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Voor het onderwerken van groenbemesters is wat te kiezen. Ook zonder glyfosaat is het mogelijk, maar vooral het weer
moet meehelpen.
De laatste jaren ontstaat steeds meer kennis en ervaring rond het gebruik van groenbemesters in de akkerbouw. Vanuit de teelt
bieden ze voordelen, maar ook voor behoud van waterkwaliteit zijn groenbemesters belangrijk, aldus Peter Leendertse, senioradviseur bij adviesbureau CLM. Het instituut brengt het belang van groenbemesters in relatie tot waterkwaliteit onder de aandacht.
Groenbemesters zijn volgens Leendertse op twee manieren gelinkt met water. Enerzijds dragen ze bij aan minder uitspoeling van
nitraat en zijn dus een welkome teelt. Echter bij onderwerken van de groenbemester wordt vaak glyfosaat gebruikt, wat juist nadelig
is voor de kwaliteit van het bodemwater. Daar zit dus een spanningsveld.
Het gebruik van glyfosaat staat onder politieke en maatschappelijke druk. Vanuit milieuoogpunt is er veel te zeggen om het gebruik
van glyfosaat te verminderen, aldus Leendertse. “In het oppervlaktewater zit nog altijd regelmatig te veel glyfosaat, zodat er een
ontheing nodig is om er drinkwater van te mogen maken. Ook wordt in diepere lagen van het grondwater vaker glyfosaat
aangetroen. Drinkwaterbedrijven maken zich daar zorgen over.”

Frezen in combinatie met ploegen kan een goed resultaat geven om de groenbemester eronder te krijgen. - Foto: Henk Riswick

Aan de andere kant is het een realiteit dat de sector onder bepaalde omstandigheden niet zonder glyfosaat kan. Daarom hee de
sector er volgens Leendertse belang bij het gebruik van het middel sterk te beperken. Ook voor het imago van de sector is het niet
verkeerd als er minder afhankelijkheid is van het – terecht of onterecht – omstreden middel.

Optimum zoeken
Het goed mechanisch kunnen onderwerken van een groenbemester is noodzakelijk om geen glyfosaat te hoeven gebruiken. De
praktijk is daarbij minder ver dan sommigen graag zouden zien. Leendertse hee evenwel de indruk dat veel kennis en ervaring

beschikbaar is. “Wij zien in projecten zoals Schoon Water dat telers en loonwerkers zonder chemische middelen de groenbemesters
de baas kunnen. In een duurzame teelt is het niet logisch om groenbemesters die nitraat wegvangen en de bodem verbeteren
vervolgens met chemie dood te spuiten.”
Qua timing is het een optimum zoeken tussen een groot gewas en de hoeveelheid nutrië nten die beschikbaar komen. Bij vroeg
onderwerken is er meer tijd voor de vertering van de gewasresten, met name bij gras en Japanse haver. Ook is er minder kans op
zaadvorming door gewas en onkruid. De bodem kan beter opwarmen en sneller drogen. Bij later onderwerken kan er meer stikstof
mineraliseren. De bodem blij langer beschermd tegen erosie en er is een hogere productie van organische stof. Ook is er meer
onkruidonderdrukking.
Ook de wetgeving speelt een rol: voor het meetellen van de stikstofnorm van de groenbemester en voor vergroening gelden datums
dat het gewas gezaaid (15 september) en ondergewerkt mag zijn.

In najaar gemakkelijker
In de tabel staan de belangrijkste kenmerken van de verwerkingsmethoden beschreven. Daarbij hee elke bewerkingsvorm eigen
voor- en nadelen en is het voor de praktijk zoeken naar systemen die het beste passen bij de grond, gewassen en werkwijzen. In het
overzicht wordt verschil gemaakt tussen een voorbewerking en een hoofdbewerking.

Verschillende methoden voor het onderwerken van groenbemesters.

Over het algemeen is het onderwerken in het najaar gemakkelijker dan in voorjaar, omdat dan nog niet zoveel biomassa is gevormd.
Met frezen, schijveneggen of cultivatoren is het gewas dan al onder te werken. In het voorjaar is vanwege de vele biomassa vaak een
voorbewerking nodig, in de vorm van kneuzen, rollen/snijden of klepelen.
Als de grond in het voorjaar lang nat blij, kan het nodig zijn alvast met een klepelmaaier of bloter het gewas te verhakselen zodat het
niet te massaal wordt. Zodra de grond droog genoeg is, kan het onderwerken plaatsvinden.

Keuze groenbemester
Vanzelfsprekend is de keuze voor de groenbemester ook bepalend. Hoe meer biomassa, hoe meer het nodig is om voor te bewerken.
Bij de keuze van de groenbemester tellen echter ook andere aspecten zoals eecten op aaltjes, vorstgevoeligheid, bewortelingsdiepte
en de C/N-verhouding. Iedere groenbemester hee een ideale zaaiperiode en omstandigheden om het beste te ontwikkelen.
Een veelgebruikte groenbemester is gras (met name Italiaans raaigras), omdat het veel organische stof levert en weinig
structuurgevoelig is. Een nadeel van grassen is de vermeerdering van het vrijlevend wortelaaltje. Daarom zijn bladrammenas, gele
mosterd en Japanse haver ook populair. Deze zijn resistent tegen het bietencyste-aaltje en het wortelaaltje kan er moeilijk op
vermeerderen. De diepe beworteling van deze soorten is ook een voordeel. Op lichte zandgronden is rogge veelgebruikt omdat deze
in het voorjaar wordt geploegd. Andere groenbemesters zijn tagetes, vlinderbloemigen en kruisbloemigen.

‘Meer ervaring delen’
In de praktijk hebben de afgelopen jaren verschillende projecten gedraaid rond het gebruik van groenbemesters en beperken van
middelen. Sigrid Arends, adviseur bij Delphy, hee daar ook al enkele jaren ervaring mee, waaronder het onderwerken van
groenbemesters. Ze staat achter het streven om het gebruik van glyfosaat te verminderen, maar ziet dat de praktijk weerbarstig is.
Vooral het weer is van invloed. “In een droog en vroeg voorjaar zijn er weinig problemen met hergroei en kan het goed slagen. Maar
is het voorjaar nat en koud, waarbij het gewas traag groeit en mechanische onkruidbestrijding moeilijker is, gaat het niet altijd

zonder chemie.” Ze benadrukt dat ontwikkelingen als niet-kerende grondbewerkingen ook mogelijk zijn dankzij het gebruik van
chemische middelen.
Ze heeft verschillende technieken om groenbemesters te vernietigen langs zien komen. Elke toepassing heeft eigen voor- en nadelen.
“Agressieve machines zoals de frees werken goed, maar kosten veel tijd.” Ze doet nu ervaring op met een aangepaste rotorkopeg in
combinatie met een ecoploeg. “Dat lijkt positief, maar helemaal vrij van hergroei is het perceel niet gebleven.”
Arends ziet wel vooruitgang en gelooft dat met meer kennis en praktijkervaring de sector minder afhankelijk kan worden van
glyfosaat bij gebruik van groenbemesters. Wat ook zou helpen, is als verplichte datums en tijden uit de regelgeving minder knellend
werken. “Maar het belangrijkste is dat er meer ervaring van ‘boerenpraktijkmakers’ wordt gedeeld, bijvoorbeeld vanuit de
biologische sector.” Het weer blij hierin wel een grote speler die bepaalt of het een succes wordt.

