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Plant voedt de bodem

Groenbemesters; onmisbaar 

Wiepie Haagsma,

Groenbemesterdag Kollumerwaard 26 oktober 2017

Doel groenbemesters

 Praktijk: 

● organische stof 

● aaltjesbeheersing

● GLB vergoeding

Groenbemesters kunnen veel meer!!
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Vele doelen van een groenbemester!

 Nutriënten

 Organische stof

 Bodem en structuur

 Aaltjesbeheersing

 Biodiversiteit

 Onkruid

 GLB vergoeding

weerbare bodem Stabiele/hogere opbrengsten

Nutriënten

+ N opname: Nmin na oogst, mineralisatie najaar 

+ N fixatie door vlinderbloemigen

Besparing op N-gift volgvrucht

# Timing en hoeveelheid vrijkomen stikstof

keuze groenbemester afstemmen op 
volggewas en voorvrucht

+ vrijmaken gebonden fosfaat en kali
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Aandachtspunten  stikstof(gift)

‘arme’ stoppel (graan) 

 startgift of teel vlinderbloemige (onder dekvrucht)

 bij achterlaten stro extra Ngift (7 kg/ton)

 Hou rekening met stikstof uit mest

‘rijke’ stoppel (aardappel, ui, mais)

 lage of geen startgift

 geen enkelvoudige vlinderbloemige, evt. in mengsel 

Groenbemester zo lang mogelijk laten staan 

5

Startgift stikstof

N kg/ha

Gele Mosterd 30-60

Bladrammenas 40-80

Gras+graan 40-60

Klavers 0

Voederwikke 0-25

Facelia 40-60

Bron: 
http://www.kennisakker.nl/kenniscentrum/handleidingen/teelthandleid
ing-groenbemesters-welke-groenbemester-de-beste-keuze
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N inhoud bovengronds per groenbemester

N opname/fixatie C/N

Gele Mosterd 40 (30-80) 18

Bladrammenas 50 (30-150) 18

Italiaans raaigras 45 (20-80) 17

Engels raaigras 45 (30-60) 17

Winterrogge 100 (50-130) 15

Rode klaver 100 (60-140) 14

Witte klaver 80 (50-120) 12

Voederwikke 120 (90-200) 11 

Facelia 120 (60-200) 17

Bron: 
http://www.kennisakker.nl/kenniscentrum/handleidingen/teelthandleid
ing-groenbemesters-welke-groenbemester-de-beste-keuze

Stikstof besparing

Besparing op de Ngift in volgvrucht (kg/ha)

Bij goed ontwikkelde groenbemester

inwerken Herfst
-Nmin meting

Herfst
+Nmin meting

Voorjaar

Type groenbemester

Kruisbloemige 30 0 40

Vlinderbloemige+stro 60 40 60

Grasachtige + overig 30 20 40

Bron: 
http://www.handboekbodemenbemesting.nl/nl/handboekbodemenbemes
ting/Handeling/Bemesting/Stikstof/N-korting-na-onderwerken-van-
groenbemesters-en-oogstresten/Groenbemesters.htm
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Bodem en structuur

Verkruimeling en bewerkbaarheid   

Waterdoorlatendheid

Verslemping of verstuiving

 Doorworteling

# Mislukken teelt

# Inkuilen bij ploegen

zaaitijdstip, inwerkmethode en inwerkmoment

Bodem en structuur

Ook bij weinig bovengrondse massa, 

positief effect op bodem
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Boven- en ondergrondse productie

Zaai 1: eind juli,   zaai 2: begin aug,   zaai 3: half aug,   zaai 4: begin sept

11

Bron:
Actualisatie kengetallen groenbemesters, 
PPO nr. 32520106, mei 2006

Diepte beworteling en invloed op structuur

Bewortelings
diepte (cm)

“woeler” “bouwvoor”
beluchter

Gele Mosterd 110 • •••

Bladrammenas 100-110 •• ••

Italiaans raaigras 100 •• ••••

Engels raaigras 100 •• ••••

Winterrogge 60 • ••••

Rode klaver 100 ••• ••

Witte klaver 80 • •••

Bron
http://www.sare.org/Learning-Center/Books/Managing-
Cover-Crops-Profitably-3rd-Edition
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Organische stof

+ extra aanvoer os

+ bij achterlaten stro (>>os) verse stikstof voor vertering

# soms beperkte extra aanvoer

# niet alleen geslaagd bij veel bovengrondse massa

organische stof balans! 

Effectieve Organische Stof aanvoer

Product EOS (kg/ha)

GFT compost 3960*

Wintertarwe stoppel (+stro) 1640 (2630)

Runderdrijfmest 1980*

Suikerbiet + blad 1275

Raaigrassen 1050

Rode klaver 1100

Aardappel 875

Mosterd/bladrammenas 850

Witte klaver 850

Overige groenbemesters 650-850

Varkensdrijfmest 420*

*bij 60 kg/ha P2O5
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Aaltjes

+ Aaltjesbestrijders

+ Geen waardplant

# Vermeerdering

# Mengsels

Ken uw aantasting en kies de juiste groenbemester!

Biodiversiteit

+ Bodemleven 
(bacteriën, schimmels, insecten en wormen)
Mineralisatie, structuur, bodemweerbaarheid

+ Bovengronds: voeding en schuilplaats

# Ziekten en plagen

Kies juiste groenbemester(mengsel) voor het volggewas
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Bodemschimmels

Bron: 
http://www.handboekbodemenbemesting.nl/upload_mm/f/3/e/4199c8
55-e55f-47ab-8684-10d4035d9877_Schema%20bodemschimmels.pdf

legenda vermeerdering
? volledig onbekend
- natuurlijke afname
• weinig
•• matig

••• sterk

 onbekend
geen
weinig
matig
sterk

legenda schade
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Bladrammenas ••• ? -
Gele Mosterd ••• ? -
Engels raaigras - ? -
Italiaans raaigras - ? -
Facelia ? ? -
Witte klaver ? •• -
bladkool ••• ? -
Tagetes ? ? -
Japanse haver - ? -

Bodemplagen

Bron: 
http://www.handboekbodemenbemesting.nl/upload_mm/3/c/7/69bd8
a88-68ac-4cb9-8c34-7bb0874ee4e1_Schema%20bodemplagen.pdf

legenda vermeerdering
? volledig onbekend
- natuurlijke afname
• weinig
•• matig

••• sterk

 onbekend
geen
weinig
matig
sterk

legenda schade
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Bladrammenas ? - -
Gele Mosterd - - -
Engels raaigras •• - -
Italiaans raaigras •• - -
Facelia ? - -
Witte klaver - - -
bladkool - - -
Tagetes ? - -
Japanse haver •• - -
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Onkruid

Allelopathische
werking

onderdrukker

Gele Mosterd ••• •••

Bladrammenas ••• ••••

Italiaans raaigras •• ••••

Engels raaigras •• ••••

Winterrogge •••• ••••

Rode klaver •• ••

Witte klaver •• •••

Voederwikke •• ••••

Bron
http://www.sare.org/Learning-Center/Books/Managing-
Cover-Crops-Profitably-3rd-Edition

Kosten/baten

Bron: “Handboek Bodem en Bemesting” en “KWIN AGV 
2015”

Kosten* Waarde
org.stof**

Waarde N 
***

Meerwaarde

Kruisbloemige 180 255 45 120

Raaigras 220 330 45 155

Rode klaver 200 330 65 195

Witte klaver 200 255 65 120

* Zaaizaad + € 100 zaaien en onderwerken ** €0,30 per kg eff. Org. stof *** €1,11 per kg N

Opbrengstverhoging 2%

Cons aardappel € 171

Pootaardappel € 241

Suikerbieten € 103

Zaaiuien € 156
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zaaitijdstip

Na 15 sept
Granen,
winterwikke, 
veldboon, 
wintererwt, 
gele mosterd (tot eind okt), 
bladrammenas (begin okt), 
gras

Vóór 15 sept

facelia
zomerwikke, 
niger, 
klavers, 
borage, 
boekweit, 
vlas, 
serradelle, 
TR, 
deder, 
zonnebloem

Gewasmengsels: De Voordelen

● Slagingskans

● Bodembedekking

● Beworteling

● Opbrengst

● Structuur

● Nutriënten opname en overdracht

● Verhoging biodiversiteit 
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Groenbemestermengsel 16-10-2016

23

Gele mosterd voederwikke

facelia
Tillage radish

Benut kansen voor je bodem!

Bewuste keuze: 

Groenbemesters....

een kans voor je bodem......

.. Geef groenbemesters de aandacht die ze verdienen!!
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Dank voor uw 
aandacht!


