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INLEIDING

Over het algemeen hebben groenbemesters positieve 
effecten op de bodemstructuur, bodemerosie, het ver-
minderen van nutriëntenuitspoeling, onkruidbestrijding 
en het voeden van het bodemmicrobioom. Sommige 
soorten die als dekgewas worden gebruikt, kunnen ook 
voedingsstoffen (stikstof door vlinderbloemigen) fixeren 
of meer voedingsstoffen beschikbaar maken (fosfor door 
boekweit). Groenbemesters helpen ook om koolstof vast 
te leggen. Aangezien groenbemesters tot verschillende 
plantengroepen (families) behoren, moeten ze op basis 
van hun waardplantstatus voor bodemziekten en aaltjes 
gericht worden gekozen. De beschikbaarheid van water 
en de klimatologische omstandigheden zijn ook criteria 
die de keuze voor een specifieke groenbemester bepalen. 

WAT ZIJN DE DOELEN?

Van groot belang voor de keuze van de juiste groenbe-
mester voor een specifieke locatie is het doel waarvoor 
u het gewas wilt telen. 
Voor aaltjesbestrijding en het onderbreken van ziekte-
cycli is het oude idee van het wisselen van plantenfami-
lies (rotatie) een goed algemeen concept, zoals crucifere 
groenbemesters en een vlinderbloemige als dekgewas 
voor granen, gras en vlinderbloemigen voor koolgewas-
sen etc. Speciaal gekweekte rassen kunnen helpen om 
dit effect te versterken.
Voor extra biomassaproductie teneinde de bodem-
vruchtbaarheid te verbeteren, het organische stofgehal-
te in de bodem te verhogen en voor de teelt in minder 
gunstige gebieden, bieden soortenmengsels meer ze-
kerheid voor een goede vestiging van de groenbemes-
ter en het realiseren van een hoge biomassa.

SOORTENMENGSELS

Het concept van een multiservice groenbemester 
(MSCC) beschrijft de verschillende mogelijke positieve 
functies van een dekgewas zeer goed (Justes & Richard, 
2017). Een mogelijkheid om de best mogelijke positieve 
effecten van een MSCC te bereiken is het gebruik van 
plantenmengsels. Een interessante combinatie lijken 
mengsels van kruisbloemige soorten met vlinderbloemi-
gen te zijn (Couëdel et al., 2019). Dit zou de ziektedruk-
kende werking van kruisbloemigen combineren met de 
nutriëntenservice (stikstoffixatie) van vlinderbloemigen. 
Dergelijke mengsels zijn echter relatief nieuw en kennis 
over alle mogelijke voor- en nadelen moet nog worden 
verworven door middel van veldonderzoek. De meeste 
vlinderbloemigen zijn bijvoorbeeld waardplanten van 
Pratylenchus spp., zodat eerst moet worden aange-
toond in hoeverre dit kan worden gecompenseerd door 
andere soorten in het mengsel.

Een goed bestudeerde groep van soortenmengsels zijn 
de gras-vlinderbloemige mengsels (fig. 1). Dergelijke 
mengsels resulteren in een uitstekende wortelverdeling 
in de bodem (fig. 2). Bovendien kunnen mengsels met 
een aandeel van 40-60% vlinderbloemigen de stikstoffi-
xatie  verhogen ten opzichte van een monocultuur van 
vlinderbloemigen (Nyfeler et al. 2011). Een ander voor-
deel van mengsels van gras en vlinderbloemigen is dat 
ze ook kunnen worden gebruikt voor beweiding, wat 
ze interessant maakt voor regio‘s met gemengde land-
bouwsystemen, zoals akkerbouw en melkveehouderij. 
Vooral in jaren met extremer weer heeft dergelijk „reser-
ve“ grasland een hoge waarde.

GROENBEMESTERS:  
VOOR- EN NADELEN
Deze factsheet bevat aanvullende informatie bij de Best4Soil video over 

Groenbemesters: Voor- en nadelen.

https://best4soil.eu/videos/10/nl

Auteurs: Vincent Michel (Agroscope, Zwitserland), Alfred Grand 
(Vermigrand, Oostenrijk) en Michaela Schlathölter (PHPetersen, Duitsland).
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aandeel van de zaden weerspiegelt niet het aandeel van 
de planten als het gewas eenmaal volledig ontwikkeld is. 
De grootte van de zaden van de verschillende soorten 
die voor een mengsel worden gebruikt, mag ook niet 
te veel variëren, anders zal de zaaidiepte mogelijk niet 
geschikt zijn voor alle soorten in het mengsel. Voor 
plaatsen waar geen commerciële mengsels beschikbaar 
zijn, kan de ontwikkeling van mengsels het onderwerp 
zijn van een studieclub, d.w.z. een groep personen die 
kennis over een specifiek onderwerp delen. De op-
zet van een dergelijke studieclub wordt ondersteund 
door het Best4Soil netwerk door het organiseren van 
een workshop over het betreffende onderwerp. Bent u 
geïnteresseerd, neem dan contact op met Best4Soil 
(contactformulier op www.best4soil.eu).

TIMING IS BELANGRIJK

Het tijdstip van zaaien is het belangrijkst, vooral in 
Noord-Europa, waar de temperaturen in de herfst da-
len. Wanneer groenbemesters te laat worden gezaaid, 
zullen ze niet de functies kunnen vervullen waarvoor ze 
geteeld zijn, met name het snel afdekken van de bodem 
om onkruid te onderdrukken en erosie te verminderen.
Omdat een groenbemester niet wordt geoogst, kan de 
beëindiging ook een probleem zijn, omdat er immers 
geen „noodzaak“ is om het gewas te oogsten. Als de 
teelt te laat wordt beëindigd, kunnen er problemen 
ontstaan zoals een te hoge C/N-verhouding, wat zorgt 
voor een langzame afbraak en immobilisatie van stikstof 
in de bodem, en overblijvende, levensvatbare zaden, 
die in het volgende gewas een onkruid kunnen worden.

BIJZONDERE VOORDELEN

Zoals hierboven vermeld, kunnen sommige bedekkings-
gewassen worden gebruikt om vee te voeden. Een an-
dere belangrijke groep dieren die hun voedsel kunnen 

Aanvullende informatie over groenbemesters is 
gepubliceerd als EIP-AGRI mini-papier:

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/
files/6_eip_sbd_mp_green_manure_final_0.pdf 
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Fig. 3: Witte klaver is een 
uitstekende voederplant voor 
honingbijen.

Fig. 4: Facelia is een honingrijk 
dekgewas, zeer aantrekkelijk 
voor honingbijen.

Mengsels van groenbemesters zijn in de handel verkrij-
gbaar; vaak aangepast voor specifieke doeleinden. Het 
maken van mengsels op het bedrijf is ingewikkeld, het 

Fig. 1: Gras-vlinderbloemige 
mengsel, kan ook voor bewei-
ding worden gebruikt.

Fig. 2: Wortelkolonisatie van de 
grond onder een gras-vlinder-
bloemige mengsel.

halen uit groenbemesters, zijn honingbijen en bestui-
vers in het algemeen (fig. 3). De meeste landbouwge-
wassen bloeien in het voorjaar tot aan het begin van de 
zomer. De groenbemesters zijn een uitstekende manier 
om bijen te blijven voorzien van stuifmeel en nectar in 
de zomer- en het najaarsseizoen. Vlinderbloemigen, 
kruisbloemigen, boekweit en Facelia zijn uitstekende  
planten om bijen te voeden. Met name Facelia (fig. 4)  
wordt vaak geteeld met als speciaal doel het  
onderhouden van bijen.
 


