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Extensivering van gangbare en biologische groenteteelt 

Case studie 8 - PSKW – Proefstation voor de Groenteteelt 

1. BODEMBIODIVERSITEIT VERBETEREN IN EUROPESE LANDBOUWSYSTEMEN  

In het project SoildiverAgro zoeken 22 Europese partners 

samen naar beheermethoden en teeltsystemen die de 

bodembiodiversiteit verbeteren. Het doel daarbij is de 

externe productiemiddelen (meststoffen, gewas-

beschermingsmiddelen, arbeid) te verminderen zonder in 

te boeten aan gewasproductie en –kwaliteit.  

2. CASE STUDIE: EXTENSIVERING VOOR EEN RIJKER BODEMLEVEN 

Intensieve groenteteelt wordt gekenmerkt door een beperkte gewasrotatie, intensieve 

bodembewerking en eenzijdige bemesting. Dit systeem heeft een negatief effect op het bodemleven 

en de bodemkwaliteit. Bovendien zorgt het voor een gunstige omgeving voor de ontwikkeling van 

plagen en ziekten. 

In deze case studie willen we onderzoeken hoe we dit systeem kunnen extensiveren (minder 

externe input van middelen, minder arbeid, minder kapitaal,...). Van veel technieken is het effect 

op het bodemleven in grote lijnen gekend. Zo hebben een verhoogde input van organische stof, niet-

kerende bodembewerkingen en een verminderd gebruik van gewasbeschermingsmiddelen 

bijvoorbeeld een positieve invloed. In samenspraak met de sector willen we nagaan welke combinatie 

van verschillende maatregelen haalbaar is voor de praktijk. Dit systeem testen we uit waarbij we de 

gevolgen op de bodembiodiversiteit onderzoeken en de vragen van telers proberen te beantwoorden. 

Biologische groenteteelt is op zich reeds extensiever, door een hogere aanvoer van organisch 

materiaal en verminderd gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, waardoor hier gemiddeld een 

rijker bodemleven verwacht wordt. Ongetwijfeld zijn ook hier nog vragen bij het effect van bepaalde 

technieken, die het systeem verder kunnen extensiveren, op het bodemleven. 

Uiteraard zijn er sterke individuele verschillen tussen bedrijven. Zo zetten sommigen al sterk in op 

extensief beheer, terwijl anderen nog twijfelen over de haalbaarheid hiervan. 

Hieronder wordt beschreven hoe de proefopzet op PSKW er uit zal zien. Bepaalde factoren staan reeds 

vast. Andere factoren zijn nog te bepalen, hiervoor doen we enkele voorstellen en vragen we uw input 

of opmerkingen. 
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3. ONDERZOEKSVRAGEN 

- Kunnen we met een haalbare extensivering een effect zien op het bodemleven en de 

bodemvruchtbaarheid op relatief korte termijn?  

- Welk effect hebben de technieken op (bodem)ziekten en -plagen en gewaskwaliteit? 

- Welke verschillen zien we tussen bio en gangbaar?  

- Heeft extensivering een even groot effect bij de twee systemen?  

4. PROEFOPZET PSKW 

Voor deze proef worden twee percelen gebruikt. Op het eerste perceel wordt al verschillende jaren 

geteeld volgens een (gangbare) intensieve groenterotatie. Het tweede perceel werd in 2018 in 

omschakeling gebracht en wordt nu biologisch bewerkt. Tijdens de tweejarige omschakelingsperiode 

was dit perceel ingezaaid met een grasklavermengsel. 

Beide percelen worden in twee gedeeld. Op één helft wordt bij wijze van referentie een intensief 

teeltsysteem aangehouden. Op de andere helft zullen we telen volgens een meer extensief systeem. 

Op deze manier zijn er vier objecten die vergeleken zullen worden.  

Metingen 

Drie jaar worden de percelen op deze manier bewerkt en worden evoluties in bodem- en 

gewasparameters opgevolgd. Bij de start wordt de initiële status van het bodemleven bepaald 

(regenwormen, nematoden, schimmels, bacteriën,...). Jaarlijks in het najaar wordt deze opnieuw 

gemeten om de evolutie op te volgen. Ook andere bodemparameters zoals nutriëntenstatus, 

bodemstructuur en organisch koolstofgehalte worden gemeten. Bij de hoofdteelt worden daarnaast 

parameters zoals ziekte- en plaagaantasting, opbrengst en kwaliteit bijgehouden. 

Teeltrotatie 

De teeltrotatie aanpassen is een mogelijkheid om het systeem te extensiveren. Zo kunnen intensieve 

teelten in de rotatie vervangen of afgewisseld worden met groenteteelten die een lagere behoefte 

aan externe inputs hebben (bv. erwten en bonen), akkerbouwgewassen zoals granen of een ‘rustjaar’ 

met bv. grasklaver. 

Desondanks wordt er in deze proefopzet gekozen om bij alle behandelingen de teeltrotatie gelijk te 

houden. Dit omdat het enerzijds voor telers vaak een grotere stap is om de teelten aan te passen en 

anderzijds om de verschillende behandelingen vergelijkbaar te houden. 

In 2020 staat een teelt van late herfstprei gepland. Voorstellen voor de hoofdteelt van 2021 en 2022 

zijn een koolgewas (bv. broccoli) en groene selder. Dit is een intensieve groenterotatie, maar 

daarbij zijn de meeste opportuniteiten om te extensiveren. 
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5. EXTENSIVERING VAN GANGBAAR SYSTEEM 

A) Intensieve groenteteelt 

Deze behandeling vormt de referentie voor het gangbare systeem. Onderstaande handelingen worden 

traditioneel toegepast op het Proefstation. 

Bodembewerkingen: intensieve bodembewerkingen. Na de oogst van het hoofdgewas worden de 

resten met een frees oppervlakkig ondergewerkt. In het voorjaar (soms najaar) wordt de grond 

losgemaakt met een breker (cultivator met tanden). Voor het planten of zaaien worden de bedden 

klaargelegd met een roterende spitmachine. 

Bemesting: waar mogelijk wordt jaarlijks bemest met 400 kg/are groencompost. De gewasbehoefte 

wordt dan aangevuld met kunstmeststoffen. 

Tussenteelten: geen. 

 Komt deze traditionele werkwijze overeen met praktijk? Welke technieken komen overeen, 

welke worden meestal anders toegepast? 

B) Extensieve groenteteelt 

Bij deze behandeling proberen we het systeem te extensiveren op een manier die haalbaar is voor 

telers. Hieronder de voorstellen. 

Bodembewerkingen: gereduceerde, niet-kerende bodembewerking. Spitten wordt weggelaten. 

Breken wordt behouden. 

 Mogelijk om ook frezen weg te laten? 

 Bedrijven die al gereduceerde bodembewerking gebruiken, welke techniek(en) passen ze toe? 

Wanneer? Welke problemen ondervindt u hierbij? Welke vragen zou u opgelost willen zien? 

 Bedrijven die nu kerende bodembewerkingen gebruiken, wat zien zij mogelijk of niet mogelijk 

om aan te passen? 

Bemesting: een hogere toediening organische stof wordt beoogd, aangevuld met kunstmest. Dit kan 

op verschillende manieren: een toegenomen gebruik van plantaardige compost, gebruik van (al dan 

niet gecomposteerde) dierlijke mest, organische handelsmeststoffen, ... 

 Bedrijven die al veel organische stof gebruiken, welk(e) type(s) gebruiken ze? Welke dosis 

passen ze toe en wanneer?  Wat zijn moeilijkheden?  

 Wat zien bedrijven die nu vooral kunstmest toepassen mogelijk om aan te passen? 

Tussenteelten: tussenteelten kunnen bodemleven stimuleren door extra organische stof in de 

bodem te brengen en een braakperiode te voorkomen. Meest gekend zijn de (vlinderbloemige) 

groenbemesters. 

 Wat wordt veel toegepast wat betreft groenbedekkers? Welke soorten en welke periode? 

Wordt er gebruik gemaakt van vlinderbloemige groenbedekkers? 
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6. EXTENSIVERING VAN BIOLOGISCH SYSTEEM 

C) Intensieve groenteteelt (Bio) 

Bodembewerkingen: intensieve bodembewerkingen. Na de oogst van het hoofdgewas worden de 

resten met een frees oppervlakkig ondergewerkt. In het voorjaar (soms najaar) wordt de grond 

losgemaakt met een breker (cultivator met tanden). Voor het planten of zaaien worden de bedden 

klaargelegd met een roterende spitmachine. Onkruid wordt mechanisch bestreden. 

Bemesting: de percelen worden bemest met runderdrijfmest, aangevuld met organische 

handelsmeststoffen om de behoefte van het gewas aan te vullen.  

Tussenteelten: geen? 

 Komt deze werkwijze overeen met de praktijk? Wat wordt meestal anders toegepast? 

D) Extensieve groenteteelt (Bio) 

Bij deze behandeling proberen we het biologische teeltsysteem verder te extensiveren op een manier 

die haalbaar is voor telers. Hieronder de voorstellen. 

Bodembewerkingen: gereduceerde, niet-kerende bodembewerking. Spitten wordt weggelaten. 

Breken wordt behouden. Onkruid wordt mechanisch bestreden. 

 Mogelijk om ook frezen weg te laten? 

 Bedrijven die al gereduceerde bodembewerking gebruiken, welke techniek(en) passen ze toe? 

Wanneer? Wat zijn moeilijkheden? 

 Bedrijven die nu kerende bodembewerkingen gebruiken, wat zien zij mogelijk of niet mogelijk 

om aan te passen? 

Bemesting: de prei in het eerste proefjaar wordt bemest met runderstalmest, aangevuld met 

organische handelsmeststoffen om de behoefte van het gewas aan te vullen. In het tweede en derde 

proefjaar kunnen ook andere extensievere voedingsbronnen aangewend worden, zoals (plantaardige) 

compost, vlinderbloemige groenbedekkers,... 

 Horen handelsmeststoffen thuis in een extensief systeem? Welke ervaringen zijn er om 

gewassen met hoge N behoefte te bemesten met enkel plantaardige meststof, 

vlinderbloemige tussenteelten en/of dierlijke mest?  

Tussenteelten: het gebruik van groenbedekkers (bv. mengsels met vlinderbloemigen) kan het 

systeem extensiveren en het bodemleven stimuleren. 

 In welke periodes worden groenbedekkers gezet? Wat wordt er bijvoorbeeld na een late teelt 

gedaan? Wordt er gebruik gemaakt van andere gewassen (‘service crops’) om de 

bodemkwaliteit te verbeteren? 
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7. JOUW FEEDBACK BEPAALT PROEFOPZET 

- Welke ervaringen heeft u met bovenvermelde technieken? Waar zitten nog moeilijkheden?  

- Welke combinatie van technieken is haalbaar? 

- Heeft u andere voorstellen die het systeem extensiveren? 

- Heeft u andere vragen rond bodemleven en de technieken om ze te verbeteren? 

Neem deel aan de discussiegroep, mail of bel om jouw opmerkingen, ideeën of vragen te delen! Alle 

info in de bijgaande uitnodiging. 

Contact 

Sander Fleerakkers 

sander.fleerakkers@proefstation.be 

0473 / 35 35 24 
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