Groenbemesters
GLB vergroeningsmengsels
Tussen- en nagewassen
Vanggewassen

De Perfect(e) Bodem
basis voor iedere teelt

Om de teelt van een gewas succesvol te laten verlopen moet de uitgangssituatie optimaal zijn.
Dit betekent dat als de bodem in optimale conditie is, alle andere maatregelen en keuzes voor de teelt van een gewas bijdragen tot een succesvol resultaat.
Door steeds strengere milieueisen en nieuwe wetgeving wordt het belangrijker om te zorgen voor de PERFECT(e) BODEM.
Toevoer van nutriënten wordt meer en meer beperkt en chemische bestrijding van bodem gebonden parasieten is steeds
vaker aan banden gelegd. Door deze ontwikkelingen zal er verantwoord met de bodem moeten worden omgegaan en meer
uit de bodem gehaald moeten worden.
Groenbemesters
De bodemvruchtbaarheid en bodemgezondheid, kortom bodemvitaliteit, kan worden behouden of verbeterd door gebruik
te maken van groenbemesters. Groenbemesters zijn onmisbaar, om bij de intensieve teelten de maximale opbrengsten te
behalen. Groenbemesters zoals de GLB vergroeningsmengsels, tussen- en nagewassen en
vanggewassen kunnen bijdragen aan:
•
•
•
•
•
•

Verhoging organische stof
Bestrijding van ziekten en plagen
Verbetering bodemstructuur
Verbetering van het bodemleven
Beperking van stikstofuitspoeling
Verbetering van de biodiversiteit

Afhankelijk van de bodemomstandigheden, gewaskeuze, bodemgezondheid, bodemvruchtbaarheid, wet- en regelgeving en
tijdstip van inzaai, zal de juiste groenbemester moeten worden gekozen.
In deze brochure is er voor elk van bovengenoemde omstandigheid een juiste groenbemester te vinden. De groenbemesters
worden met het Perfect Bodem© logo aangeduid om aan te geven wat het belang is van een goede groenbemester.
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GLB Vergroeningsmengsels
In 2014 is de Europese Unie van start gegaan met het nieuwe Europese Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB*).
Het huidige systeem met bedrijfstoeslagrechten is vervangen door een systeem van betalingsrechten.
Dit bestaat uit twee onderdelen:
• De basisbetaling
• De aanvullende betaling voor vergroening
Voor de aanvullende betaling voor de vergroening moet aan de volgende eisen voldaan worden:
• Gewasdiversificatie op bouwland
• Bij meer dan 15 hectare bouwland moet 5% van de oppervlakte bouwland gebruikt worden als
ecologisch aandachtsgebied (EA)
• Er is een vrijstelling voor van het hebben van 5% EA:
o
Voor het biologische deel van het bedrijf.
o
Indien bouwland voor minstens 75% uit tijdelijk grasland, braak en/of vlinderbloemige gewassen
		
bestaat. Daarnaast is er minder dan 30 hectare bouwland.
o
Als de totale subsidiabele oppervlakte voor minstens 75% uit tijdelijk en/of blijvend grasland
		
bestaat. Daarnaast is er minder dan 30 hectare bouwland.
• Behoud van blijvend grasland
Om aan de vergroeningseis 5% EA te voldoen kan er gekozen worden voor 1 of meer van de elementen van de algemene lijst.
Bij het vanggewas voor ecologisch aandachtsgebied moet de teelt steeds bestaan uit een mengsel van tenminste 2 gewassen
uit dezelfde categorie*.
De onderstaande mengsels zijn GLB PROOF. Het zijn officiële GLB vergroeningsmengsels maar kunnen ook gewoon als
groenbemester worden ingezet. Ieder mengsel heeft zijn eigen specifieke toepassing:
-

Bladrammenas GLB +
Multiresistent GLB +
Terralife Nemacontrol
Terralife Solarigol
Japanse haver GLB +
Gele mosterd GLB +
Terralife Landsberger Gemenge
Nemat GLB +
GP GrasMix GLB+

*Voor meer info en volledige regeling zie website RVO: mijn.rvo.nl/nieuw-glb
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Productenoverzicht
BLADRAMMENAS GLB +
Mengsel bestaat uit:

97% Bladrammenas BCA 2 en 3% Zwaardherik

Doel:

Bestrijding van bietencyste aaltjes

Specifieke eigenschappen:

Snelle bodembedekking en diepe beworteling

Zaaitijdstip:

juli – eind augustus

Zaaizaadhoeveelheid:

25 – 30 kg per ha

Multiresistent glb+
Mengsel bestaat uit:

97% Bladrammenas multiresistent en 3% Zwaardherik

Doel:

Bestrijding van bietencyste aaltjes en / of maïswortelknobbelaaltje (M. chitwoodi)

Specifieke eigenschappen:

Snelle bodembedekking en hoge drogestofopbrengst

Zaaitijdstip:

juli – eind augustus

Zaaizaadhoeveelheid:

25 – 30 kg per ha

TERRALIFE NemaControl
Mengsel bestaat uit:

97% Bladrammenas (3 rassen), 3% Engels raaigras (twee typen)

Doel:

Bestrijding van bietencyste aaltjes en / of maïswortelknobbelaaltje (M. chitwoodi)

Specifieke eigenschappen:

Meerdere rassen bladrammenas zorgen voor aaltjescontrole in de toplaag maar ook in
diepere bodemlagen

Zaaitijdstip:

juli – eind augustus

Zaaizaadhoeveelheid:

25 – 30 kg per ha

TERRALIFE SOLARIGOL TR
Mengsel bestaat uit:

Alexandrijnse klaver, deder, bladrammenas, vlas, niger, Japanse haver,
Tillage Rammenas, zomerwikken

Doel:

Vóór de teelt van aardappelen en granen: bodemverbetering, organische stof productie

Specifieke eigenschappen:

Snelle bodembedekking en intensieve beworteling, akkerrand

Zaaitijdstip:

juli – eind augustus

Zaaizaadhoeveelheid:

25 – 40 kg per ha

Japanse haver GLB +
Mengsel bestaat uit:

97% Japanse haver en 3% Engels raaigras (gazon) of 97% Japanse haver en 3% Tagetes
(GLB Cat. 2)

Doel:

Bestrijding wortellesie-aaltjes (Pratylenchus penetrans)

Specifieke eigenschappen:

Kan als nateelt worden ingezet voor bestrijding van wortellesie-aaltjes,
zeer snelle grondbedekking, vorst gevoelig
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Zaaitijdstip:

juli – eind augustus

Zaaizaadhoeveelheid:

80 – 100 kg per ha

GLB vergroeningsmengsels1
GELE MOSTERD GLB +
Mengsel bestaat uit:

97% Gele mosterd BCA 2 en 3% Phacelia

Doel:

Bestrijding van bietencyste aaltjes

Specifieke eigenschappen:

Later inzetbaar dan bladrammenas voor goede bestrijding van het bietencyste aaltje,
organische stof productie, snelle grondbedekking, vorstgevoelig

Zaaitijdstip:

½ juli – eind september

Zaaizaadhoeveelheid:

20 – 25 kg per ha

TERRALIFE LANDSBERGER GEMENGE
Mengsel bestaat uit:

Inkarnaat klaver, Italiaans raaigras, winterwikken

Doel:

Groenbemesting en voederdoeleinden

Specifieke eigenschappen:

Hoge opbrengst, veel eiwit, goede voederwaarde, stikstofbinding, ook als ondervrucht toepasbaar

Zaaitijdstip:

½ juli – eind september

Zaaizaadhoeveelheid:

50 – 70 kg per ha

NEMAT GLB +
Mengsel bestaat uit:

97% Nemat (Zwaardherik) en 3% Japanse haver

Doel:

Bestrijding aardappelcyste aaltjes, BCA, maïswortelknobbelaaltje

Specifieke eigenschappen:

Bevat hoge bio-active glucosinaten, lokt de aaltjes, winterhard , snelle groei in voorjaar

Zaaitijdstip:

juli – eind september

Zaaizaadhoeveelheid:

6 – 8 kg per ha

GrasMix GLB+
Mengsel bestaat uit:

40% Italiaans raaigras, 20% Westerwolds raaigras en 40% Rietzwenkgras

Doel:

Stikstof vastlegging, organische stof productie, bodemverbetering. Kortdurend grasland

Specifieke eigenschappen:

Snelle bodembedekking, produceert veel organische stof, diepe beworteling,
structuurverbetering(Rietzwenkgras). In het voorjaar vroeg veel gras

Zaaitijdstip:

½ juli – ½ oktober

Zaaizaadhoeveelheid:

25 kg per ha

¹ Mengsels kunnen ook zonder GLB regeling als groenbemester worden ingezet
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Tussen- en Nagewassen
Zaai een groenbemester op tijd!
Voor het laten slagen van een groenbemester, tussen- of nagewas, is het van belang dat deze op tijd wordt gezaaid. Het liefst
zo snel mogelijk na het hoofdgewas. Hoe meer het najaar vordert, des te minder worden de groeiomstandigheden, maar ook
het effect van de groenbemester op o.a. de bestrijding van aaltjes en/of organische stofproductie en/of bodemverbetering
neemt af. De dagen worden korter en de temperatuur wordt lager. Direct zaaien na de hoofdoogst geeft de beste kans van
slagen.
Door op tijd te zaaien kan er veel massa (blad en wortels) worden ontwikkeld en het gewas kan meer stikstof vastleggen.
Zorg daarom voor een goede vlotte start door aandacht te besteden aan het zaaibed en het zaaien. Een kleine stikstofgift
versnelt de opkomst en beginontwikkeling.
Groenbemesters en aaltjes
De keuze voor de juiste groenbemester is niet zomaar gemaakt. Aaltjes reageren op elke groenbemester weer anders. Het ene
aaltje wordt bestreden, maar het andere neemt explosief toe. Maak de juiste keuze. Op de volgende pagina is in het
aaltjesschema aangegeven hoe de meest voorkomende groenbemesters reageren op de in de bodem voorkomende aaltjes.
Naast de 8 GLB PROOF mengsels zijn de onderstaande producten geschikt voor tussen- en/of nagewas:
-
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Bladrammenas
Terralife Nemacontrol
Japanse haver
Gele mosterd
Nemat
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Globodera rostochiensis / G. pallida / Aardappelcysteaaltje
Heterodera schachtii / Witte bietencysteaaltje
Heterodera betae / Gele bietencysteaaltje
WORTELKNOBBELAALTJES
Meloidogyne hapla / Noordelijk wortelknobbelaaltje
Meloidogyne naasi / Graswortelknobbelaaltje
Meloidogyne chitwoordi / Maïswortelknobbelaaltje
Meloidogyne fallax / Bedrieglijk maïswortelknobbelaaltje
WORTELLESIEAALTJES
Pratylenchus penetrans / Wortellesieaaltje
Pratylenchus crenatus / Graanwortellesieaaltje
STENGELAALTJES
Ditylenchus dipsaci / Stengelaaltje
Ditylenchus destructor / Destructoraaltje
VRIJLEVENDE WORTELAALTJES
Rotylenchus uniformis
Paratylenchus Bukowinensis / Speldaaltje
Trichodorus primitivus
Trichodorus similis / Trichodorus similis
Paratrichodorus pachydermus / Paratrichodorus pachydermus
Paratrichodorus teres / Paratrichodorus teres
VIRUSSEN
Tabaksratelvirus / Tabaksratelvirus
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Productenoverzicht
tussen- en nagewassen
BLADRAMMENAS
Doel:

Bestrijding van bietencyste aaltjes (BCA) en/of maïswortelknobbelaaltje, organische stof

Specifieke eigenschappen:

Er zijn verschillende resistentie niveaus bij bladrammenas:
•
•
•

BCA 1, hoogste resistentie tegen BCA
BCA 2, één na hoogste resistentie tegen BCA
Multi resistent, zowel resistent tegen BCA als tegen maïswortelknobbelaaltje

Zaaitijdstip:

juli – eind augustus

Zaaizaadhoeveelheid:

25 – 30 kg per ha

TERRALIFE NemaControl
Mengsel bestaat uit:

97% Bladrammenas (3 rassen), 3% Engels raaigras (twee typen)

Doel:

Bestrijding van bietencyste aaltjes en / of maïswortelknobbelaaltje (M. chitwoodi)

Specifieke eigenschappen:

Meerdere rassen bladrammenas zorgen voor aaltjescontrole in de toplaag maar ook in diepere
bodemlagen

Zaaitijdstip:

juli – eind augustus

Zaaizaadhoeveelheid:

25 – 30 kg per ha

Japanse haver
Doel:

Bestrijding wortellesie-aaltjes (Pratylenchus penetrans)

Specifieke eigenschappen:

Kan als nateelt worden ingezet voor bestrijding van wortellesie-aaltjes, zeer snelle grondbedekking,
vorst gevoelig

Zaaitijdstip:

juli - eind augustus

Zaaizaadhoeveelheid:

80 – 100 kg per ha

gele mosterd
Doel:

Bestrijding van bietencyste aaltjes

Specifieke eigenschappen:

Later inzetbaar dan bladrammenas voor goede bestrijding van het bietencyste aaltje, organische stof
productie, snelle grondbedekking

Zaaitijdstip:

½ juli – eind september

Zaaizaadhoeveelheid:

20 – 25 kg per ha

NEMAT
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Doel:

Bestrijding aardappelcyste aaltjes, BCA, maïswortelknobbelaaltje

Specifieke eigenschappen:

Bevat hoge bio-active glucosinaten, lokt de aaltjes, winterhard, snelle groei in voorjaar

Zaaitijdstip:

juli – eind september

Zaaizaadhoeveelheid:

6 – 8 kg per ha

Organische stof

Onmisbaar voor iedere bodem

Organische stof (OS) heeft vele, belangrijke functies in de bodem. Het verbetert de structuur, bevordert de bewerkbaarheid
en verhoogt het vochthoudend vermogen van de grond. OS heeft een belangrijke invloed op de bodemvruchtbaarheid.
Door toevoer van OS wordt het bodemleven gestimuleerd en na afbraak van de OS komen relevante mineralen beschikbaar
(mineralisatie).
Het is van groot belang om het organische stof gehalte van de bodem op peil te houden of zelfs te verhogen.
De aanvoer van effectieve organische stof (EOS*) moet minimaal gelijk zijn aan de jaarlijkse afbraak in de bodem.
OS kan aan de bodem worden toegevoegd door:
-

Compost
Gewasresten
Ondergewerkte groenbemesters
Organische mest

Globaal kan gesteld worden dat er per jaar gemiddeld 1% - 1,5% organische stof in de bodem wordt afgebroken. Uit meerjarig
onderzoek is gebleken dat de waarde van EOS kan oplopen tot € 100,- / 100 kg, bij normale OS aanvoer t.o.v. lage OS aanvoer.
Door tijdig groenbemesters in te zaaien en deze onder te werken, kan de groenbemester dus veel geld opleveren t.o.v. weinig
of geen OS aanvoer. Afhankelijk van de keuze van de groenbemester varieert dit tussen de € 650,- tot € 1.100, - per ha.
Het inzaaien van een groenbemester, investeren in OS, loont altijd.
Tabel: Aanvoer verse organische stof (OS) en effectieve organische stof (EOS) uit goed ontwikkelde, ingewerkte groenbemesters

Groenbemester¹

OS (kg/ha)

EOS (kg/ha)

Afrikaantjes

3.850

850

Bladkool

3.600

850

Bladrammenas

3.800

875

Engels raaigras

4.250

1.155

Facelia

2.750

650

Gele mosterd

3.800

875

Italiaans raaigras

4.200

1.100

Rode klaver

4.100

1.100

Westerwolds raaigras

4.000

1.050

Wikken

2.800

650

Winterrogge

3.200

840

Witte klaver

3.100

850

¹ = Gezaaid vóór 1 september

Bron: kennisakker.nl

* Effectieve organische stof is de hoeveelheid organische stof die één jaar na toediening nog aanwezig is in de bodem.
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Vanggewassen
Een vanggewas is een groenbemester dat na een hoofdgewas geteeld wordt met de bedoeling uitspoeling van meststoffen,
vooral nitraat, in het najaar en de winter te voorkomen. Vanggewassen zorgen tevens voor organische stof productie en
verbetering van de bodemstructuur.
Bij maïsteelt op zand- of lössgrond, is het verplicht om een vanggewas¹ in te zaaien. Het vanggewas moet direct na de oogst
van maïs worden ingezaaid. Dit kan via onderzaai in de maïs of zaaien na de oogst van de maïs. Het vanggewas mag niet
worden vernietigd voor 1 februari van het daaropvolgende jaar.
Vanggewassen die zijn toegestaan voor de uitzaai na de oogst van maïs en in het najaar nog een voldoende
grondbedekking geven zijn:
•
•
•
•
•

•

Bladrammenas
Bladkool
Grassen
Japanse Haver
Wintergranen
o
Winterrogge
o
Wintertarwe
o
Wintergerst
o
Triticale
Een mengsel van bovengenoemde soorten

De onderstaande producten zijn het meest geschikt voor vanggewas:
-

GP WinterGroen Crucifeer
GP Italiaans raaigras
GP WinterGroen Gras
Winterrogge
GP WinterGroen Graan

¹ Vanggewassen welke uit de mestwetgeving verplicht zijn, vanggewassen na maïs op zand- en lössgronden, mogen niet worden
meegeteld voor de vergroeningseis (EA)

10

Productenoverzicht Vanggewassen
na maïs

WinterGroen Crucifeer GLB PROOF
Mengsel bestaat uit:

55% bladrammenas en 45% gele mosterd

Doel:

Stikstof vastlegging, organische stof productie, bodemverbetering

Specifieke eigenschappen:

Snelle bodembedekking, goed bestand tegen droogte, vorstgevoelig,
kan in voorjaar direct worden ondergewerkt

Zaaitijdstip:

augustus – eind september

Zaaizaadhoeveelheid:

15 – 20 kg per ha

italiaans raaigras
Doel:

Stikstof vastlegging, organische stof productie, bodemverbetering

Specifieke eigenschappen:

Snelle kieming, goede bodembedekking, produceert veel organische stof.
Italiaans raaigras groeit sneller dan Engels raaigras.

Zaaitijdstip:

½ augustus – eind oktober

Zaaizaadhoeveelheid:

20 – 25 kg per ha

wintergroen gras
Mengsel bestaat uit:

50% Italiaans raaigras en 50% Westerwolds raaigras

Doel:

Stikstof vastlegging, organische stof productie, bodemverbetering

Specifieke eigenschappen:

Super snelle kieming en bodembedekking, late zaai mogelijk

Zaaitijdstip:

½ augustus – ½ november

Zaaizaadhoeveelheid:

20 – 25 kg per ha

winterrogge
Doel:

Stikstof vastlegging, organische stof productie, bodemverbetering

Specifieke eigenschappen:

Voor late zaai, winterhard, veel organische stof productie

Zaaitijdstip:

september – eind november

Zaaizaadhoeveelheid:

75 – 100 kg per ha

wintergroen graan
Doel:

Stikstof vastlegging, organische stof productie, bodemverbetering

Specifieke eigenschappen:

Diepe beworteling daardoor goed N-vastlegging, winterhard.
Gunstiger nematodenprofiel dan rogge en grassen

Zaaitijdstip:

september – eind november

Zaaizaadhoeveelheid:

75 – 100 kg per ha
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Productenoverzicht Vanggewassen
onderzaai in maïs

Naast de traditionele inzaai van een vanggewas na de oogst van de maïs zijn er ook vanggewassen die tijdens de maïsteelt
kunnen worden ingezaaid. Het beste moment hiervoor is na de onkruidbestrijding, wanneer de maïs ongeveer 50 cm hoog
is. Inzaaien gebeurt als onderzaai. Omdat de maïs het meeste licht opvangt zal het vanggewas zich langzaam ontwikkelen.
Wanneer de maïs gaat afrijpen zal het vanggewas meer licht en nutriënten beschikbaar krijgen waardoor het zich verder kan
ontwikkelen. Na de oogst van de maïs heeft het vanggewas een goede voorsprong. Hierdoor kan het doorgroeien tot een
volwaardig vanggewas.
De onderstaande vanggewassen zijn geschikt voor onderzaai:
•
•

GP Italiaans raaigras
Terralife Landsberger Gemenge

italiaans raaigras
Doel:

Stikstof vastlegging, organische stof productie, bodemverbetering

Specifieke eigenschappen:

Snelle kieming, goede bodembedekking, produceert veel organische stof

Zaaitijdstip:

Wanneer maïs 50 cm hoog is

Zaaizaadhoeveelheid:

15 – 20 kg per ha

TERRALIFE LANDSBERGER GEMENGE
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Mengsel bestaat uit:

Inkarnaat klaver, Italiaans raaigras, winterwikken

Doel:

Stikstofvastlegging, groenbemesting en voederdoeleinden

Specifieke eigenschappen:

Hoge opbrengst, veel eiwit, goede voederwaarde, stikstofbinding, ook als ondervrucht toepasbaar

Zaaitijdstip:

Wanneer maïs 50 cm hoog is

Zaaizaadhoeveelheid:

25 – 35 kg per ha

Keuze Vanggewas
Wanneer is welk vanggewas het meest geschikt?
VROEGE INZAAI (15 AUGUSTUS – 15 SEPTEMBER)
Bij een vroege maïsoogst zijn niet alle vanggewassen even goed geschikt. Bij keuze van een vlinderbloemige groenbemester
heeft Wintergroen Crucifeer de voorkeur. WinterGroen Crucifeer levert veel effectieve organische stof en voorkomt
uitbreiding van de aaltjespopulatie. WinterGroen Crucifeer is vorstgevoelig waardoor opslag in de vervolgteelt te
verwaarlozen is.
Ook Italiaans raaigras en WinterGroen Gras zijn in deze periode goed in te zetten, zeker als er geen problemen zijn met aaltjes.
MIDDENLATE INZAAI (15 SEPTEMBER – 1 OKTOBER)
In deze periode heeft WinterGroen Gras of Italiaans raaigras de voorkeur. Ze hebben in deze periode nog een goede
beginontwikkeling. Een alternatief in deze periode is WinterGroen Graan. Inzaai van WinterGroen Crucifeer is niet meer aan te
raden. De aanvoer van effectieve organische stof is nog maar de helft van de andere nagewassen en de bodembedekking zal
bij lagere temperaturen ook tegenvallen waardoor de onkruiddruk hoger wordt.
LATE ZAAI (NA 1 OKTOBER)
Bij late zaai is de inzet van WinterGroen Gras, WinterGroen Graan en winterrogge de beste keuze. Deze gewassen vormen nog
een goed gewas voor de winter om bij te dragen aan een goede N-binding.

13

Overzicht Groenbemesters
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GLB vergroeningsmengsels,
tussen- en nagewassen, vanggewassen
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