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Afdeling biologische productie 

 Onderdeel Inagro (Beitem) 

 Praktijkcentrum biologische landbouw  

Akkerbouw - groenteteelt – witloof – voeder 
Partner CCBT (coördinatiecentrum bio) 

 Praktijkonderzoek 

Rassenkeuze, bodemvruchtbaarheid,  

onkruidbeheersing, ziekten en plagen,  

teeltsystemen,… 

 Voorlichting 

Nieuwsbrief, studiedagen, vakpers, … 

www.inagro.be / www.biopraktijk.be 

Individueel bedrijfsadvies 

 Proefbedrijf biologische landbouw 

 



Proefbedrijf biologische 
landbouw 

 

 Sinds 2001, bio sinds 2003 

 12 ha, zandleemgrond 

 Rotatie akkerbouw en groentegewassen:  

 - 2 x 6 percelen van ± 70 are 

 - graan, diverse kolen, aardappelen / pompoen, 

grasklaver, prei, wortelen 

 Platform voor onderzoek en demonstratie biologische 

akkerbouw en groenteteelt 



Vlinderbloemige groenbemesters 

Principe 



Vlinderbloemigen – principe 

 

Biologische landbouw 

- Dierlijke mest beperkt 

- Geen kunstmest 

- Organische korrelmeststoffen duur 

 

 Vlinderbloemigen zorgen voor 

- Externe input van stikstof 

- Goede N/P verhouding 

 

Geen exclusiviteit 

 Ook voor gangbare landbouw ?! 

 

 



Vlinderbloemigen als 
groenbemester  

 

 

1 ton droge stof 

= 

25 à 50 kg stikstof 

gratis uit de lucht 
 

5 kg klaverzaad ≈ 500 kg ammoniumnitraat 



Vlinderbloemige groenbemesters 

Teeltsystemen 



Teeltsystemen 

 

- Onderzaai (witte) klaver in graan 

- Zaai in graanstoppel (eind augustus) 

 Verschillende soorten klaver 

 Mengsels met gewone groenbemesters 

- Zaai na late teelt (oktober – november) 

 Winterharde vlinderbloemigen: erwten, veldbonen, wikke 

- Voorjaarszaai vóór een late teelt 

 Veldboon, erwt, wikke, … 



Zaai in augustus 

 
Gewasontwikkeling vóór de winter 

 

 

 
 

Zaai groenbemester: 29 augustus 
Onderwerken groenbemester (ploegen): 01/07/’13 
Planten broccoli: 02/07/’13 

Japanse haver (50 - 80 kg/ha) 

JH + vorstgevoelige vlinderbl. 

JH + winterharde vlinderbl. 



Zaai in augustus 

 
Gewasontwikkeling voorjaar 

Japanse haver (50 - 80 kg/ha) 

JH + vorstgevoelige vlinderbl. 

JH + winterharde vlinderbl. 

Braak 

Zaai groenbemester: 29 augustus 
Onderwerken groenbemester (ploegen): 01/07/’13 
Planten broccoli: 02/07/’13 



Zaai in augustus 

 
Stikstofbeschikbaarheid en opbrengst volgteelt 

 

Japanse haver (50 - 80 kg/ha) 

JH + vorstgevoelige vlinderbl. 

JH + winterharde vlinderbl. 

Nitraat 0-60 cm, 7 aug:  
 66 kg N/ha  

Opbrengst broccoli marktbaar: 
11579 kg 

Nitraat 0-60 cm, 7 aug:  
75 kg N/ha  

Opbrengst broccoli marktbaar: 
12000 kg  

Nitraat 0-60 cm, 7 aug:  
55 kg N/ha  

Opbrengst broccoli marktbaar: 
11350 kg  



Zaai na late teelt 

 
Gewasontwikkeling eind mei 

Wintererwt (150 kg/ha) Winterwikke (35 kg/ha) 

Winterveldboon (100 kg/ha) Rogge (100 kg/ha) 

Zaai groenbemester : 28/10/’11 
Onderwerken groenbemester: 28/06/’12 
Planten broccoli: 25/07/’12 



Zaai na late teelt 

 
Stikstofbeschikbaarheid en opbrengst volgteelt 

Wintererwt (150 kg/ha) Winterwikke (35 kg/ha) 

Winterveldboon (100 kg/ha) Rogge (100 kg/ha) 

Nitraat 0-60 cm, 9 aug:  
168 kg N/ha a 

Opbrengst broccoli totaal marktbaar: 
11463 kg/ha bc 

Nitraat 0-60 cm, 9 aug:  
161 kg N/ha a 

Opbrengst broccoli totaal marktbaar: 
12944 kg/ha a 

Nitraat 0-60 cm, 9 aug:  
135 kg N/ha a 

Opbrengst broccoli totaal marktbaar: 
12236 kg/ha ab 

Nitraat 0-60 cm, 9 aug:  
94 kg N/ha b 

Opbrengst broccoli totaal marktbaar: 
10769 kg/ha c 



Voorjaarszaai 

 
Gewasontwikkeling voorjaar 

Phacelia (10 kg/ha) Alexandrijnse klaver (30 kg/ha) 

Voederwikke (100 kg/ha) Zomerveldboon (336 kg/ha) Braak 

Zaai groenbemester : 05/04/’13 
Onderwerken groenbemester: 26/06/’13 
Planten broccoli: 02/07/’13 



Voorjaarszaai 

 
Stikstofbeschikbaarheid en opbrengst volgteelt 

Phacelia (10 kg/ha) Alexandrijnse klaver (30 kg/ha) 

Voederwikke (100 kg/ha) Zomerveldboon (336 kg/ha) Braak 

Nitraat 0-60 cm, 7 aug:  
32 kg N/ha 

Opbrengst broccoli marktbaar:  
9 ton/ha 

Nitraat 0-60 cm, 7 aug:  
47 kg N/ha 

Opbrengst broccoli marktbaar: 
11,7 ton/ha  

Nitraat 0-60 cm, 7 aug:  
79 kg N/ha 

Opbrengst broccoli marktbaar:  
12 ton/ha 

Nitraat 0-60 cm, 7 aug:  
69 kg N/ha 

Opbrengst broccoli marktbaar: 
12,1 ton/ha 

Nitraat 0-60 cm, 7 
aug:  

47 kg N/ha 

Opbrengst broccoli 
marktbaar:  
11,2 ton/ha 



Besluit 

 

- Vlinderbloemigen leveren tot 50 kg N/ha 

- Inpassen vergt planning 

- Keuze vlinderbloemige afhankelijk van teeltplanning 
 Stoppelzaai: inkarnaat klaver, rode klaver 

 Najaarszaai: wintererwt 

 Voorjaarszaai: erwt, zomerveldboon, wikke 

- Mengsels met gewone groenbedekker voor goede 
onkruidonderdrukking 



Grasklaver in de teeltrotatie 

Principe 



Principe 

- Tijdelijke grasklaver als rustgewas en stikstofbron 
voor de volgteelt 

  volledige snede onderwerken 

  maaien en afvoeren naar een ander perceel 

  

- Grasklaver onderwerken in het voorjaar kost tijd 

  Mogelijkheden vóór een vroege teelt? 



Grasklaver in de teeltrotatie 

Voorteelt en/of maaimeststof 



Grasklaver voorteelt 

 

Teeltverloop prei na grasklaver: 

Maaien (+ afvoeren grasklaver) 25 mei 

Infrezen grasklaver   4 juni 

Bemesting stalmest + ploegen  6 juni 

Planten prei    7 juni 

Oogst    eind oktober – begin nov 

 

 

 



Bemesting Nmin  8 aug

kg Ntot/ha kg Neff/ha
0-60 cm 

kg N/ha
relatief

Stalmest 25 ton/ha 153 53 186 27,9 100

Graszode - - 146 27,3 98

Enkele snede (33 ton VM/ha) 110 66 170 28,4 102

Dubbele snede (66 ton VM/ha) 219 131 161 27,6 99

ton/ha

BEM TOTAAL Marktb opbrengst

Nmin  31/7 Marktb. opbr. 2013

kg Ntot/ha kg Neff/ha
0-60 cm 

kg N/ha
ton/ha

Stalmest 25 ton/ha 138 48 148 46,5
Grasklaverzode - onbemest - 170 44,9
Grasklaver enkele snede (52 ton/ha) 194 117 235 45,1
Grasklaver dubbele snede (104 ton/ha) 389 233 268 45,7

BEMESTING TOTAAL

Grasklaver voorteelt 

 

Prei na grasklaver: 



N totaal werkzame N P2O5 6/jul 16/aug

kg/ha kg/ha kg/ha ton/ha kg N/ha kg N/ha

stalmest 183 64 126 39 47,5 24,9

luzernekuil 307 184 79 29 40,6 27,9

Bemesting Opbrengst totaal Nmin 0-60 cm

Bemesting Opbrengst totaal

N totaal werkzame N 6/jul 16/aug

kg/ha kg/ha kg N/ha kg N/ha ton/ha

Stalmest 153 61 46 38 52

Grasklaverkuil 167 67 73 41 59

Nihil 0 0 43 31 47

Nmin 0-60 cmBemesting totaal

Maaimeststof 

 

Effect maaimeststof in aardappelteelt: 



Grasklaver in de teeltrotatie 

Vóór vroege teelt 



Grasklaver vóór vroege teelt 

 

- Grasklaver onderwerken in het voorjaar kost tijd 

- Mogelijkheden vóór een vroege teelt? 

 - onderwerken in augustus + zaai vorstgevoelige groenbedekker 

 - frezen in oktober 

 - stoppelploegen over de vorst 

 - maaien en direct ploegen 



Grasklaver vóór vroege teelt 



Besluit 

Maaimeststof:  

- kwalitatief (jong) materiaal vereist 

- zowel vers als ingekuild 

 

 

Tijdstip onderwerken belangrijk 

- Graszode tijdig vernietigen en onderwerken 

 

 

 

 

 

 

 



Besluit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groene stikstof <=>  Groene Energie ? 

 

Van ‘lucht’ naar grondstof voor menselijke consumptie  

 

Van groene stroomcertificaten naar  

groene mestcertificaten ? 



 
 
Bedankt! 
Vragen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact: 

 

Annelies.beeckman@inagro.be 

Lieven.delanote@inagro.be 
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