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De sterke ziektedruk in de afgelopen jaren van voornamelijk cercospora en het verschij-
nen van cercospora  populaties die resistent zijn tegen verschillende fungiciden moet u 
ertoe leiden anders na te denken over de bladschimmelbestrijding in de bieten. In dit 
artikel bespreken we een aantal aandachtspunten met betrekking tot de bladschimmel-
bestrijding volgens de IPM-principes om risico's te voorkomen, om percelen op te vol-
gen en te redeneren wanneer de behandeling gerechtvaardigd is.  

Een korte terugblik op 2017 
Roest en cercospora waren de twee meest voorkomende ziekten. Er is regelmatig witziekte waar-
genomen. Meer dan 70% van de waarnemingsvelden in het netwerk had een tweede behande-
ling nodig, waardoor 2017 met 2016 in de jaren van hoge ziektedruk terecht komt.  
In 2017 werden in het waarnemingsnetwerk de behandelingsdrempels een week later bereikt dan 
in 2016. Dezelfde vertraging kon worden waargenomen voor de datum van de tweede behande-
ling.  
In 2017 werd ramularia slechts zeer zelden waargenomen, zoals ook het geval is geweest voor de 
laatste 4 jaar. Op de grafiek zien we dat 2013 de laatste vijf jaar het enige jaar was met een laattij-
dig begin van ziekten met relatief lage druk. 

Eerste stap: risico vermijden en inschatten 
Elke ziekte zal zich beter ontwikkelen in één of andere situatie. Zelfs al kunnen we niets verande-
ren aan de weersomstandigheden hebben we wel andere hefbomen die we kunnen gebruiken 
om de situatie te beïnvloeden (tabel 1): de lengte rotatie, de bodembewerking, de keuze voor een 
toleranter ras... 
De keuze voor een tolerant ras zal het moment van het verschijnen van de eerste symptomen 
misschien niet vertragen maar het zal de ontwikkeling van de ziektesymptomen vertragen. Indien 
u de datum waarop de behandelingsdrempel wordt bereikt kan uitstellen dan kan, rekening hou-

dende met een werkzaamheid van 2 à 3 weken voor de fungiciden, één behandeling misschien 
voldoende zijn.  

Tweede stap: observeer uw percelen 
Identificeer de aanwezige ziektes : 

FUNGI MEMO 2018 Françoise Vancutsem, Barbara Manderyck (KBIVB vzw - IRBAB asbl) 

GondolaKws
BTS110

AnnelauraKws
XavieraKws

GeorgettaKws
Clairamax
Tisserin
BTS3955
Auroch
Amarok

Aral*
Corrado*
Mankell*
BTS 4235*

LisannaKws
Evamaria KWS

BTS990
BTS 3480 N*
LeonellaKws
BTS4860N

SympaticaKws
Bazin
Jinx

Eglantier
Lonneka KWS*

Lumiere
Puramax

Gauss
Bambou

Eucalyptus
Bayamo*

Bonsai
Acacia
Comix*

BTS605
IsabellaKws

HendrikaKws
Urselina KWS

Voltaire
BTS 4190 RHC*

Trivor
Tolemax
Tiaris*

classering volgens type & gevoeligheid
* = 2 jaren waarnemingen 

rh
iz
oc
to
ni
a 
   
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
ne
m
at
od

en
    
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  

rh
iz
om

an
ie

rasgevoeligheid bladziekten : hoe langer de balk, hoe gevoeliger het 
ras voor de ziekte

cercospora
roest
witziekte

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

w 28 w 29 w 30 w 31 w 32 w 33 w 34 w 35 w 36

2de week
juli

3de week
juli

4de week
juli

1ste week
augustus

2de week
augustus

3de week
augustus

4de week
augustus

1ste week september

%

% velden die de behandelingsdrempel bereikten

2012 ‐ T1

2012 ‐ T2

2013 ‐ T1

2014 ‐ T1

2014 ‐ T2

2015 ‐ T1

2015 ‐ T2

2016 ‐ T1

2016 ‐ T2

2017 ‐ T1

2017 ‐ T2

Figuur 1 : curves met het % waarnemingsvelden die de behandelingsdrempel een eerste 
keer (volle lijn) of een tweede keer (stippellijn) bereikten in het waarnemingsnetwerk in func-
tie van de datum over de laatste 5 jaar. 

Teeltechnische risico's Risico cercospora Risico witziekte Risico roest
Korte rotatie (3 jaar of minder)
Nabijheid van een vorig jaar sterk 
aangetast perceel
Nabijheid van een vorig jaar sterk 
aangetast ploegloos perceel
Uitzaai van een tolerant ras
Overdadige bemesting
Late rooi

Veldlocatie (vochtig micro-klimaat)

Optimale weersomstandigheden 
voor de ontwikkeling van de 
schimmel

25 tot 30 °C
RV  > 80 %

regen-vocht

20 tot 25 °C       
warme, droge dagen/ 

koele en vochtige 
nachten

geen zware regen

15 tot 22 °C
Vochtige en koele 

periodes

Sterke toename van 
het risico

Toename van het 
risico

Beperking van het 
risico

Tabel 1 : risico evaluatie voor de ontwikkeling van cercospora, witziekte en roest in functie van teelt 
technische keuzes en weersomstandigheden. 
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Observeer uw percelen regelmatig 
Vanaf begin juli is het aanbevolen om waarnemingen uit te voeren in uw percelen. Om dit te doen 
moet u dwars over het veld wandelen en terwijl verspreid over het veld 100 bladeren plukken 
uit de middelste bladkroon (geen oude bladeren en geen hartbladeren). Voer de waarnemin-
gen uit op droge bladeren, witziekte is alleen zichtbaar op een droog blad.  
Behandelingsdrempel: 
Men zal pas een behandeling uitvoeren indien de behandelingsdrempel voor één van de 
vier ziektes bereikt is. Een blad wordt als aangetast beschouwd als er één vlek is waargenomen 
op het blad. De behandelingsdrempels wijzigen in functie van de ziekte en de waarnemingsda-
tum. De behandelingsdrempels worden in de tabel hieronder weergegeven.  

Vanaf 20 augustus dient men behalve met de behandelingsdrempel ook rekening te houden met 
de rooidatum en de veiligheidstermijn voor rooi van het fungicide. De rentabiliteit van een twee-
de behandeling moet ook in overweging genomen worden. Een behandeling na 10 september is 
nooit rendabel.  

Derde stap: beredeneer de fungicidebehandeling 
In België hebben we vaak meerdere soorten bladschimmels die op een bepaald moment aanwe-
zig zijn op een perceel.  Dit is de reden om te kiezen voor een “compleet” fungicide die in zijn 
werkingsspectrum de vier bladziektes bestrijkt.  Maar het is ook mogelijk om te kiezen voor 
het mengen van commerciële producten om zo het complex van de vier bladschimmels af te 
dekken. De lijst met alle in bieten erkende bladfungiciden en hun bijhorende veiligheids-
termijn kan u vinden op onze website via: bieten> plantenbescherming> gewasbescher-
mingsmiddelen> toepassingslijst bladfungiciden. 

De behandeling beredeneren in een cercospora context 
Bovendien of bijkomend wordt cercospora moeilijker te bestrijden door het verschijnen van fungi-
cide resistente populaties. Reeds in 2014 liet het KBIVB populaties testen op resistentie ten aan-
zien van strobilurines. Waar we in 2014 nog geen resistentieprobleem hadden zijn we naar 2016 
geëvolueerd naar een situatie met een sterke resistentie aan strobilurines. Deze evolutie wordt 
overal in Europa vastgesteld. De testen werden uitgevoerd op stalen uit 15 velden die bemon-
sterd werden eind september 2016 dus na de fungicidebehandeling. Alle stalen vertoonden rela-
tief hoge niveaus van strobilurine resistentie. Deze resistentie is een zwart/wit resistentie. Waar de 
cercospora populatie een hoog resistentieniveau bereikte werken de strobilurines helemaal niet 
meer. Zoals uit onderstaande tabel blijkt, is het risico van resistentie van cercospora tegen strobi-
lurines reëel gebleken. Naast een test op resistentie tegen strobilurines werden de monsters ook 
getest op resistentie tegen triazolen. Ook bij triazolen wordt, zonder paniek te zaaien,  een afname 
van de efficiëntie waargenomen. Deze afname van de werkzaamheid van triazolen onder labora-
toriumomstandigheden kan niet worden geëxtrapoleerd naar hun prestatie aan volle dosis van 
het fungicide in het veld, maar deze resultaten wijzen erop dat de cercospora populaties zich 
aanpassen aan het gebruik van triazolen.  

Wat veroorzaakt de resistentie fenomenen bij cercospora? 
Ze zijn altijd van genetische oorsprong. Het gebruik van de zelfde fungicidenfamilie selecteert 
mettertijd resistente populaties. Dit fenomeen wordt selectiedruk genoemd. Resistenties beheer-
sen is een efficiënte bescherming behouden en lage werkzaamheid maar ook onnodige fungicide-
toepassingen vermijden.  
Om het resistentierisico te verminderen moet men: 
- een fungicide of een mengsel van commerciële fungiciden kiezen met een goede werk-
zaamheid tegen de vier ziekten 
- werkzame stoffen afwisselen of mengen rekening houdend met hun werkingswijze 
- behandelen aan de volledige erkende dosis 
- behandelen wanneer de behandelingsdrempel bereikt is 
- behandelen in goede omstandigheden qua temperatuur en luchtvochtigheid (200 l/ha 
water - ’s ochtends of ‘s avonds, niet op verwelkte bieten) 
- nodeloze behandelingen vermijden, een te vroeg uitgevoerde behandeling of een be-
handeling na 10 september zijn nooit rendabel. 
In de tabel hieronder zien we de tot welke werkingswijze de in bieten erkende fungiciden beho-
ren.  

De triazolen (G1): de grootste groep fungiciden: 
-inhibitie van de celmembraan vorming van de schimmel (inhibitoren van de sterol synthese); 
-geen inhibitie van de ontkieming van de schimmelsporen: doden de schimmel tijdens zijn ont-
wikkeling (voornamelijk curatieve werking), moeten opgenomen worden door de plant; 
-duurzame werkzaamheid en efficiënte werkzame stoffen; 
-werkzame stoffen: epoxyconazool, difenoconazool, propiconazool, cyproconazool, tetraconazool; 
-resistentie: trage afname van de gevoeligheid van de schimmels. 
De amines (G2): werkingswijze gelijkaardig aan die van de triazolen: 
-inhibitie van de membraanvorming van de schimmel (isomerisatie van de sterolen); 
-het risico op resistentie ontwikkeling is een beetje lager dan die van de triazolen; 
-werkzame stoffen: fenpropidin, fenpropimorf. 
De strobilurines (C3) :  
-verstoring van de ademhaling; 
-recent ontwikkeld (1996), zeer breed werkingssprectrum met voornemelijk preventieve werking; 
-langdurige werkzaamheid in afwezigheid van resistentie; 
-werkzame stoffen: pyraclostrobine, trifloxystrobine, azoxystrobine; 
- veel resistentie waargenomen. 

Multisite fungiciden (M):   
-kunnen tijdelijk toegevoegd worden aan de lijst met erkende producten in de bietenteelt (zie 120 
dagen regeling mancozeb) 
-hebben een toegevoegde waarde in het fungicideprogramma aangezien het resistentierisico ten 
aanzien van deze fungiciden laag is 
-ze zijn polyvalent en hebben voornamelijk een preventieve werking. Bij hun toepassing met er 
een goede bladbedekking zijn en moeten de behandeling herhaald worden (beperkte regenvast-
heid). Deze fungiciden worden enkel ter versterking gebruikt om de duurzaamheid van de 
andere (uni-site) fungiciden te beschermen. Wanneer ze alleen worden gebruikt hebben 
ze onvoldoende werkzaamheid.  
-Werkzame stof: mancozeb. 

120 dagen regeling voor mancozeb 
Na een aanvraag door het KBIVB is er voor dit multisite fungicide een 120 dagen regeling geko-
men. Proefresultaten tonen aan dat deze werkzame stof de werkzaamheid ten aanzien van cerco-
spora ondersteunt wanneer hij toegevoegd wordt aan het fungicide en dit zeker in een context 
van resistente cercospora. De werkzame stof solo heeft een onvoldoende werkzaamheid tegen 
cercospora. Mancozeb heeft ook een werkzaamheid tegen ramularia maar werkt niet goed tegen 
witziekte en roest. De toevoeging van mancozeb zal ook de selectiedruk voor resistentie van cer-
cospora ten aanzien van triazolen verlagen en zal dus op die manier de duurzaamheid van de 
werkzaamheid van onze triazolen beschermen. De toelating voor gebruik is geldig in de bie-
tenteelt (suikerbieten, voederbieten en rode bieten) van 15/6/2018 tot en met 12/10/2018. 
Na deze periode zullen producten op basis van mancozeb niet meer gebruikt mogen worden in 
de bietenteelt. De details van de regeling kunnen geraadpleegd worden op Fytoweb via: https://
fytoweb.be/nl/nieuws/producten-op-basis-van-mancozeb-tijdelijk-toegelaten-tegen-cercospora-
bladvlekkenziekte-en. Alle formuleringen op basis van mancozeb solo hebben een toelating ge-
kregen, het gaat om de volgende producten, volgens hun gehalte aan mancozeb: 
80% WP: Agro-Mancozeb 80 WP (8841 P/B), Dequiman MZ  WP (7814 P/B), Indofil M-45 (9036 P/
B), Mancomix WP (1026 P/P), Manfil 80 WP (1005 P/P), Penncozeb (7512 P/B), Prozeb (8864 P/B), 
Spoutnik (9113 P/B), Tridex WP (10226 P/B), Vondozeb WP (10225 P/B); 
75% WG: Dequiman MZ WG (8606 P/B), Dithane WG (8055 P/B), Mancomix WG (962P/P), Manco-
plus 75 WG (9621 P/B), Manfil 75 WG (9478 P/B et 1006 P/P), Penncozeb WG (7949 P/B), Prozeb 
extra 75 WG (10215 P/B), Prozeb WG (9274 P/B), Tridex WG (10228 P/B), Vondozeb WG (10227 P/B) 
500 g/L: Mastana SC (9110 P/B). 
De toelating is afhankelijk van de dosering en is de volgende voor: 
500 g/L: 3,2 L/ha, 1 tot 3 toepassingen met een interval van 14 dagen; 
80% WP: 1,9 kg/ha, 1 tot 3 toepassingen met een interval van 14 dagen; 
75% WG: 2 kg/ha, 1 tot 3 toepassingen met een interval van 14 dagen; 
Voor alle producten geldt een veiligheidstermijn voor de rooi van 28 dagen. Een bufferzone van 5 
m met een klassieke techniek moet gerespecteerd worden.  

De keuze van de fungicidestrategie 
Om u te ondersteunen bij de keuze van uw fungicide geeft de figuur hieronder weer hoe de be-
langrijkste fungiciden verdeeld zijn over de drie werkingswijzen die erkend zijn in de bietenteelt.  

Geef voor de eerste behandeling bij het bereiken van behandelingsdrempel voor cercospo-
ra de voorkeur aan een product op basis van G1+G2 (vb: Spyrale of Opus Team), eveneens in het 
geval van cercospora kan de M component toegevoegd worden door mancozeb toe te voegen. 
Deze toevoeging zal de werkzaamheid ten aanzien van cercospora ondersteunen en eveneens de 
resistentieontwikkeling van cercospora populaties ten aanzien van triazolen afremmen. Indien bij 
de eerste behandeling enkel een G1 component of twee G1 componenten worden ingezet dan is 
het eveneens interessant de M component toe te voegen.  
In het geval de behandelingsdrempel een tweede keer bereikt wordt kies dan fungiciden uit 
een andere groep. Vermijdt om de tweede keer een fungicide te kiezen die hetzelfde tri-
azool bevat zelfs al wordt deze aangevuld met een andere werkzame stof.  
Het gebruik van een product op basis van strobilurines (C3) moet beperkt worden tot één keer  
per seizoen. In het geval van cercospora dient dergelijk type product bij voorkeur in tweede posi-
tie te worden ingezet. Mancozeb kan in het geval van cercospora eventueel toegevoegd worden 
aan de tweede behandeling om de werkzaamheid te ondersteunen. Op deze manier hopen we 
de werkzaamheid van de fungiciden zo lang mogelijk te behouden.  

Behandelingsdrempels Tot 20 augustus Na 20 augustus 

Cercospora/ Ramularia 5 % aangetaste bladeren 20 % aangetaste bladeren 

Witziekte / Roest 15 % aangetaste bladeren 30 % aangetaste bladeren 

Voorkom onnodige blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen 
bij het verwijderen van schieters 
Om onnodige blootstelling aan fungiciden te vermijden dient er voor het verwijderen van schie-
ters rekening gehouden te worden met het tijdstip waarop bespuitingen tegen bladschimmels 
werden uitgevoerd. Langdurige blootstelling aan restanten van fungiciden die aanwezig zijn op 
het bietengewas, kort na de toepassing, moet worden voorkomen. Dit blootstellingsrisico neemt 
toe naarmate er weinig tot geen beschermende kledij gebruikt wordt (handschoenen, kleding 
met lange mouwen en broekspijpen). Dit is soms het geval bij het verwijderen van schieters in 
bieten omdat deze activiteit vaak wordt uitgevoerd bij mooie weersomstandigheden. 
Daarom adviseren wij om schieters al voor de fungicidebespuiting te verwijderen. Is dat niet 
mogelijk, wacht hier dan mee tot minimaal 10 dagen na een fungicidebespuiting. Zo kan op een 
vrij eenvoudige manier onnodig langdurige blootstelling aan bladfungiciden voorkomen wor-
den. Wanneer slechts een enkele schieter verwijderd moet worden, of als er door een perceel 
gelopen wordt om te kijken of bladschimmels zich weer opnieuw uitbreiden, dan is de blootstel-
ling zo laag dat er sprake is van een verwaarloosbaar risico. 

MoA FRAC Chemische familie
Mode of action (MoA) of 
werkingswijze/ inhibitie

Resistentie risico

G1 DMI (Triazolen) gemiddeld

G2
Amines (Morpholines en 

Piperidines)
laag tot gemiddeld

C3 Strobilurines (3 families)
Inhibitie van het mitochondriaal 

complex - verstoring van de 
ademhaling

hoog

M (Multisite)
Dithiocarbamaten (vb. 

mancozeb) 
Contact laag

Inhibitie van de sterol synthese - 
van celmembranen

Er bestaat geen ‘ideale groenbedekker’. De keuze voor groenbedekker moet afgestemd worden 
op ieder perceel afzonderlijk, afhankelijk van de geschiedenis van het perceel, specifieke situatie 
(kwetsbare zones, helling,...), de uitrusting beschikbaar op het landbouwbedrijf (zaai, vernietiging 
van groenbedekker), de kenmerken van het bedrijf (teeltrotatie, aanwezigheid van dieren,...)... 
Het doel van dit artikel is om u te begeleiden in uw keuze door uw aandacht te vestigen op de 
wetgeving, het risico verbonden aan teeltrotatie en tenslotte door u de resultaten voor te stellen 
van de proeven uitgevoerd gedurende 4 jaar.  

Wat zegt de wetgeving?  
De wetgeving inzake groenbedekkers is complex en is niet identiek in Vlaanderen en Wallonië.  
Alle informatie is beschikbaar op onderstaande websites: 
Vlaams Gewest: 
• Vergroening: http://lv.vlaanderen.be/nl/subsidies/perceelsgebonden/vergroeningspremie/

ecologisch-aandachtsgebied 
• MAP 5: https://www.vlm.be/nl/themas/Mestbank/Paginas/default.aspx 
• Erosie: http://lv.vlaanderen.be/nl/bedrijfsvoering/verzamelaanvraag-randvoorwaarden/

randvoorwaarden  
Waals Gewest (website van PROTECT’eau):  
• Wetgeving PGDA: https://protecteau.be/fr/nitrate/agriculteurs/legislations/pgda 
• Groenbedekkers in SIE in Wallonië: https://protecteau.be/fr/nitrate/agriculteurs/couvert/cipan-

sie 
• Module “keuze groenbedekkers”: https://protecteau.be/fr/nitrate/agriculteurs/couvert/choix-

couverts-vegetaux 

Risico’s verbonden aan de teeltrotatie:  

Rotaties met een verhoogd risico op de ontwikkeling van het bietencyste-
aaltje: 
• Koolzaad en de opslagplanten van koolzaad zijn waardplanten voor het bietencysteaaltje. 

Opslagplantjes moeten binnen een termijn van 3 weken na de kieming vernietigd worden (en 
indien nodig de vernietigingsbehandeling herhalen). Het is belangrijk om in deze periode in te 
grijpen om de levenscyclus van het bietencysteaaltje te doorbreken alvorens cysten gevormd 
worden. Bij aanwezigheid van het bietencysteaaltje, kies dan zeker voor een kruisbloemige 
groenbedekker welke resistent is. Daarnaast moet de voorkeur ook uitgaan naar late rassen 
(bladrammenas en gele mosterd). Dit omdat vanaf de bloei, de wortelontwikkeling sterk ver-
traagd wordt en zo ook de mogelijkheid van de plant om aaltjes te verminderen.     

• Bij aanwezigheid van het stengelaaltje (Ditylenchus dipsaci) mag er niet voor gele mosterd 
gekozen worden. Er bestaat geen gele mosterd met resistenties/toleranties voor dit stengel-
aaltje. Ook haver is een waardplant voor het stengelaaltje en dient dus vermeden te worden bij 
aanwezigheid  van deze parasiet.  

Rotaties gevoelig voor de ontwikkeling van Rhizoctonia bruinwortelrot 
(rotaties met maïs, aardappel, biet, raaigras) 
• Bij aanwezigheid van Rhizoctonia bruinwortelrot kunt u, naast het planten van bietenrassen 

die tolerant zijn voor Rhizoctonia bruinwortelrot, de druk van de Rhizoctonia verminderen 
door in te grijpen tussen twee hoofdteelten door een juiste groenbedekkerkeuze. Kruisbloemi-
ge groenbedekkers welke rijk zijn aan glucosinolaten (mosterd, rammenas) hebben een gun-
stig effect. Groenbedekkers met klaver, rogge of haver hebben een positief effect op de ont-
wikkeling van een antagonistische flora tegen Rhizoctonia bruinwortelrot. Zij verbeteren de 
ontwikkeling van schimmels en bacteriën welke in concurrentie gaan met Rhizoctonia bruin-
wortelrot. Daarnaast hebben deze groenbedekkers ook een gunstig effect op de bodemstruc-
tuur en de afwatering van het perceel. Probeer raaigras te vermijden omdat raaigras een 
waardplant is van de schimmel.  

• Zorg, voorafgaand aan het zaaien van de groenbedekker, voor een goede ondiepe grondbe-
werking met als doel teeltresten in te werken en de afbraak ervan te verbeteren. Rhizoctonia 
bruinwortelrot gedijt goed op vochtige, slecht gedraineerde percelen met een lage pH. Een 
betere bodemstructuur en optimale pH is dus de eerste stap in de bestrijding van deze schim-
mel. Bewerk de bodem daarom steeds in goede omstandigheden.  

 

Proefresultaten: samenvatting van 4 jaar 
Deze samenvatting is het resultaat van een samenwerking tussen UCL-Earth & Life Instituut en het 
KBIVB vzw. Dit project werd gefinancierd door de SPW en was gericht op de studie van de groen-
bedekker tussen de teelten graan-biet.  
De doelstelling zijn:  
• Het belang evalueren van de bemesting met een snelwerkende organische meststof van een  

groenbedekker met vlinderbloemigen na de wintertarwe teelt; 
• De soorten vlinderbloemigen vergelijken na een late uitzaai (begin september); 
• Het potentieel van stikstofopname van de verschillende groenbedekkers evalueren; 
• De invloed van de verschillende objecten, waaronder twee verschillende vernietigingsdata van 

een zuivere gele mosterd groenbedekker, op de reststikstof bij begin winter en bij uitzaai sui-
kerbiet vergelijken. 

• Inschatten hoeveel stikstof er uit de groenbedekker vrijkomt en potentieel beschikbaar is voor 
de bietenteelt; 

• Het effect van de groenbedekkers op de populaties bietencysteaaltjes meten.  

Proefopzet 
Zes modaliteiten waarvan 5 met groenbedekker, al dan niet in combinatie met vlinderbloemigen, 
en een naakte grond (Tabel 1) werden vergeleken. De variëteiten van de vlinderbloemigen zijn 
wintertypes of koudetolerant om de mogelijkheden voor herfst- of zelfs wintergroei te optimalise-
ren, als de omstandigheden dat toelaten. Het testprotocol maakt het mogelijk om de groenbe-
dekkers met en zonder gebruik van organische bemesting te vergelijken. Bij vier proeven ging het 
om varkensdrijfmest (Avernas) en één proef runderstalmest (Momalle). Het perceel Avernas 2017 
omvat uitsluitend behandelingen met toepassing van organische bemesting (varkensdrijfmest + 
runderstalmest).  

De vlinderbloemigen worden gebruikt in een mengsel van 50% van het gewicht van de zaden. De 
gebruikte mosterdvariëteit is een laatbloeiende anti-nematodenvariëteit (variëteit: Passion). 
 
 

De aangevoerde hoeveelheden organisch materiaal verschilden van jaar tot jaar. Onderstaande 
tabel geeft een overzicht van de hoeveelheden N, P2O5 en K2O in kg/ha die deze organische ma-
terialen leveren. Deze tabel toont het belang aan van de aanvoer van P en K uit drijfmest of stal-
mest. 
 
Tabel 1: Hoeveelheden nutriënten (kg/ha) toegediend via het organisch materiaal op de verschillende 
proefvelden  

 
Stikstofopname van de verschillende groenbedekkers 

Als we kijken naar de gemiddelde residuen gemeten tijdens de staalnameperiode (gemiddelde 
datum 18 november) van de verschillende behandelingen, zien we dat : 

• De percelen met groenbedekkers de laagste nitraatresiduen hebben met een gehalte van 
minder dan 30 kg N/ha. De opname van stikstof door de groenbedekkers ligt tussen de 60 
(zonder organische bemesting) en 80 kgN/ha (met organische bemesting). 

• De naakte grond met organische bemesting een significant hoger (103 kgN/ha 

 nitraatresidu heeft   dan de naakte grond zonder organische bemesting (75 kgN/ha). 

 Gemiddeld genomen is dat verschil 28 kgN/ha.  

• Alle geteste groenbedekkers, al dan niet met vlinderbloemigen, aan de referenties 

 voldeden die jaarlijks vastgesteld worden in het kader van de APL-inspectie 

 (nitraatresiducampagne in Wallonië werkt ieder jaar met andere maximale residu’s). De naakte 
gronden liggen systematisch boven de APL-conformiteitsdrempel. De naakte grond met mest is 
niet toegestaan in het kader van de Waalse mestwetgeving, het wordt geïntegreerd in het ex-
periment om de hoeveelheid stikstof te kunnen beoordelen die vrijkomt door de mest tijdens 
de periode tussen twee hoofdteelten.  

• Mosterd is beetje efficiënter als nitraatopnemer dan de andere geteste groenbedekkers.  

Beredeneerde keuze voor groenbedekker 
Ronald Euben & Françoise Vancutsem (KBIVB vzw -IRBAB asbl) 

Modaliteiten groenbedekker 
zaaidich-
theid (kg/

ha) 
Indicatieve kostprijs 

(€/ha) 

EV 1 Getuige naakte grond - - 
EV 2 Zomerhaver + voedererwt + wikke 60-42-18 130 
EV 3 Zomerhaver + paardenboon 80-80 148 
EV 4 Japanse haver + kruidwikke 20-20 90 
EV 5 Gele Mosterd, vernietigd op ± mid-jan 12 20 
EV 6 Gele Mosterd, vernietigd op ± mid-nov 12 20 

Locatie Avernas 
2014 

Momalle 
2014 

Avernas 
2 015 

Avernas 
2016 Avernas2017 

Ge-
mid
del
de   

  

 Orga-
nische 

bemes-
ting 

Varkens-
drijfmest 

15 m³ 

Runders-
talmest 
20t/ha 

Varkens-
drijfmest 

18 m³ 

Varkens-
drijfmest  

24 m³ 
 

Varkens-
drijfmest +  

runderstalmest 
20m³+20 tha 

Ntot 40 160 97 149 69 + 145 132 

P2O5 33 105 32 52 23 + 88 67 

K2O 43 235 90 122 55 + 232 155 

Hoeveelheid kg/ ha 
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Figuur 1: Gemiddelde minerale stikstofgehalte van verschillende behandelingen, met of zonder organi-
sche bemesting, gemeten op 90cm gedurende APL-periode (oranje—5 proeven 2014-2017)  en op het 
moment van de zaai van de bieten (begin april—blauw—4 proeven – 2015-2017 ) 


