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Jena experiment

Meer diversiteit leidt tot:
• Hogere opbrengsten
• Meer organische stofopbouw, ook hogere DOM (opgeloste o.s.) 
• Meer microbiologische activiteit
• Meer waterinfiltratie
• Meer poriënvolume
• Meer activiteit van bijen
• Meer mycorrhiza en deze is ook vitaler
• Minder schade van plantenetende geleedpotigen
• Minder muizenschade
• Fosfaat wordt efficiënter benut
• Meer diversiteit in nematoden en minder plantetende nematoden
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Jena experiment

Bron: Hildebrandt, Friedrich-
Schiller-Universität

Jena experiment

• Meer diversiteit = meer diversiteit in Nematoden en minder 
plantenetende nematode
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Ook in groenbemesters dezelfde voordelen

Bron: L. 
Mommer 
WUR 

SPNA groenbemesterdemo 2020
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Mycorrhiza effect

Keuze: meestal maatwerk

Groenbedekkers afstemmen op: 
• Wens ondernemer
• Bouwplan/ vruchtwisseling
• Wijze van grondbewerking
• Onkruiddruk
• Vruchtwisseling binnen groenbedekkers
• Ziekten en plagen relevant voor het bedrijf
• …
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Tot 15 sept
facelia

Alex. Klaver

olievlas

tuinkers

deder

Jap. haver
z.haver, z.gerst, 
z.rogge, z.trit

zomerwikke

serradelle

veldboon
Vesce de 
narbonne

niger

zonnebloem
Tillage
radish

bladraap

z.haver, z.gerst, 
z.rogge, z.trit

Jap. haver w. rogge

Gele mosterd

bladrammenas

na 15 sept

Italiaans raai

incarnaatklaver

winterwikke

perzische klaver

Grasklaver 

Keuze soorten

breed met graan

product kg/ ha

haver 30

zomerrogge niet ontsmet 10

zomergerst bio 10

veldboon 20

olievlas 9

niger/ gingelikruid 3,5

vesce de narbonne 5

zonnebloem 5

zomerwikke 12,5

zonder vlinderbloemig

product kg/ ha

Zomerhaver 30,0

zomerrogge 12,0

zomergerst 15,0

facelia 3,0

niger 3,0

vlas 6,0

tillage radish 2,0

bladraap 2,5

deder 1

Kool in het bouwplan
ondiep ploegen
Onkruidonderdrukkend

Geen kool in bouwplan
NKG
Maximaal 
onkruidonderdrukkend
Vóór conservenerwt

Geen kool in bouwplan
Alleen  “makkelijke” 
planten
onkruidonderdrukkend

makkelijk weg

product kg/ ha

facelia 5,0

alexandrijnse klaver 5,0

vlas 6,0

niger 2,5

zomerwikke 15,0

tuinkers 2,0
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-30% +30%0
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Dank voor uw aandacht

Sander Bernaerts

sander@naturim.nl

+31681086041
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