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We mogen trots zijn
Combinatie van 100 jaar inzet:

Veredeling
Inzet externe chemische middelen
Mechanisatie

Maar ook
Biologische bestrijding
Slimmer gebruik van middelen



Nieuwe uitdaging

• Restricties op inzet synthetische middelen. 

• Milieu effecten

• Klimaat verandering en wet 

• Resistentie ontwikkeling chemische bestrijding

• Publieke opinieTransitie naar een naar ecologischere landbouw zonder terug te gaan naar de tijd
van de aardappel eters.
We moeten boeren en consumenten betaalbare alternatieven bieden
- Rendabel bedrijf
- Betaalbaar voedsel
- Concurrentie krachtige NL landbouw



Leren uit de natuur

Met toenemende aantal soorten
- Meer biomassa productie
- Minder ziektes
- Meer klimaat veerkracht

Hoe werkt dat en kunnen we 
dat vertalen naar de 
landbouw?



Mengteelten in vele vormen en al heel lang

Tarwe - Katoen

Aardappel mais

Mais - Bonen

Succes formule van oude
culturen



Maar werkt het ook en waarom?
Meta analyse
• Doe heel veel experimenten meet opbrengst, ziektes, onkruiden enz

in mono als mengteelt

• Verzamel alle andere soortgelijke experimenten doe gedaan zijn. 

• Analyseer of er ‘gemiddeld gezien’ voordelen zijn en hoeveel



2

2

1

1LER
M

Y

M

Y


Voordeel van mengteelten uitgedrukt als

Land equivalent ratio = sum of the relative yields

Y opbrengst soorten 1 and 2 in mengteelten en M  opbrengst in monoteelt

LER>1 Betekent dat je meer land nodig hebt in monoteelt voor dezelfde
opbrengst dan in mengteelt
VB als LER = 1,2 dan is dit 20% meer land



1 .21 -1 .58
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1.13 -1 .34

Intercropping 

system

Land equivalent 

ratio (LER)

Wheat/maize

Wheat/soybean

Faba bean/maize

Mengteelten 20-60% meer efficient land gebruik
dan monoteelten (gemiddeld 30%).

Yu et al. 2016



Niche differentiatie
Natural system Wheat – corn mixtures

Andere
Nutrienten
Groei tijden
Lichtbehoeftes



Facilitatie: Een soort help de ander

wheat - maize Maize - faba bean
Slide credit: Zhang Fusuo Li et al PNAS 2008



Xiao et al., 2004; Fan et al., 2006; Li et al., 2004, 2006, 2007, 2009

N transfer

pH 4.0
• Acidify (proton) 

• organic acid

• phosphatases

Pi
Pi

NH4

NO3

（Zhang et al.,2010, Adv. Agron. Li et al., unpubl）

Why does maize like faba bean?

Enhanced

N fixation



Sommige mais varieteiten herkennen ‘herkennen’ 
bonen en andere niet

(Fang et al. 2011)

Kansen voor veredeling
Voordelen mengteelten heel 
afhankelijk individuele plant 
eigenschappen.

Maar
- Veredeling nog in de 

kinderschoenen
- Veredeling heel moeilijk

Veredeling



Onkruid onderdrukking 7 – 54% gemiddeld 30% onderdrukking
onkruiden

Hoe werkt dit?
- Meer total gebruik grondstoffen
blijft minder over voor onkruid.
- Allelopathische effecten

Gu et al. (2018) in prep



Ziektes

In > 100 studies 20 - 90% ziekte onderdrukking
(gemiddeld 30%)



Airborne versus soilborne

n Reduction in 

disease incidence

Reduction in disease 

index

Airborne 804 37.7% 39.6%

Soilborne 136 46.7% 38.3%

Pathogen groups

n Reduction in 

disease incidence

Reduction in disease 

index

Bacterial diseases 53 72.5% 36.5%

Fungal diseases 1158 32.0% 42.6%

Virus disease 43 35.2% 41.8%



Hoe werkt dit?

Immunization effect: one crop 
variety is a source for the 
pathogen race immunizes the 
other  

Differences in structures provides 
movement of air 

Barrier to disease spread

Less local selection for diseases 
(as with rotations)



Een kwestie van lange adem
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Pesticide gebruik

Pesticide gebruik

Minder natuurlijke vijanden plagen

Andere voorbeelden
Kunstmest
Ziektebestrijding
Bodem compactie

http://oceantippingpoints.org/our-work/glossary


Kwestie van lange adem

• Hoe snel herstellen/ontwikkelen ecologische functies?

• Hoe correleert dat met gewas diversiteit?

• Hoe vaak mag je dan nog spuiten/het land op enz. ?

• Trade offs complex diverse system minder spuitenmaar wel
vaker het land op?

• Hoe blijft dit rendabel?



Belang van meer onderzoek

20 – 60% efficienter landgebruik
5 – 55% minder onkruiden
20 – 90% minder ziektedruk
Plaag onderdrukking?
Nutrienten benutting ?
CO2 opslag 10% hoger?

Success monoteelt resultaat van 100 jaar
gewaskundig en veredeling

Bijna nog geen soortgelijk gericht onderzoek aan mengteelten
- Veredeling is veel lastiger
- Er is op dit moment geen markt voor onderzoek
- Technisch nog niet haalbaar
- Ecologische voordelen laten soms op zich wachten



Alternative stable states
Mono cultures
- Technological advantages
- 100 years breeding
- Farmer use 
- Market for breeding & 

technology

Mixtures
- Overcoming technological 

constraints
- Beginnings of breeding
- Farmer view and 

acceptance
- Market
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Vragen


