%20raaigras.htm 10-11-2014
Botanische naam:
Familie:

Zaaidiepte:

Bloei:
Oogst:
Hoogte:
Winterhard:
C/N:
Bovengrondse stikstof opname:
Effectieve org. Stof:
Grondbedekking:
Droge stof opbrengst:
Onderwerken
voorkomen.

Lolium perenne
Poaceae
Rijafstand:
10 a- 90 cm.
Zaaidichtheid: 20 – 25 Kg zaad / Ha onder tarwe
15 -20 Kg zaad / Ha gemengd met zomergraan, erwt
en vlas
cm
Zaai: half februari – begin maart onder bladrijke dekvrucht.
Tot half april bij minder bladrijke dekvruchten.
Voor augustus bij stoppelzaai.
cm
7, matig
Geschikt op: 17
45
1000 Kg / Ha
7
4200 Kg / Ha (2200 bovengronds, 2000 ondergronds)
Najaar. Meestal eerst begraasd om inkuileffect te
Waardplant voor:
Kroonroest
(Puccinia
coronata),
naaktslakken, emelt, fritvlieg, kniptor (Agriotus liniatus),
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Opmerking:
Meestal onder dekvrucht. Zeer dichte beworteling van de toplaag. Groeit minder hoog in de
dekvrucht. Zaadvorming en opslag zeer beperkt. Kan gemengd met zomergraan, erwt en vlas gezaaid
worden. Stikstof behoeftig als bladontwikkeling na gestreefd wordt. Hoge dichtheid naaktslakken.

Westerwolds raaigras
Bron:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Westerwolds_raaigras
Botanische naam:
Familie:

Zaaidiepte:

Oogst:
Hoogte:
Winterhard:
C/N:
Bovengrondse stikstof opname:
Effectieve org. Stof:
Grondbedekking:
Droge stof opbrengst:
Onderwerken

Uit italiaans raaigras (Lolium multifolium) gekruist
Poaceae
Rijafstand:
10 cm.
Zaaidichtheid: 30-45 Kg zaad / Ha.
1-2 cm
Zaai: Tot half augustus
Bloei: 30 -100 cm
5 matig
Geschikt op:
17
40
1050 Kg / Ha
9
4100 Kg / Ha ( 2400 bovengronds, 1700 ondergronds)
Waardplant voor:
Kroonroest
(Puccinia
coronata),
naaktslakken, kniptor (Agriotus liniatus), Trichodoriden,
tabaksratelvirus
en
Meloidogyne
fallax.
Noordelijk
wortelknobbelaaltje (Meloidogyne hapla).
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Opmerking:
Wordt voornamelijk gebruikt als stoppelgewas. Onder dekvrucht groeit het snel te hoog. Nog
snellere bodembedekking dan italiaans raaigras, maar westerwolds raaigras schiet sneller door.
Geschikt in een late stoppel. Vraagt een goed verkruimeld zaaibed. Stikstofbehoeftig.

