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1. Temperatuur en neerslag 2020
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2. Rassen knolselder
Planten
12/05/2020

Plantdichtheid
70 x 32 cm

Ras
Zie objecten

Oogst
november

CONTEXT
In de biologische teelt van knolselder is bladvlekkenziekte (selderroest / Septoria apiicola) vaak de
beperkende factor in het najaar. Een vroege aantasting staat een goede opbrengst in de weg. De vraag
stelt zich in hoeverre er verschillen in gevoeligheid zijn tussen de rassen. Anderzijds is een voldoende
en kwalitatieve opbrengst vereist.
De rassen die dit jaar werden opgenomen, waren allemaal geprimed, behalve HMC41125.

PROEFOBJECTEN
Nr

Ras

Zaadhuis

Ncb / bio

1

Balena

Bejo Zaden BV

Ncb

2

Codex

BASF Vegetable Seeds

Ncb

3

HMC41125

Clause Vegetable Seeds

Ncb

4

Markiz

BASF Vegetable Seeds

Ncb

5

Merga

Rijk Zwaan

Ncb

6

Princino

BASF Vegetable Seeds

Ncb

7

Prinz

BASF Vegetable Seeds

Ncb

8

Rowena

Bejo Zaden BV

Ncb

9

Yara

Bejo Zaden BV

Ncb
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TEELTVERLOOP
Voorteelt
2019

Prei

Bodembewerking
April/mei

Oppervlakkig bewerken met Treffler TGA

12/05/2020

Diepwoelen met Carré Neolab en rotoreggen

Bemesting
02/04/2020

Haspargit (667 kg/ha)

20/04/2020

Vaste rundermest (25 ton/ha)

12/05/2020

OPF (50 E/ha)

07/08/2020

Bortrac (3 l)

21/08/2020

Bortrac (3 l)

Onkruidbeheersing (mechanisch)
29/05/2020
tot
22/07/2020
04, 10 en
26/08/2020
15/09/2020

Ongeveer wekelijks wiedeggen – 9 bewerkingen
Schoffelen met kleine mesjes, vingers, torsies en wiedegelementen
Schoffelen met kleine mesjes, torsies en wiedegelementen

Onkruidbeheersing (manueel)
Juni, juli en
september

20 u met hak (vooral kopakkers)

Beregening
05/08/2020

30 l/m²

08/09/2020

30 l/m²

EERSTE BEVINDINGEN
De rassenproef komt dankzij beregening goed uit de droge periode. Na de regen van half september kregen
de knollen nieuw blad. Septoria werd nog niet waargenomen in de rassenproef.
Begin juli scoort Markiz algemeen het best, Yara scoort iets minder goed. De overige rassen scoren gemiddeld.
Eind september zien we die verschillen nog steeds. Naar knolvorming toe scoren Markiz en Codex het sterkst.
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3. Irrigatie knolselder
Planten
13/05/2020

Plantdichtheid
70 x 32 cm

Ras
Markiz

Oogst
november

CONTEXT
Daar water kostbaar is, is het oordeelkundige inzetten van water een absolute prioriteit. Efficiënt
watergebruik kan door enkel te irrigeren wanneer nodig en door te zorgen voor een uniforme
waterverdeling. Om meer inzicht te krijgen in de irrigatienood van knolselder, worden in het project “irrigatie
in bio” bij de partners PSKW en Inagro verschillende proeven aangelegd met irrigatietrappen. Daarbij is de
hoogste trap een lichte overschatting van de optimale of wat als meest gangbare watergift in de praktijk
wordt beschouwd. Daarnaast worden er in twee trappen minder geïrrigeerd telkens met een verschil in de
orde van ± 20-30%. Het doel is nagaan of er met minder irrigatiebeurten evenwaardige opbrengsten en
kwaliteit behaald kan worden.

PROEFOBJECTEN
Nr

Object

Irrigatie 30 l/m²
05/08

Irrigatie 30 l/m²
02/09

Irrigatie 30 l/m²
08/09

1

Irrigatietrap 1 – intensief

X

X

X

2

Irrigatietrap 2 – minus 20-30%

X

X

3

Irrigatietrap 3 – minus 40-60%

4

Vroege irrigatie

X

5

Vroege en late irrigatie (zoals
buitenproef)

X

6

Geen irrigatie

X

X

TEELTVERLOOP
Zie rassenproef
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EERSTE BEVINDINGEN

Figuur 1: verloop bodemvocht verschillende objecten op diepe 0-30 cm

Op dit moment werd de proef twee keer visueel beoordeeld op een aantal kenmerken. Object 1 (intensieve
irrigatie) en object 5 (vroege en late irrigatie) werden op 11 september over het algemeen als de beste
objecten beoordeeld. Het object zonder irrigatie wordt over de ganse lijn het minst goed beoordeeld, maar
de verschillen met object 3 (min 40-60% irrigatie) zijn miniem. Op dit moment zijn er duidelijke verschillen in
het veld zichtbaar.
Bij de oogst zal de opbrengst en de kwaliteit van de verschillende objecten beoordeeld worden.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van het CCBT-project “Irrigatie in bio”
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4. Mengteelt veldbonen/knolselder
Zaaien/Planten
22 april 2020: veldboon

Zaai-/plantdichtheid
322 kg ha-1

Ras
Fanfare

Oogst
/

13 mei 2020: knolselder

32 x 70 cm

Markiz

November

CONTEXT
In deze proef gaan we voor het derde jaar op rij na wat de waarde en de haalbaarheid is van veldbonen telen
als voorjaarsgroenbemester deels in overlap met een late groenteteelt. De veldbonen worden gezaaid tussen
de teeltrijen en pas enkele weken na planten van de groente gemulcht en ingewerkt. Dit om een zo lang
mogelijk groeiseizoen voor de veldbonen te voorzien. In vorige jaren deden we een vergelijkbare proef in
sluitkool.
In 2020 werd 3 weken voor planten van knolselder veldbonen gezaaid. Vijf weken na planten werden de
veldbonen gemulcht en ingewerkt (17 juni 2020). Dit gebeurde door juist boven de knolselder de veldbonen
af te maaien en vervolgens manueel de resten in de bodem in te werken.
Waarom veldbonen gebruiken als een in situ mulch? Er kunnen verschillende voordelen zijn:
- Veldbonen fixeren stikstof uit de lucht die later in het seizoen ter beschikking komt.
- De veldbonen zijn een extra bron van organische stof voor de bodem.
- De voorvruchtwaarde ten goede van de volgteelt wordt met de veldbonen verhoogd.
- Op een zware bodem kunnen de veldbonen overtollig water opnemen en de bodem beter bewerkbaar
maken.
- Bij voldoende grote zaaidichtheid: onkruidonderdrukking tussen de teeltrijen.
proefobjecten

Figuur: Mengteelt op 3 juni. Drie weken na planten van de knolselder tussen de veldbonen en twee weken voor mulchen
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Nr

Behandeling

1

Zonder veldboon

2

Met veldboon

TEELTVERLOOP
Zie rassenproef knolselder
Zaaien/planten
22/04/2020

Zaaien veldbonen, telkens 3 buizen afsluiten waar knolselderrij zal komen (cv. Fanfare,
322 kg ha1)

13/05/2020

Planten knolselder (cv. Markiz, 32 x 70 cm, vier rijen per werkgang)

Onkruidbeheersing
27/04 en 09/05/2020

Wiedeggen van de veldbonen

Rest idem rassenproef
Irrigatie
05 en 08/09/2020

Telkens 30 l m-2 (water uit open put)

EERSTE BEVINDINGEN
• N-verloop: bij onderwerken op 16 juni minder Nmin aanwezig in de 0-30 cm laag waar de mengteelt stond.
Op 9 juli ook maar verschil kleiner geworden. Bij staalname eind september; verschil nog kleiner tot
verwaarloosbaar.
• Gewasontwikkeling:
− Stand van de knolselders slechter op 29 juni en 27 juli waar veldbonen gestaan hadden.
− Eind juli was de grondebedekking en de looflengte minder waar veldbonen hadden gestaan.
− Recente beoordeling: knolvorming iets slechter waar veldbonen gestaan hebben.

Dit onderzoek is uitgevoerd in kader van het project SymBIOse – Interreg Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen.
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5. Rassen witte kool
Planten
26/05/2020

Plantdichtheid
70 x 35 cm

Ras
Zie objecten

Oogst
oktober

CONTEXT
Op de databank www.organicxseeds.be is er een ruim aanbod van biologische rassen voor witte kool. Toch
houden sommige telers vast aan hun vertrouwde gangbare ras. In deze rassenproef werd de gebruikswaarde
van het biologisch rassenaanbod vergeleken met enkele gangbare referentierassen.

PROEFOBJECTEN
Nr

Ras

Zaadhuis

Ncb / bio

1

Zenon – epikur

Syngenta

Ncb

2

Kilastor

Syngenta

Ncb

3

Storidor

Syngenta

Ncb

4

Prodikos

Syngenta

Ncb

5

Flexima

Rijk Zwaan

Ncb

6

Storema

Rijk Zwaan

Ncb

7

Impala

Bejo Zaden BV

Bio

8

Expect

Bejo Zaden BV

Bio

9

Reaction

Bejo Zaden BV

Bio

10

Rivera

Bejo Zaden BV

Bio

11

3268

Bejo Zaden BV

Bio

12

Dowinda

Bingenheimer Saatgut AG

Bio

13

Dottenfelder Dauer

Bingenheimer Saatgut AG

Bio
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TEELTVERLOOP
Voorteelt
2019

Zomergerst
Groenbemester: Phacelia, Japanse haver, Wikke, Bladrammenas en Aleandrijnse klaver

Bodembewerking
02/04/2020
Voorjaar

Klepelen
Bewerken met Treffler TGA

Bemesting
03/04/2020

Vitacal (2500 kg/ha)

11/04/2020

Vaste rundermest (30 ton/ha)

14/04/2020

Dunne fractie varkensgier (20 ton/ha)

15/04/2020

Calci-S (300 kg/ha)

26/05/2020

OPF (75 E/ha)

Onkruidbeheersing (mechanisch)
12/06/2020

Wiedeggen

22/06/2020

Schoffelen met kleine mesjes, vinger, torsie en wiedegelementen

06/07/2020

Aanaarden met aanaardmessen

Gewasbescherming
25/05/2020
26/05/2020 22/06/2020
17 en
24/07/2020
14 en
21/08/2020

Plantbakbehandeling Spinosad tegen koolvlieg (12 mL/1000 pl)
Afdekking wildnet

Bespuiting Xentari (BT) tegen koolmot, klein koolwitje (1 kg/ha)

Beregening
05 en
07/08/2020

30 l/m²

EERSTE BEVINDINGEN
Eind juli hadden Zenon-epikur, Storidor, Storema en Expect de beste gewasstand. Rassen Dowinda en
Dottenfelder Dauer scoorden iets minder naar gewasstand, uniformiteit en bladmassa en waren ook al iets
verder gevorderd inzake koolvorming. Bij de rassen Impala, Expect en Rivera was er nog geen koolvorming.
Ziekte, legering of trips werd nog niet waargenomen.
Half september waren de verschillen tussen de rassen een pak groter. Rassen Storidor, Prodikos en Storema
komen achter op koolvorming. Rassen Expect, Rivera en 3268 scoren zeer sterk. Naar algemene stand komt
Storidor het best naar voren, Dottenfelder Dauer komt minder goed naar voor. De regen na de droogte zorgde
ook voor gebarsten kolen.

Proef aangelegd met financiële steun GMO programma REO
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6. Rassen rode kool
Planten
26/05/2020

Plantdichtheid
70 x 35 cm

Ras
Zie objecten

Oogst
oktober

CONTEXT
Op de databank www.organicxseeds.be is er een ruim aanbod van biologische rassen voor rode kool. Toch
houden sommige telers vast aan hun vertrouwde gangbare ras. In deze rassenproef werd de gebruikswaarde
van het biologisch rassenaanbod vergeleken met enkele gangbare referentierassen.

PROEFOBJECTEN
Nr

Ras

Zaadhuis

Ncb/bio

1

Red River

Syngenta

Ncb

2

Resima

Rijk Zwaan

Ncb

3

Futurima

Rijk Zwaan

Ncb

4

Integro

Bejo Zaden BV

Bio

5

Travero

Bejo Zaden BV

Bio

6

Klimaro

Bejo Zaden BV

Bio

7

Granat

Bingenheimer Saatgut AG

Bio

8

Rodynda

Bingenheimer Saatgut AG

Bio

TEELTVERLOOP
Zie rassen witte kool

EERSTE BEVINDINGEN
Eind juli scoorde Red River, Futurima, Travero en Klimaro algemeen zeer sterk, rassen Travero, Granat en
Rodynda algemeen iets minder.
Eind september zijn de verschillen tussen de rassen groter en scoren Resima, Travero en Klimaro het sterkst.
Bij Integro, Granat en Rodynda werd in grote mate tabaksblad vastgesteld.

Proef aangelegd met financiële steun GMO programma REO

Toelichting Veldproeven | Biovelddag 8 oktober 2020

13

7. Zero-fyto beheersing van koolwittevlieg in spruitkool
Planten
12/05/2020

Plantdichtheid
38 x 70 cm

Ras
Neptuno

Oogst
december

CONTEXT
In het Europees samenwerkingsproject “Zero-F(Ph)yto F&G(L)” werken we samen met Franse, Waalse en
Vlaamse partners rond de teelt van groenten en fruit zonder het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
(‘zero-fyto’). In dit project willen we mogelijke zero-fyto methoden voor de beheersing van een aantal
doelplagen identificeren en potentiële methoden valideren in de praktijk.
In deze proef testen we enkele methoden om de schade van de koolwittevlieg te beperken zonder het
gebruik van fytomiddelen. Als vergelijkende referentie is één variant gespoten met Bio-pyrethrex, het enige
middel dat is toegelaten voor gebruik in de bio spruitkoolteelt (maximaal 2 toepassingen).

PROEFOBJECTEN
Nr

Behandeling

Toepassingsmethode

Timing

1

onbehandeld

-

-

2

afdekking met Ornata Addu 80100

Van 22/06 tot begin okt

3

afdekking met Ornata Addu 5080

Van 22/06 tot begin okt

4

uitzetten BCA01

uitstrooien op het gewas

Wekelijks van 9/07 tot 24/09

5

bespuiting proefmiddel BP02 +
adjuvant

met standaard spuittechniek

2/09 en 30/09

6

bespuiting BP02 + adjuvant

spuitboom met droplegs

2/09 en 30/09

7

bespuiting met Bio-pyretrex

spuitboom met droplegs

2/09 en 30/09

TEELTVERLOOP
Voorteelt
zomergerst + groenbemester
Bodembewerking
Voorjaar

Klepelen groenbemester en regelmatig ondiepe grondbewerking met Treffler TGA

12/05/2020

doortrekken met Neolab + rotoreggen

Bemesting
03/04/2020

14

Vitacal 2500 kg/ha
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11/04/2020

Vaste rundermest 30 ton/ha

14/04/2020

Varkensdrijfmest 20 ton/ha

15/04/2020

Calci-S 300 kg/ha

12/05/2020

OPF (11-0-5) 75 E/ha

Planten
12/05/2020

Perdu, ras Neptuno (Bejo)

Onkruidbeheersing
29/05/2020

wiedeggen

12/06/2020

wiedeggen

22/06/2020

aanaarden met aanaardmessen + manueel met de hak

10/09/2020

manueel kopakkers en grote onkruiden

Gewasbescherming
12/05 tot
22/06/2020

afdekking met wit strechnet (De Proft Agrotechnie)

Projectpartners:

Financieringpartners:
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8. Zaadvaste rassen wortel
Zaaien
18/05/2020

Plantdichtheid
1,8 miljoen zaden/ha

Ras
Zie objecten

Oogst
oktober

CONTEXT
Biologische, zaadvaste rassen krijgen jaar na jaar meer aandacht door de groei van CSA-bedrijven en
tuinbouwbedrijven die smaak, diversiteit en robuustheid vooropstellen. Inagro legt sinds 2015 jaarlijks een
rassenproef wortelen aan met enkele zaadvaste rassen. Na de oogst wordt een smaaktest georganiseerd,
samen met tuinbouwbedrijven die de rassen in aanbod hebben.

PROEFOBJECTEN
Nr

Ras

Zaadhuis

Ncb/bio

1

Crofton

Rijk Zwaan

Ncb

2

Dolciva

Bingenheimer Saatgut AG

Bio

3

Flakkeese 2

De Bolster

Bio

4

Nantes 2

De Bolster

Bio

5

Nerac

Bejo Zaden BV

Ncb

6

Oxhella

Bingenheimer Saatgut AG

Bio

7

Robila

Bingenheimer Saatgut AG

Bio

8

Rodelika

Bingenheimer Saatgut AG

Bio

9

Rolanka

Bingenheimer Saatgut AG

Bio

10

Solvita

Bingenheimer Saatgut AG

Bio

TEELTVERLOOP
Voorteelt
2019

prei

Bodembewerking
28/03/2020
02 en
03/04/2020
13/04/2020

16

Bewerken met Treffler TGA
Diepwoelen met Carré Neolab, rotoreggen met rol
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14/04/2020

Ruggen trekken

Onkruidbeheersing (mechanisch)
09 en
Branden ruggen voor opkomst
24/05/2020
15/06/2020

Schoffelen op de rug en beneden de rug

24/06/2020

Schoffelen beneden de rug

06/07/2020

Afrijden ruggen + schoffelen beneden de rug

13/07/2020

Schoffelen tussen de rij met 1 plat mes

24/07/2020
11 en
25/08/2020

Lichtjes aanaarden
Aanaarden met aanaardmessen

Onkruidbeheersing (manueel)
Juni&juli
Beregening
14 tot
25/05/2020
04/08/2020

150 u / ha

6 keer 10 l/m² ifv opkomst
30 l/m²

Gewasbescherming
13/04/2020

Contans WG (Coniothyrium) (4 kg/ha)

07/08/2020

Hermovit (zwavel) 5 kg/ha

Bemesting
02/04/2020

Haspargit (1000 kg/ha)

07/08/2020

Microtop (25 kg)

EERSTE BEVINDINGEN
Ondanks het meermaals beregenen lag de gemiddelde opkomst rond 50 %. Dolciva en Oxhella scoren het
sterkst naar stand begin juli. De rassen Dolciva, Miami en Rodelika waren toen het meest uniform. Treenetaler
en Oxhella hadden weelderig loof. Robila scoort algemeen iets minder goed, Nantes 2 scoort het minst goed.
Half september scoort Oxhella het algemeen het best. Dolciva, Robila, Solvita en Treenetaler hebben een
sterke stand. Nantes 2 blijft algemeen achter. Naar loofmassa scoort Oxhella het sterkst, gevolgd door Solvita
en Treenetaler. Oxhella heeft geen witziekte, Dolciva en Flakkeese 2 zijn zo goed als niet aangetast. Ras
Rodelika is op dat moment het meest aangetast.
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9. Rassenproef herfstprei
Planten
04/06/2020

Plantdichtheid
70 x 10 cm

Ras
Zie objecten

Oogst
december

CONTEXT
In de biologische preiteelt is de rassenkeuze het voornaamste instrument ter beheersing van ziekten en sleet.
In de herfst zijn vooral roest, purpervlekkenziekte en de houdbaarheid in het veld bepalende factoren.

PROEFOBJECTEN
Nr

Ras

Zaadhuis

Ncb/bio

1

Batter

Bejo Zaden BV

Ncb

2

Belton

BASF Vegetable Seeds

Ncb

3

Cherokee

Vitalis Biologische Zaden

Bio

4

Curling

Bejo Zaden BV

Bio

5

Darter

Bejo Zaden BV

Ncb

6

Defender

Bejo Zaden BV

Bio

7

Nunton

BASF Vegetable Seeds

Ncb

8

Oslo

Vitalis Biologische Zaden

Bio

9

Poulton

BASF Vegetable Seeds

Ncb

TEELTVERLOOP
Voorteelt
2019

Grasklaver

Bodembewerking

18

25/03/2020
28/03/2020
03 en
13/04/2020

Klepelen grasklaver

13/04/2020

Rotoreggen

18/04/2020

Inwerken vasterundermest met Treffler TGA

25/04/2020

Oppervlakkig rotoreggen

05/05/2020

Bewerken met Treffler TGA

Bewerken met Treffler TGA
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27/05/2020

Diepwoelen met Neolab in combi met rotoreg

Bemesting
18/04/2020

Vaste rundermest

Beregening
11/09/2020

30 l/m²

Onkruidbeheersing (mechanisch)
11 juni tot
Wekelijks wiedeggen
22 juli
13/07/2020

Schoffelen tussen de rij met 1 plat mes

05/08/2020
26/08/2020
08/09/2020

Aanaarden met aanaardmessen
Aanaarden met grote aanaarders

Onkruidbeheersing (manueel)
Juni en juli

Met de hak (28 u)

EERSTE BEVINDINGEN
De rassen worden bij Inagro zelf opgekweekt in een plastic tunnel. Deze waren dit jaar een pak forser en
uniformer dan vorig jaar. De opkweekplanten van Batter, Cherokee, Nunton en Poulton waren het best, Curling
viel wat tegen zowel naar gewicht als uniformiteit.
Cherokee en Belton stonden er het best bij begin juli, Curling bleef achter. Er werd weinig roest teruggevonden.
Trips was wel wat aanwezig bij Belton en Curling.
Eind september scoort Poulton algemeen sterk, gevolgd door Oslo. Sleet is sterk aanwezig in Batter, Curling
scoort hierin sterk. Trips is zeer sterk aanwezig bij Belton, Oslo scoort hierin sterk.
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10. Beheersing van trips in prei
Planten
2/06/2020

Plantdichtheid
10 x 70 cm

Ras
Cherokee

Oogst
november

CONTEXT
Ter bestrijding van trips zijn er in de biologische preiteelt een aantal middelen toegelaten voor gebruik:
middelen op basis van spinosad (Boomerang, Conserve Pro of Tracer), pyrethrinen (Bio-Pyrethrex en Raptol)
en azadirachtine (Neemazal). Een standaardbespuitingsschema met deze biopesticiden is in de biologische
teelt niet aangewezen omdat dit de kansen op de ontwikkeling van een natuurlijke plaagregulatie beperkt.
Met een toenemende tripsdruk in de laatste jaren stelt zich enerzijds de vraag naar inzetbaarheid van deze
middelen en anderzijds de vraag naar potentiële alternatieve bestrijdingsmethoden.

PROEFOBJECTEN
Nr

Behandeling

Toepassingsmethode

Timing

1

Onbehandeld

-

-

2

BCA02

Manueel strooien (met draagstof)

Wekelijks van 2/7 tot 3/9

3

Proefmiddel BP01

Bespuiting met adjuvant

Wekelijks van 10/7 tot 10/9

4

Proefmiddel BP02

Bespuiting met adjuvant

Wekelijks van 10/7 tot 10/9

5

Steinernema feltiae aaltjes

Bespuiting met adjuvant en
aangepaste doppen

Wekelijks van 10/7 tot 10/9

6

BP01 + S. feltiae aaltjes

Bespuiting met adjuvant en
aangepaste doppen

Wekelijks van 10/7 tot 10/9

7

Tracer 2 x

Bespuiting

10/7 en 5/8

8

Tracer 1x + BCA02

Bespuiting (Tracer)
Uitzetten (BCA02 strooien)

10/7
wekelijks vanaf 30/7 tot 10/9

9

Tracer 2x + BCA02

Bespuiting (Tracer)
Uitzetten (BCA02 strooien)

10/7 en 5/8
wekelijks van 20/8 tot 10/9

TEELTVERLOOP: IDEM RASSENPROEF
Dit onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van het CCBT-project “Zoeken naar successtrategieën voor de
inzet van biologische controleorganismen in openluchtgroenten”
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11. Irrigatie bloemkool
Planten
21/04/2020

Plantdichtheid
70 x 49 cm

Ras
Clarina

Oogst
03/07/2020

15/07/2020

70 x 49 cm

Clarina

Oktober 2020

CONTEXT
Druppelirrigatie wordt vaak naar voor geschoven als een zuinigere irrigatiemethode, waarbij het water
precies op de plek waar het nodig is ingezet kan worden. Voor de toepassing in open luchtteelten zijn
uitdagingen veelal van praktische aard. Zo baart de combinatie met mechanische onkruidbestrijding zorgen,
zijn er vragen naar het benodigd aantal irrigatieslangen per oppervlakte of per gewasrij, naar mogelijke
problemen (beschadiging, verstopping) tijdens de teelt, naar plaatsing van de irrigatieslangen enzovoort. In
het project “irrigatie in bio” worden bij de 3 partners (PCG, PSKW en Inagro) verschillende proeven
aangelegd om een aantal van deze vragen te kunnen beantwoorden.

PROEFOBJECTEN
De proef werd in twee opeenvolgende teelten uitgevoerd.
In de eerste teelt (21/04 – 03/07) werd enkel gebruik gemaakt van bovengrondse druppelirrigatie:
Nr

Object

Irrigatie 20 l/m² op 24/06

1

1 lijn druppelirrigatie per gewasrij bovengronds

X

2

1 lijn druppelirrigatie per 2 gewasrijen bovengronds

X

3

Controle – geen irrigatie

In de tweede teelt werd het aantal objecten uitgebreid. Objecten 3, 4 en 5 lagen in veldjes die in de eerste
teelt niet geïrrigeerd werden.
Nr

Object

Irrigatie 20 l/m² op 10/09

Irrigatie 20 l/m² op 24/09

1

1 lijn druppelirrigatie per gewasrij
ondergronds (in object 1 eerste teelt)

X

X

2

1 lijn druppelirrigatie per 2 gewasrijen
ondergronds (in object 2 eerste teelt)

X

X

3

Bovengrondse irrigatie

X

X

4

Controle – geen irrigatie

5

1 lijn druppelirrigatie per gewasrij
bovengronds

X

X
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Figuur 2: aanleggen druppelirrigatie ondergronds + planten op 15 juli

TEELTVERLOOP
Voorteelt
2019

Bloemkool – groenbemesters Phacelia en Japanse haver

Bodembewerking
25/03/2020

Klepelen groenbemesters

27-31/03/2020

Bewerken met Treffler TGA

11/04/2020

Bewerken met Treffler TGA – inwerken vaste runderstalmest

21/04/2020

Doortrekken met Carré Neolab en rotoreggen

03/07/2020

Klepelen resten bloemkool eerste planting, bewerken met Treffler TGA

15/07/2020

Doortrekken met Carré Neolab en rotoreggen

15/07/2020

Trekken druppelirrigatieslangen ondergronds in combinatie met planten

Bemesting
02/04/2020

Haspargit 667 kg/ha (15% kali)

11/04/2020

Vaste runderstalmest 30 ton/ha

21/04/2020

OPF 75 E/ha (11-0-5)

Zaaien/planten
21/04/2020

Planten eerste planting Clarina 70 x 49 cm

15/07/2020

Planten tweede planting Clarina 70 x 49 cm

Onkruidbeheersing
22/07 en 04/08

Wiedeggen

26/08/2020

Aanaarden

Gewasbescherming
15/07/2020

22

Plantbakbehandeling Tracer (Spinosad) 12 ml/1000 planten (tweede planting)
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EERSTE BEVINDINGEN

Figuur 3: Verloop volumetrisch vochtgehalte in de verschillende objecten tijdens de eerste planting

Bij de eerste planting volgden we het bodemvocht gedurende de teelt op met bodemvochtsensoren. We
wachtten met irrigatie tot aan de start van de koolvorming. Voor de irrigatiebeurt werd een fikse regenbui
geregistreerd. Dit werd ook mooi zichtbaar in het bodemvocht. De extra irrigatie heeft ervoor gezorgd dat
het bodemvocht in de geïrrigeerde objecten daarna minder snel zakte. De regenbui aan de start van de
koolvorming maakte dat er geen significante verschillen waargenomen werden wat betreft de opbrengst.
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Figuur 4: volumetrisch vochtgehalte tijdens de tweede planting bloemkool

Tijdens de tweede planting bloemkool zagen we van meet af aan een verschil in gewasstand tussen die kolen
die op de plaats stonden waar in de eerste planting geïrrigeerd werd en de niet geïrrigeerde kolen. Het
verschil in bodemvocht door die irrigatiebeurt in de voorgaande teelt is ook mooi zichtbaar in het verloop
van bodemvocht.
De kolen die met bovengrondse druppelirrigatie beregend werden, hebben het verschil in gewasstand
inmiddels goedgemaakt. De kolen die bovengrondse irrigatie kregen, konden dat evenwel niet.
Bij de oogst zal de opbrengst en kwaliteit beoordeeld worden.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van het CCBT-project “Irrigatie in bio”.
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12. Mulchteelt venkel
Planten

Plantdichtheid

Ras

Oogst

26/06/2020

40 x 40 cm

Antares

2-3/09/2020

CONTEXT
Het toedienen van mulch tussen de gewasrijen kan verdamping van bodemvocht verminderen. Als
bijkomend voordeel kan de mulchlaag onkruidonderdrukkend werken. Voor de geslaagde toepassing
van mulch in openlucht groenteteelt gelden nog heel wat praktische vragen inzake de
toedieningstechniek van mulch, de ideale mulch-soort en -dikte in functie van gewas, de
verdampingsbeperking en het onkruidonderdrukkend vermogen. In het kader van het CCBT project
“irrigatie in bio” leggen we dit en komend jaar verkennende proeven aan in de teelt van knolvenkel.
PROEFOBJECTEN
Nr

Object

Nr

Object

1

Grasmulch – 5 cm

5

Houtsnippermulch – 5 cm

2

Grasmulch – 8 cm

6

Houtsnippermulch – 8 cm

3

Compostmulch – 2 cm

7

Controle – geen mulch

4

Compostmulch - 4 cm

TEELTVERLOOP
Voorteelt
2019

Bloemkool – groenbemesters Phacelia en Japanse haver

Bodembewerking
25/03/2020

Klepelen groenbemesters

voorjaar

Regelmatig Bewerken met Treffler TGA

24/06/2020

Doortrekken met Carré Neolab en rotoreggen

16/09/2020

Zaai groenbemester (Japanse haver)

Bemesting
02/04/2020

Haspargit 667 kg/ha (15% kali)

11/04/2020

Vaste runderstalmest 30 ton/ha

Zaaien/planten
26/06/2020

Ras Antares 40 x 40 cm (manueel)

Onkruidbeheersing
24-25/06/2020

Mulchen proefobjecten

28/07/2020

Onkruid wieden in controle (vermijden zaadvorming)
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10/08/2020

Onkruid wieden in gemulchte objecten (vermijden zaadvorming)

Oogst
2-3/09/2020

Oogst en beoordeling

EERSTE BEVINDINGEN

Figuur 5: Bodemvochtverloop in laag 0-30 cm voor de verschillende objecten
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Tabel 1:Statistische verwerking van de onkruidtellingen en opbrengst per veldje
# onkruid / m²
24/07

# kg per veldje

1. Grasmulch - 5 cm

5,56

cd

7,65

ab

2. Grasmulch - 8 cm

1,39

d

7,01

ab

3. C ompostmulch - 2 cm

16,67

bc

6,57

ab

4. C ompostmulch - 4 cm

5,56

cd

6,53

ab

34,72

b

8,02

a

6,95

ab

5,88

b

5. Houtsnippermulch - 5 cm
6. Houtsnippermulch - 8 cm

0,00

7. C ontrole - geen mulch

287,50

Gemiddelde

d
a

50,20

6,94

V.C . (%)

26,7

12,44

p-waarde

0,0

Transformatie
Statistische test

***

0,061

N.S.

vkw(x)
T

K-W

Waarden binnen eenzelfde kolom gevolgd door eenzelfde letter zijn
niet significant verschillend (T = Tukey, K-W = Kruskal-Wallis, p=0,05)
* significant (0,05 > p ≥ 0,01); ** zeer significant (p < 0,01)

In alle gemulchte objecten daalde het bodemvocht minder snel dan in het controle object.
De grasmulch in de eerste twee objecten werkte goed onkruidonderdrukkend. De getelde onkruiden
bevonden zich voornamelijk rond de venkelplanten. In het object met 2 cm compostmulch werden redelijk
veel onkruiden geteld, was er soms wat uitval en vertoonden de planten soms wat gele bladeren. Ook bij het
object met 4 cm compost was er soms wat uitval en geel blad, maar was er weinig onkruid. In het object met
5 cm houtsnippers telden we vrij veel onkruiden. Bij 8 cm houtsnippers waren er weinig onkruiden, soms wat
rond de venkelplanten.
Het hoger vochtgehalte zorgde in de gemulchte objecten voor licht hogere opbrengsten dan in het controle
object. De geoogste knollen vertoonden in de objecten met grasmulch een met houtsnippermulch iets meer
smet dan de knollen in het controle object en in het object met (de fijnere lagen) compostmulch.
Het toedienen van mulch gebeurde in de proef manueel en is arbeidsintensief. Ook het planten in de
mulchlaag gebeurde manueel. Om een goede onkruidonderdrukking te bekomen is een vrij dikke mulchlaag
nodig, waardoor de hoeveelheid benodigde mulch snel oploopt.
Na de proef werd Japanse haver als groenbemester ingezaaid. We kozen ervoor om enkel licht te rotoreggen
voor zaai om te vermijden dat de mulchobjecten door elkaar getrokken zouden worden. We zullen de stand
van de groenbemester en de invloed op restnitraat in de bodem opvolgen.
Dit onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van het CCBT-project “Irrigatie in bio”.
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13. Zero-fyto beheersing van bladluizen in zomerteelt sla
Planten
9/06/2020 (prei)
23/07/2020 (sla)

Plantdichtheid
10 x 70 cm (prei)
30 x 30 cm

Ras
Cherokee
Annalotta

Oogst
nov
7/8/2020

CONTEXT
In deze proef willen we beheersingsmethoden zonder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen uittesten
tegen bladluizen in openluchtteelt sla.

PROEFOBJECTEN
Nr

Behandeling

Timing

1

Onbehandeld

-

2

Intercropping met prei

Sla planten na enkele wiegbeurten; prei aanaarden na oogst van de sla

3

Afdekking met Howicover

Van planten tot oogst

4

Afdekking met Ornata Light

Van planten tot oogst

5

Afdekking met Ornata Addu 5080

Van planten tot oogst

6

Bespuiting met Raptol (fyto referentie)

31/8

TEELTVERLOOP
Voorteelt
knolselder + Japanse haver
Bodembewerking
Voorjaar

Bewerken met Treffler TGA

09/06/2020
20/06/2020
03/07/2020

Doortrekken met Neolab in combinatie met rotoreg + gaten ponsen + planten prei

22/07/2020

Doortrekken met Neolab in combinatie met rotoreg + planten sla

Bewerken met Treffler (waar geen prei)

Bemesting
02/04/2020

Haspargit 667 kg/ha

20/04/2020

Vaste rundermest 25 ton/ha

22/07/2020

OPF 50 E/ha breedwerpig

Planten

28

09/06/2020

prei (in geponste gaten)

22/07/2020

sla (manueel)
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Onkruidbeheersing
17/07/2020
22/07/2020

Wiedeggen (prei)

23/08/2020

Aanaarden met aanaardmessen (prei)

11/08/2020

Manueel met de hak in sla

10/09/2020

Manueel met de hak in prei

Gewasbescherming
23/07/2020

Afdekking met duivennet tot oogst

Beregening
04/08/2020

10 l/m²

Projectpartners:

Financieringpartners:
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14. Beheersing van rupsen in industriebloemkool
Planten
25/06/2020

Plantdichtheid
49 x 70 cm

Ras
Giewont

Oogst
okt

CONTEXT
Voor de industrieteelt van bloemkool en andere koolgewassen op grotere schaal is men voor de beheersing
van zowel koolvlieg als rupsen sterk afhankelijk van het gebruik van Tracer. Om dit binnen de wettelijke
gebruiksnormen te houden, vraagt de sector naar veldonderzoek om aan te tonen welke strategie ze
hiervoor kunnen toepassen.

PROEFOBJECTEN
Nr

Voor planten

21/08

27/08

9/09

1

-

Tracer 0,2 l/ha

-

Tracer 0,2 l/ha

-

Tracer 0,2 l/ha

2

-

Dipel 1 kg/ha

Xentari 1 kg/ha

Xentari 1 kg/ha

Xentari 1 kg/ha

Xentari 1 kg/ha

3

-

Dipel 1 kg/ha
+ Protifert 1 l/ha

Xentari 1 kg/ha
+ Protifert 1 l/ha

Xentari 1 kg/ha
+ Protifert 1 l/ha

Xentari 1 kg/ha
+ Protifert 1 l/ha

Xentari 1 kg/ha
+ Protifert 1 l/ha

4

-

Xentari 1 kg/ha

-

Xentari 1 kg/ha

-

Xentari 1 kg/ha

5

-

Dipel 1 kg/ha

Xentari 1 kg/ha

Xentari 1 kg/ha

Xentari 1 kg/ha

Tracer 0,2 l/ha

6

Tracer

7

-

Wit stretchnet

8

-

Zwart duivennet

9

-

-

-

-

-

TEELTVERLOOP
Voorteelt
Zomertarwe + groenbemester (facelia & Alexandrijnse klaver)

Bodembewerking
voorjaar

bewerken met Treffler cultivator

25/06/2020

diepwoelen met Neolab in combinatie met rotoreg

Zaaien/planten
25/06/2020

30

23/09

Zwart duivennet

-

2019

16/09

Perdu plantmachine
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Onkruidbeheersing
7/07/2020
17/07/2020
05/08/2020

Wiedeggen (2 x)
Aanaarden met aanaardmessen + manueel met de hak

Gewasbescherming
Zie proefobjecten
Beregening
12/09/2020

30 l/m²

19/09/2020

30 l/m²

RESULTATEN 2019
Resultaten van de rupsenbestrijdingsproef in biologische industrieteelt bloemkool (24 juli – 7 oktober 2019)
Behandeling bij planten

Behandelingen tijdens de teelt
22/8

Onbehandeld

Tracer

Onbehandeld

Bt

Tracer plantbak
Tracer plantbak

Tracer

29/8

6/9
Tracer

Bt

27/9
Tracer

Bt

Bt

Bt

Bt

Bt

Bt

Bt

Tracer

Tracer plantbak

duivennet

Tracer plantbak

onbehandeld

Afdekking wit stretchnet

17/9

Bt

# rupsen
/10 planten
26/9/2019

duivennet

Onbehandeld

onbehandeld

bij oogst

0,5 c
2,0 bc
1,5 c
2,8 bc

11,3 a

5,3 ab

15,0 a

2,5 ab
7,5 ab
5,0 ab
2,5 ab

afdekking wit wild/hagelnet

Onbehandeld

% aangetaste kolen

0,0 b
3,8 ab

6,8 a

8,8 ab

Gemiddelden gevolgd door eenzelfde letter zijn niet significant verschillend; Bt = Bacillus thuringiensis

In 2019 was er geen hoge druk van kooluil in deze proef. De resultaten tonen niettemin aan dat tijdig starten
met de rupsenbestrijding van belang is. In het populatieverloop van de rupsen in het gewas zien we vanaf
eind augustus oudere rupsen van de kooluil en het klein koolwitje en deze nemen geleidelijk in aantal toe tot
de oogst. Deze rupsen richten uiteindelijk de meeste schade aan. In de onbehandelde objecten was er 9 tot
15% van de geoogste kolen aangetast door rupsen. In de objecten die afgedekt werden met zwart of wit
duiven/wildnet was er weinig of geen aantasting.
Een plantbakbehandeling met spinosad geeft in deze teeltperiode weinig meerwaarde: er was over gans het
proefveld geen uitval door koolvlieg en ook op de rupsen aantasting was er geen effect.
In alle objecten waar we de bespuitingen in het veld startten op 22 augustus, bleef de dichtheid aan rupsen
altijd lager dan drie rupsen per plant. Voor Bt hou je vervolgens een wekelijks spuitinterval aan; met spinosad
kan je tien tot veertien dagen wachten voor een volgende behandeling. Om het aantal bespuitingen te
beperken kan je ook driemaal met spinosad behandelen, op voorwaarde dat je geen plantbakbehandeling
toepaste. In een schema met Bt en spinosad, gebruik je spinosad bij voorkeur bij de laatste behandeling(en).
In bloemkool is dat ongeveer twee weken vóór oogst. Bt werkt selectiever dan spinosad, dus daarmee
behoud je in het begin de aanwezige natuurlijke vijanden (ook deze die bladluis bestrijden).
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15. Zero-fyto beheersing van rupsen in savooikool
Planten
17/07/2020

Plantdichtheid
49 x 70 cm

Ras
Firenza

Oogst
december

CONTEXT
In deze proef willen we enkele methodes uittesten om de schade door rupsen (vnl. klein koolwitje en kooluil)
in de teelt van savooikool te beperken zonder de inzet van biopesticiden.

PROEFOBJECTEN
Nr

Behandeling

Timing

1

Afdekking met duivennet

Van planten tot einde eileg (okt)

2

Afdekking met wit stretchnet

Van planten tot einde eileg (okt)

3

Intercropping met stamslaboon

Zaai bonen op 27/07

10 zaden/m

4

Intercropping met boekweit en wikke

Zaai boekweit + wikke op 27/07

30 kg/ha (wikke),
15 kg/ha (boekweit)

5

Onderzaai klaver 1

Zaai klaver 10 dagen na planten (27/07)

10 kg/ha

6

Onderzaai klaver 2

Zaai klaver 14 dagen na planten (31/07)

10 kg/ha

7

Plantbakbehandeling spinosad
+ afdekking met duivennet

Plantbakbehandeling Tracer op 13/07

12 ml/1000 planten

8

Bespuiting met spinosad

Bespuiting Tracer op 16/09

0,2 l/ha

Behalve object 7, gebeurde geen plantbakbehandeling met Tracer.
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Dosis/ zaaidichtheid

TEELTVERLOOP
Voorteelt
2019

Veldbonen / soja + groenbemester

2020

Paksoi, rucola

Bodembewerking
13/07/2020

Bewerken met Treffler cultivator

15/07/2020

diepwoelen met Neolab in combinatie met rotoreg

Planten
17/07/2020
Onkruidbeheersing
22/07/2020
04/08/2020

Perdu plantmachine

wiedeggen

10/08/2020

schoffelen met kleine mesjes, torsies en wiedegelementen

25/08/2020

aanaarden met aanaardmessen

Gewasbescherming
Zie proefobjecten
Beregening
12/09/2020

30 l/m²

Projectpartners:

Financieringpartners:
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16. Onkruidbestrijding spinazie
Zaaien
21/08/2020

Zaaidichtheid
3 milj z/ha

Ras
Baboon

Oogst
oktober

CONTEXT
Vanuit de verwerkende industrie is er vraag naar biologische spinazie. Door de delicate onkruidbestrijding
durven weinig telers de stap te zetten. De grote arealen en het saldo laten handmatig wieden niet toe. In
navolging van de proef vorig jaar, in samenwerking met UGent, werd dit jaar een nieuwe proef opgesteld rond
de onkruidbehandeling voor opkomst en na opkomst.

PROEFOBJECTEN
Nr

Onkruidbehandeling voor opkomst

Onkruidbehandeling na opkomst

1

Branden (25/8)

Wiedeggen (7&8/9)

2

Branden (25/8)

Wiedeggen (7&8/9) + schoffelen (16/9)

3

Wiedeggen (24/8)

Wiedeggen (7&8/9)

4

Wiedeggen (24/8)

Wiedeggen (7&8/9) + schoffelen (16/9)

5

Geen

Wiedeggen (7&8/9)

6

Geen

Wiedeggen (7&8/9) + schoffelen (16/9)

TEELTVERLOOP
Voorteelt
2019

Bloemkool – groenbemester triticale

Bodembewerking
Voorjaar

Regelmatig ondiep me Treffler cultivator

21/08/2020

Diepwoelen met Carré Neolab en zaai met Kverneland DA pro op rijafstand 26 cm

01/09/2020

Dichtrollen gezaaide spinazie

Bemesting
07/04/2020

Vaste runderstalmest (30 ton/ha)

EERSTE BEVINDINGEN
Er was weinig verschil tussen de opkomstpercentages van de objecten. Doch is de standdichtheid op dit
moment laag als gevolg door Rhizoctonia. Door Rhizoctonia was de spinazie gevoeliger voor wiedeggen in na
opkomst. Naar stand toe scoren de twee objecten waar geen onkruidbestrijding is toegepast voor opkomst
het best. Naar onkruiden toe scoort het object waar enkel werd gewiedegd in voor- en naopkomst het best.

34
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17. Optimalisatie energieteelten veehouderij
Maïsrassen en zaaidatum
Zaaien
22/4 ; 7/5; 21/5

Rijafstand
75cm

Ras
Ambient, NMB 15.235, LG31.211, Mollenon

Oogst
21/9

CONTEXT
Doorgaans wordt biologische maïs later gezaaid dan gangbaar met de bedoeling om in warmere
omstandigheden een snellere jeugd groei en een betere onkruidonderdrukking te realiseren. Tegelijk willen
biologische boeren bij voorkeur niet te laat in het najaar oogsten om structuurschade bij natte
omstandigheden te vermijden en om eventueel nog grasklaver te kunnen inzaaien. Uit het aanbod biologische
maïsrassen werden 4 rassen gekozen met een verschillend FAO getal wat een indicatie is van de vroegrijpheid.
Ultra vroege rassen hebben een FAO getal <170, zeer vroege rassen van 170 tot 200 en bij vroege rassen is dat
getal 200 tot 230. Deze rassen werden ingezaaid op 4 verschillende tijdstippen.

PROEFOBJECTEN
object

Ras & zaaitijdstip

zaadhuis

FAO

ncb/bio

1

Ambient 22 april

Quartes

120

bio

2

Ambient 7 mei

Quartes

120

bio

3

Ambient 19 mei

Quartes

120

bio

4

NMB 15.235 22 april

Quartes

165

bio

5

NMB 15.235 7 mei

Quartes

165

bio

6

NMB 15.235 19 mei

Quartes

165

bio

7

LG31.211 22 april

LG

210

bio

8

Ambient 29 mei

Quartes

120

bio

9

LG31.211 19 mei

LG

210

bio

10

Molennon 22 april

Philip-Seeds

220

bio

11

Molennon 7 mei

Philip-Seeds

220

bio

12

Molennon 19 mei

Philip-Seeds

220

bio
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TEELTVERLOOP
Voorteelt
2020

Herhaling 4: spinazie, herhaling 1,2 en 3: paksoi en bloemkool – groenbemester triticale

Bodembewerking
27/03/2020

Klepelen groenbemesters

Voorjaar

Bewerken met Treffler TGA, o.a. inwerken vaste runderstalmest op 7/04

13/04/2020

Oppervlakkig rotoreggen

21/04/2020
Telkens voor
zaai

Diepwoelen met Neolab
Rotoreggen

Zaaien/planten
22/04/2020

Zaaien tijdstip 1

07/05/2020

Zaaien tijdstip 2

19/05/2020

Zaaien tijdstip 3

29/05/2020

Herzaai veldjes met teveel vraatschade tijdstip 2

Onkruidbeheersing
27/04/2020

Wiedeggen

19/05/2020

Wiedeggen eerste zaaitijdstip

25/05/2020

Schoffelen met kleine mesjes en vingerwieders eerste zaaitijdstip

3 en 25 /06

Wiedeggen

Bemesting
07/04/2020

Vaste runderstalmest 30 ton/ha

Zaadbehandeling maïs en zaaidiepte
Zaai
19 mei

Rijafstand
75

Ras
LG31.211

Oogst
17 september

CONTEXT
Vogelschade is een groot probleem in de biologische maïsteelt. In Wallonië wordt soms het product
Vitam’sure gebruikt om vogelschade te verminderen, dit is een product op basis van plantenextracten en
essentiële oliën. Daarnaast zou een diepere zaai de vogelschade tegen kunnen gaan.

PROEFOBJECTEN

36

Nr.

zaaizaadbehandeling

zaaidiepte

1

geen

8cm

2

proefmiddel

8cm
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ncb/bio

3

vitam'sure

8cm

4

geen

4cm

5

proefmiddel

4cm

6

vitam'sure

4cm

TEELTVERLOOP
Voorteelt
2020

Knolselder – groenbemester triticale

Bodembewerking
Zelfde als rassenproef
Zaaien/planten
19/05/2020

Zaaien

Onkruidbeheersing
3 en 25 /06

Wiedeggen

Bemesting
07/04/2020

Vaste runderstalmest 30 ton/ha

EERSTE BEVINDINGEN
De opbrengstgegevens moeten nog statistisch verwerkt worden maar uit de ruwe cijfers is al duidelijk dat
vooral de zaaidiepte een beschermend effect had op de vogelschade en dat er amper verschillen waren
tussen de verschillende zaaizaadbehandelingen.

Sorghumrassen
Planten

Rijafstand

Ras

13 mei

50 cm, 27 zaden/m²

Swingg
Vegga

Oogst
Eind Oktober
begin
november

CONTEXT
Sorghum is een nieuw gewas in onze streken en kan maïs vervangen in het teeltplan en rantsoen van
herkauwers. Het gewas heeft potentieel enkele voordelen ten opzichte van maïs, zo zou de droogtetolerantie
beter zijn door een uitgebreider wortelstelsel wat ook de organische stof opbouw in de bodem ten goede
komt. Er wordt een screening gedaan van enkele commercieel beschikbare rassen waarbij opbrengsten en
voederwaarde wordt vergeleken met maïs. Bij de sorghum rassen onderscheiden we de zetmeeltypen
(Sorghum bicolor) , de structuurtypen (Sorghum sudanese) en de hybride types (Sorghum bicolor x sudanese).
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Waarbij de zetmeelrassen kortere planten zijn met een goed ontwikkelde zaadpluim. De structuurtypes
worden zeer hoog en produceren vooral veel (groene) biomassa.

PROEFOBJECTEN
De rassenproef werd aangelegd op een proefperceel in Bassevelde op 27 mei. De eerste twee objecten werden
twee weken vroeger ingezaaid op de percelen van Inagro. De opkomst in het proefperceel in Bassevelde was
omwille van de droogte zeer slecht. Alle rassen werden daarom op 17 juli nogmaals uitgezaaid bij Inagro.
Nr

variëteit

zaadhuis

ncb/bio

1

RGT Swingg

Sorghum bicolor

R.A.G.T.

ncb

2

Vegga

Sorghum bicolor

R.A.G.T.

ncb

3

STH 15123

Sorghum bicolor x
sudanese

DSV

ncb

4

STH 18119

Sorghum bicolor x
sudanese

DSV

ncb

5

Little Giant

Sorghum bicolor

DSV

ncb

6

C7

Sorghum bicolor

Dierkensteen

ncb

7

Nutrihoney

Sorghum bicolor x
sudanese

DSV

ncb

8

Suzy

Sorghum bicolor x
sudanese

DSV

ncb

9

Bovital

Sorghum bicolor x
sudanese

DSV

ncb

TEELTVERLOOP
Voorteelt
2020

Knolselder – groenbemester titticale

Bodembewerking
27/03/2020

Klepelen groenbemesters

Voorjaar

Bewerken met Treffler TGA, o.a. inwerken vaste runderstalmest op 7/04

13/04/2020

Oppervlakkig rotoreggen
Doortrekken met Neolab

15/05/2020
Zaaien/planten

38
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15/05/2020

Zaai

Onkruidbeheersing
3 en 29/06

Wiedeggen

Bemesting
07/04/2020

Vaste runderstalmest 30 ton/ha

Deze proeven werden aangelegd in het CCBT project ‘Optimalisatie energieteelten voor een evenwichtig
herkauwerrantsoen’.
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18. droogteresistente maaimengsels
Zaaien
20 september 2019

CONTEXT
Met uitzondering van de maand juni bleef de neerslaghoeveelheid heel het groeiseizoen onder het lang
jaarlijkse gemiddelde, de bevestiging van een trend die al enkele jaren aanhoudt. Reden genoeg om na te
denken over het toevoegen van componenten aan grasklavermengsels die goed bestand zijn tegen droogte.
Naast het referentie grasklavermengsel werden 6 commerciële mengsels met verschillende verhoudingen
grassen, klaver, luzerne en kruiden ingezaaid. Deze worden vergeleken met een monoteelt luzerne en
mengteelten van luzerne met gras en klaver.

PROEFOBJECTEN
Nr Mengsel

40

leverancier

Kg/ha grassen kruiden klaver luzerne

1

Grasklaver
mengsel

Referentie

Barenbrug,
Camena

ncb,
bio

35

63%

0%

37%

0%

2

Grasklaver
mengsel

Bio mixte
L245

Aveve

bio

30

48%

0%

30%

22%

3

Grasklaver
mengsel

Sencier bio
no3

Fayt

bio

30

46%

0%

24%

30%

4

Kruidenmengsel Nutriherb
Engels
raaigras

Barenbrug

ncb

45

72%

2%

26%

0%

5

Kruidenmengsel Nutriherb
rietzwenk

Barenbrug

ncb

45

78%

2%

20%

0%

6

Kruidenmengsel Saladebuffet Pure Graze
Kruidenrijk
BIO

bio

45

58%

12%

21%

9%

7

Kruidenmengsel Saladebuffet pure graze
Zandgrond

ncb

38

71%

15%

9%

5%

8

Luzerne

ncb

25

0%

0%

0%

100%

Barenbrug

Toelichting Veldproeven | Biovelddag 8 oktober 2020

9

Luzernekropaar

Barenbrug,
Joordens

ncb

25

17%

0%

0%

83%

10

Luzerne
mengsel

Barenbrug,
Camena,
Joordens

ncb,
bio

35

45%

0%

16%

39%

EERSTE BEVINDINGEN
Begin september werd de vierde snede geoogst in een proef met 10 mengsels met grassen, vlinderbloemigen
en kruiden, ingezaaid begin september 2019. Na een warme en droge zomer zijn vlinderbloemigen en kruiden
prominent aanwezig in de mengsels. De hoogste opbrengsten werden genoteerd bij mengsels waar de
vlinderbloemigen ruim tot ontwikkeling zijn kunnen komen. Het referentiemengsel, Engels raaigras met rode
en witte klaver stond er weelderig bij evenals een grasklavermengsel van Sencier met extra luzerne. Cichorei
en smalle weegbree die ook bekend staan om hun droogtetolerantie kwamen goed tot ontwikkeling.

Deze proef werd aangelegd in het CCBT project ‘Droogteresistente maaimengsels’.
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19. Winterlinzen
Zaai

Zaaidichtheid

30/10/2019

Zie verder

Ras
Lentillon de la Champagne (linzen)
Serenite (spelt)

Oogst
23/07/2020

CONTEXT
De oker-bruine Lentillon de la Champagne is weinig vorstgevoelig en kan dankzij een lange groeicyclus in het
najaar gezaaid worden, samen met een wintergraan. We zoeken in deze proef een optimale zaaidichtheid
voor de mengteelt van winterlinzen met spelt.

PROEFOBJECTEN
Nr

42

Zaaidosis spelt
(kg ha-1)

Zaaidosis linzen
(kg ha-1)

Zaaidosis spelt
(zaden m-2)

Zaaidosis linzen
(zaden m-2)

1

80

80

120

290

2

80

100

120

363

3

80

120

120

435

4

120

80

180

290

5

120

100

180

363

6

120

120

180

435
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TEELTVERLOOP
Voorteelt
Suikerbiet
Bodembewerking
30/10/2019

Diepwoelen

30/10/2019

Rotoreggen in combinatie met zaaien

Bemesting
23 ton ha-1 runderstalmest (7,1 kg N ton-1)

29/10/2019
Zaai/oogst
30/10/2019

Zaai

23/07/2020

Oogst

Onkruidbeheersing
22/03/2020

Agressief wiedeggen (4 km u-1)

23/03/2020

Dwars wiedeggen (3 km u-1)

EERSTE BEVINDINGEN
-

14 februari 2020: nitraat-N; 0-30-60-90 cm diep: 7-7-7 kg ha-1; geen bijbemesting om linzen
concurrentieel voordeel te geven

-

Gewasontwikkeling:

-

o

17 april: ontwikkeling linze en grondbedekking mengteelt meest slecht voor object 4: grootste
zaaidosis spelt/laagste dosis linze

o

28 mei: Bij de middelste zaaidosis linze; betere ontwikkeling van de linze bij laagste zaaidosis
spelt, ontwikkeling van object 4 het slechtst

Opbrengst:
o

Totale opbrengst: gemiddeld over alle objecten: 5,3 ton ha-1: gemiddeld 41% spelt en gemiddeld
53% linzen

o

Laagste opbrengst linzen bij object 4

Dit onderzoek is uitgevoerd in kader van het project SymBIOse – Interreg Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen.
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20. Rassen soja en lupine
Zaaien
Lupine: 16/04/2020
Soja: 15/05/2020

Zaaidosis
Blauw: 110 z. m-2
Wit: 55 z. m-2
60 z. m-2

Ras
Zie tabel

Oogst
6/08/2020
27/08/2020
Oktober

CONTEXT
We legden dit jaar twee verkennende rassenproeven met innovatieve eiwitteelten aan in het kader van het
Interreg project SymBIOse. We onderzoeken de waarde van verschillende soja en lupine rassen onder Vlaamse
en biologische omstandigheden. Beide vlinderbloemige teelten kunnen interessant zijn wat betreft het
gegeven van lokale eiwitvoorziening (menselijke en/of dierlijke voeding). Sojabonen bevatten de hoogste
gehaltes ruw eiwit van alle vlinderbloemigen. Hoewel het eiwitgehalte bij lupine lager is, kan ook bij die teelt
hoge waardes gehaald worden.
We namen twee lupinesoorten op: blauwe en witte. Van elke soort werden twee rassen gezaaid. In de
sojaproef werden 5 vroeg rijpende soja rassen getest. De focus in beide proeven ligt op de gewasontwikkeling
gedurende het groeiseizoen en afrijping naar het einde toe. Ten slotte wordt ook de opbrengst en
kwaliteitsparameters zoals ruw-eiwitgehalte bepaald.

LUPINE

44
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PROEFOBJECTEN
Nr

Soort

Ras

Bio/NCB

Zaadhuis

Zaaidosis
(kg ha-1)

1

Blauwe lupine

Carabor

NCB

DSV zaden

199

2

Witte lupine

Celina

NCB

DSV zaden

203

3

Witte lupine

Frieda

NCB

DSV zaden

217

4

Blauwe lupine

Regent

NCB

Rigaux

166

SOJA

PROEFOBJECTEN
Nr

Ras

Type

Biologisch/niet-chemisch
behandeld

Zaadhuis

Zaaidosis
(kg ha-1)

1

Abaca

000

NCB

Jorion

115

2

Abelina

000

NCB

Jorion

104

3

Lenka

00

NCB

Aveve

136

4

Merlin

000

NCB

Jorion

90

5

Shouna

000

NCB

Aveve

100

Toelichting Veldproeven | Biovelddag 8 oktober 2020

45

TEELTVERLOOP
Voorteelt
Witloof
Bodembewerking
31/03/2020

Oppervlakkig bewerken met Treffler precisiecultivator

15/04/2020

Diepwoelen (Neolab, Michel-tanden)

16/04/2020

Rotoreggen en dichtrollen voor zaai

Bemesting
Geen
Zaaien/oogsten
16/04/2020

Zaaien lupines

15/05/2020

Zaaien soja

06/08/2020

Oogst blauwe lupine

27/08/2020

Oogst witte lupine

Onkruidbeheersing
20-23/04/2020,

Wiedeggen lupines

27/04/2020

Vals zaaibed soja

6- 15/05/2020

Wiedeggen lupinen

19/05-5/06/2020

Wiedeggen in de soja

27/05/2020

Manueel wieden

22/06/2020

Manueel schoffelen in de soja

30/06/2020

Grote onkruiden manueel verwijderen

Gewasbescherming
24/04 t.e.m. 05/06/2020

Wildnet op de lupine

05 t.e.m. 23/06/2020

Wildnet op de soja

05/06 t.e.m. 17/08/2020

Konijnendraad rond lupines

23/06 t.e.m. 17/08/2020

Konijnendraad rond soja

EERSTE BEVINDINGEN
LUPINE
-

46

Opkomst:
o

Blauw: 62% voor Carabor t.o.v. 51% voor Regent

o

Wit: 89% voor Frieda t.o.v. 66% voor Celina

-

Gewasontwikkeling: geen verschil tussen rassen binnen een soort; blauwe sneller dan witte

-

Lengtemeting:
o

Blauw: gemiddeld 41,8 cm

o

Wit: gemiddeld 66,5 cm
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SOJA
-

Opkomst: Gemiddeld 80%; variërend van 76 (Lenka, Abaca) tot 96% (Shouna)

-

25 juni:
o

Gewasontwikkeling iets minder voor Abaca en Merlin dan voor andere rassen.

o

Grondbedekking best voor Shouna

o

Enkel Lenka nog niet in bloei

-

16 september: Abelina en Merlin al het verst gevorderd in de afrijping. Abaca ook al rijper dan Shouna
en Lenka.

-

Oogst in 2019 op 25 oktober aan 25,6% vocht; noodzaak om oogst te drogen

-

Opbrengst en ruw eiwitgehalte uit rassenproef 2019:

Abelina
Lenka
Merlin
Shouna

Opbrengst
(ton ha-1, 15% vocht)
1,8
2,2
2,4
2,1

Ruw eiwitgehalte
(% DS)
35,1
37,3
32,8
35,9

Dit onderzoek is uitgevoerd in kader van het project SymBIOse – Interreg Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen.

Toelichting Veldproeven | Biovelddag 8 oktober 2020

47

21. Quinoa
Zaaien
11/05/2020

Plantdichtheid
Zie objecten

Ras
Zeno en Vikinga

Oogst
27 augustus (Zeno)
11 september (Vikinga)

CONTEXT
In deze proef proberen we meer inzicht te krijgen in bodembewerking, zaaien en onkruidbestrijding. Twee
rassen werden ingezaaid aan drie zaaidichtheden om het optimum te bepalen in functie van opbrengst, ziekteen onkruiddruk. Elke zaaidichtheid werd aangelegd met meerdere rijafstanden.

PROEFOBJECTEN
Nr

Rijafstand

Zaaidichtheid

1

13 cm

300 z/m²

2

13 cm

400 z/m²

3

13 cm

500 z/m²

4

26 cm

300 z/m²

5

26 cm

400 z/m²

6

26 cm

500 z/m²

7

39 cm

300 z/m²

8

39 cm

400 z/m²

9

39 cm

500 z/m²

TEELTVERLOOP
Voorteelt
Paksoi
Bodembewerking

48

02/04/20

Groenbemester klepelen (triticale)

07/04/20

Inwerken mest met Treffler TGA

13/04/2020

Oppervlakkig rotoreggen

14/04/2020
16/04/2020
11/05/2020

Bewerken met Treffler TGA
Zaai quinoa
Herzaai quinoa
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Bemesting

14/04/2020

25 ton /ha varkensgier

Onkruidbeheersing

3/06/2020

wiedeggen

EERSTE BEVINDINGEN
Op 16 april werd voor het eerst gezaaid. Er werd iets dieper gezaaid dan gangbaar is, uit voorzorg voor de
komende droogte. De twee weekends na zaai kregen we onverwacht heel wat neerslag, waardoor het zaad
dieper kwam te liggen en het niet meer kon kiemen. De 2de zaai volgde, op 11 mei kregen we een snelle
ontwikkeling en stond het gewas er zeer goed bij. Onkruid hadden we doorheen het seizoen goed onder
controle dankzij de droogte.

Onderzoek uitgevoerd in het kader van het LA traject “Quinoa lokaal” (1/11/2019-31/10/2023) met
financiering van het agentschap Innoveren & ondernemen van de Vlaamse overheid
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22. Sporenproef aardappel
Planten

Plantdichtheid

Ras

Oogst

9 april 2020

70 x 36 cm

Alouette

25 augustus 2020

CONTEXT
Met het pilootproject ‘meerjarig vaste rijpaden op breed spoor’ wil Inagro het concept van ‘Controlled Traffic
Farming (CTF)’ in Vlaanderen introduceren, aftoetsen en vorm geven. Gezien veel teelten, zowel in eigen
mechanisatie als in loonwerk, op 4 rijen met rijafstand van 70 cm worden geplant, kozen we voor een
spoorbreedte van 3 meter. Links en rechts van het bed wordt namelijk 10 cm marge genomen. Dit komt ook
goed uit met de standaard werkbreedte van machines voor bodembewerking. Tegelijk werd de ploeg aan de
kant gezet en willen we de grond zo min mogelijk kerend bewerken. Hiermee volgt het proefbedrijf een
aantal voortrekkers in de sector. Buitenlandse ervaringen geven aan dat het rijpadensysteem en nietkerende grondbewerking elkaar kunnen versterken. Daarnaast maakt het rijpadensysteem een
performantere proefveldwerking mogelijk.
In 2020 nemen we voor de 5e keer proef op de som. We kunnen dus reeds het vaste rijpadensysteem met de
traditionele manier van werken op korte en langere termijn vergelijken. In het kader van het VLAIO project
Voorkomen en remediëren van bodemverdichting onderzoeken we dit jaar het vaste rijpaden systeem als één
van de manieren van preventie van bodemverdichting in een aardappelteelt. Daarbij werd gebruik gemaakt
van twee recente vernieuwingen. Omdat we algemeen bij het rijpadensysteem ervaren dat de middelste
rijen steeds beter staan dan de rijen tegen het pad, hebben we verleden jaar uitgezocht hoe we deze impact
kunnen beperken. Hiervoor gingen we ten rade bij bandenspecialist www.forrez.com. We vervingen half juli
2019 de smalle banden van het type Goodyear 320/105R54 (achteraan) door VF-banden 320/105R54 van het
merk Mitas. Dankzij de VF-technologie kan op lagere bandenspanning worden gereden. Tegelijk kozen we
voor een drukwisselsysteem om op elk moment de bandenspanning te kunnen aanpassen aan de reële
aslast, aan het type werk en aan het terrein (veld versus weg).

PROEFOBJECTEN
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Nr

Teeltsysteem

Teeltrij

1

Vaste rijpadensysteem:

Buitenste rij aardappelen naast het brede vaste spoor

2

Vaste rijpadensysteem:

Middelste ongestoorde rij aardappelen

3

Klassieke systeem:

Middelste ongestoorde rij aardappelen

4

Klassieke systeem:

Buitenste rij aardappelen in en naast het spoor
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TEELTVERLOOP
Voorteelt
Dubbele teelt bloemkool + triticale (groenbedekker)
Bodembewerking
2, 3 en 07/04/2020

Oppervlakkig bewerken met Treffler precisiecultivator (bij laatste bewerking; inwerken
VRM)

08/04/2020

Diepwoelen met Claas (bandenspanning: 0,70 bar) in het klassieke systeem

08/04/2020

Rotoreggen met Claas (bandenspanning: 0,70 bar) in het klassieke systeem
Diepwoelen met John Deere breedspoortractor (bandenspanning: 0,8 bar) in het vaste
rijpadensysteem
Rotoreggen met John Deere breedspoortractor (bandenspanning: 0,8 bar) in het vaste
rijpadensysteem

09/04/2020
09/04/2020
Bemesting
02/04/2020

667 kg ha-1 Haspargit (15% kali)

07/04/2020

30 ton ha-1 Vaste rundermest (6,58 kg N ton-1)

Planten
18/03/2020
09/04/2020

Poters voorkiemen in kiemzakken
Planten met Massey Ferguson (bandenspanning: 1 bar) in het klassieke systeem
Planten met John Deere breedspoortractor (bandenspanning: 0,8 bar) in het vaste
rijpadensysteem

09/04/2020
Onkruidbeheersing
23 en 24/04/2020

Wiedeggen

06/05/2020
20/05/2020i

Wiedeggen

29/05/2020

Aanaarden grote aanaarders (Massey Ferguson en John Deere)

13/06/2020

Aanaarden grote aanaarders (Massey Ferguson en John Deere)

12/08/2020

Branden

Aanaarden met kleine aanaarders (Massey Ferguson en John Deere)

Gewasbescherming
26/06/2020

Raptol (8 l ha-1; 4,59 g l-1 Pyrethrinen, pleksgewijs) tegen Colorado kever

07/07/2020

Boomerang (1,2 kg ha-1; 120 g l-1 Spinosad) tegen Colorado kever

Irrigatie
08/06/2020

35 l m-2 uit open put

15/07/2020

25 l m-2 uit open put

04/08/2020

30 l m-2 uit open put

EERSTE BEVINDINGEN
De voorbije vier jaar werd een vergelijkbare proef aangelegd. In 2016 (nat voorjaar, prei) was er een
significante meeropbrengst bij de rijpaden (35,5 ton ha-1) t.o.v. het klassieke systeem (31 ton / ha). In 2017
werd dezelfde proef aangelegd in knolselder. De omstandigheden waren toen droog. Bij beide systemen
werd ongeveer 47 ton ha-1 geoogst en waren er geen significante verschillen. In 2019, ook een droog jaar,
verschilde het percentage marktbare kolen en het stukgewicht niet van een eerste teelt bloemkool (oogst: 8
kolen/bak).
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Onderzoek uitgevoerd in het kader van het LA traject “Voorkomen en remediëren van bodemverdichting” (1
november 2018 – 31 oktober 2022) met financiering van het agentschap Innoveren & ondernemen van de
Vlaamse overheid
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23. Rassen aardappel
Planten
09/04/2020

Plantdichtheid
70 x 36 cm

Ras
Zie objecten

Oogst
september

CONTEXT
In de biologische teelt van aardappelen kunnen geen chemische fungiciden worden ingezet voor de bestrijding
van de aardappelplaag (Phytophthora infestans). Het gebruik van middelen met koper brengt enig soelaas,
maar is onvoldoende krachtig bij hoge ziektedruk.
Rassen met een goede plaagtolerantie dragen bij tot de teeltzekerheid van biologische aardappelen. Een
nieuwe generatie rassen met een goede plaagtolerantie dient zich aan voor de praktijk. Anderzijds maakt de
snelle evolutie van de plaagschimmel dat een intensieve monitoring van de aangeboden rassen noodzakelijk
is om gericht en tijdig de markt te kunnen aansturen. Om de raseigen plaagtolerantie goed in beeld te hebben,
wordt er expliciet geopteerd om geen plaagbestrijding uit te voeren.
Overeenkomstig de ‘convenant robuuste biologische aardappelteelt’ die de stakeholders in de biologische
aardappelketen afsloten in juli 2018, zouden er vanaf 2021 enkel nog rassen met een goede plaagresistentie
geteeld mogen worden in bio.

PROEFOBJECTEN
Nr

Ras

Zaadhuis

Ncb/bio

1

Agria

Agrico Potatoes

Ncb

2

Allians

Europlant

Ncb

3

Alouette

Agrico Potatoes

Bio

4

Carolus

Agrico Potatoes

Bio

5

Ecrin

Desmazieres

Ncb

6

HZD 08-1496

HZPC Holland B.V.

Ncb

7

Jacky

Agrico Potatoes

Ncb

8

Levante

Agrico Potatoes

Ncb

9

Muse

HZPC Holland B.V.

Ncb

10

Sevilla

Niek Vos

Bio

11

Sound

Meijer Potato

Ncb
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12

Tinca

Danespo

Ncb

13

Top

Geersing potato specialist

Ncb

14

Triplo

HZPC Holland B.V.

Ncb

15

Camillo

Geersing potato specialist

Ncb

16

Twister

Agrico Potatoes

Bio

17

Acoustic

Meijer Potato

Ncb

18

Beyonce

Agrico Potatoes

Ncb

19

Twinner

Agrico Potatoes

Bio

20

Cammeo

Geersing potato specialist

Ncb

21

Connect

Den Hartigh B.V.

Bio

22

Glorietta

Europlant

Bio

23

Louisa

Comexplant

Ncb

24

Otolia

Europlant

Bio

25

Passion

Geersing potato specialist

Ncb

TEELTVERLOOP
Voorteelt
2019

Sluitkool

Groenbemester

Triticale

Bodembewerking
02/04/2020

Klepelen groenbemester + bewerken met Treffler TGA

03&07/04/2020

Bewerken met Treffler TGA

Bemesting
02/04/2020

Haspargit (667 kg/ha)

07/04/2020

Vaste rundermest (30 ton/ha)

Beregening
nihil
Onkruidbeheersing (mechanisch)
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23, 24/04/2020
06/05/2020

Wiedeggen

20, 29/05/2020

Aanaarden met kleine en grote aanaarders

13/06/2020

Aanaarden met grote aanaarders

21/08/2020

Branden

Gewasbescherming
26/06/2020
07/07/2020

Raptol (pyrethrinen tegen coloradokever (8 l/ha)
Boomering (Spinosad) tegen coloradokever (0,2l/ha)

EERSTE BEVINDINGEN
Dit jaar werd niet beregend in de rassenproef. De onkruiddruk was ook veel lager, waardoor er minder
wiedegbeurten nodig waren. Ook de druk van coloradokever was terug hoog. Dit jaar werd er geen plaag
vastgesteld.
Als gevolg van de droogte liggen de opbrengsten lager dan vorig jaar. De onderwatergewichten liggen
gemiddeld iets hoger dan vorig jaar. De sortering is gemiddeld goed.
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24. Inzet van koper en biostimulanten in aardappel
Planten
10/04/2020

Plantdichtheid
36 x 70 cm

Ras
Agria

Oogst
8/09/2020

CONTEXT
Naast de aandacht voor plaagresistente rassen is er ook de vraag naar een beperking van het gebruik van
koper. In de proef worden zowel nieuwe Cu-formuleringen (al of niet met lagere dosissen) getest als
mogelijke alternatieve middelen (o.a. biostimulantia). In alle objecten streven we naar een geoptimaliseerde
timing voor de inzet van de middelen volgens de waarschuwingen van het PCA. Naast verschillende middelen
testen we ook varianten in dosis en combinaties van Cu-middelen (toegepast aan gereduceerde dosis) met
bladmeststoffen.

PROEFOBJECTEN
Nr

Behandeling

Actieve stof

Methode frequentie en timing

Dosis

1

Onbehandeld

-

-

-

2

Cuperit

koperoxychloride

volgens advies

1,2 - 1,6 kg/ha

3

Cuperit

koperoxychloride

volgens gereduceerd advies

1,2 - 1,6 kg/ha

4

BP04

(proefmiddel)

interval van 10 dagen vanaf sluiten gewas

200g/ha

5

BP04 + Vacciplant

(proefmiddel)
laminarine

interval van 10 dagen vanaf sluiten gewas

200g/ha
1l/ha

6

Grifon SC

koperoxychloride +
koperhydroxychloride

volgens advies

2,2 - 3 l/ha

7

Grifon SC

koperoxychloride +
koperhydroxychloride

volgens gereduceerd advies

2,2 - 3 l/ha

8

TMF + Cuperit

koperoxychloride

vanaf sluiten gewas volgens gereduceerd
advies

4 l/ha
1,2 - 1,6 kg/ha

9

Orgalic + Cuperit

koperoxychloride

volgens gereduceerd advies

0,75 l/ha
1,2 - 1,6 kg/ha

10

Curamag + Cuperit

koperoxychloride

volgens gereduceerd advies

4,5 l/ha
1,2 - 1,6 kg/ha

TEELTVERLOOP
Zie rassenproef
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25. Groenbemesters
Proef 1
CONTEXT
Proef met groenbedekkers als onderdeel van het Europees Horizon 2020 SoildiverAgro project. Met dit
project willen we de kennis over de interacties tussen bodembiodiversiteit, bodemeigenschappen (zowel
chemisch als fysisch), klimatologische omstandigheden en productiesystemen (biologisch en conventioneel)
verbreden. Daarnaast willen we met dit project ook de beste beheersmaatregelen en teeltsystemen
identificeren die de bodembiodiversiteit kunnen verbeteren om een positieve interactie tussen planten en
bodemorganismen te bevorderen.
In de Inagro-proef wordt specifiek onderzocht of het meer soortendivers maken van een
groenbedekkermengsel een positief effect heeft op de diversiteit van het bodemleven, de opbrengst en de
kwaliteit van hoofdteelten met de nadruk op de teelt van aardappel. Daarnaast ook of externe inputs zoals
meststoffen kunnen verminderd worden tijdens de teeltrotatie en of het diverser maken van de
groenbedekker zorgt voor het leveren van (meer) ecosysteemdiensten zoals bodemvruchtbaarheid en
koolstofvastlegging in de bodem.
De groenbedekkermengsels zijn dit jaar voor het eerst gezaaid na tarwe. Gedurende drie jaar zullen dezelfde
mengsels op dezelfde plaats gezaaid worden. Na het vernietigen in het voorjaar zullen telkens bodemstalen
genomen worden ter identificatie/kwantificering van het bodemleven (vnl. bacteriën, schimmels en
regenwormen). De hoofdteelt in 2021 zal een korte kolenteelt zijn om een voldoende lang groeiseizoen voor
de tussenteelt te voorzien. In 2022 wordt aardappel geteeld. Na de oogst van aardappel worden de mengsels
voor een laatste keer ingezaaid om o.a. de functie als vanggewas na een laat geoogste teelt te onderzoeken.

PROEFOBJECTEN
Nr

Behandeling

1

BAU: Phacelia + Japanse haver

2

Phacelia + Alexandrijnse klaver

3

5-soortenmengsel: Phacelia + Japanse haver + Alexandrijnse klaver + Winterwikke + Bladrammenas

4

Terra Life Solanum TR ECO : 12-soortenmengsel ; Phacelia + Japanse haver + Alexandrijnse klaver, Zomerwikke,
Tillage radish + Bladrammenas + zomererwt + lupine + Serradella + Niger + Basterdklaver + Vlas
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Proef 2
CONTEXT
Voor het project Groene Bodemkracht worden op onderzoekscentra Inagro, PCG en PSKW dit jaar telkens 4
verschillende groenbemesters ingezaaid. Doel is om de impact van de groenbemesterkeuze en het tijdstip
van onderwerken op de stikstofdynamiek en de gewasontwikkeling in de volgteelt in beeld te brengen.
Aanvullend worden praktijkcases opgevolgd waar landbouwers op een specifieke en creatieve manier met
hun groenbemesters omgaan in functie van de volgteelt. In de praktijkcase bio volgen we een perceel met
Japanse haver op, die we op 2 verschillende tijdstippen met verschillende afdekmaterialen zullen afdoden.

PROEFOBJECTEN
Nr

Objecten

1

Phacelia + Alexandrijnse klaver + Winterwikke

2

Phacelia + Alexandrijnse klaver

3

Phacelia

4

Rogge + winterwikke

Demonstratieproject ‘Groene Bodemkracht’ van het Departement Landbouw en Visserij
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26. Inagro – afdeling biologische productie
Inagro vzw staat voor onderzoek en advies in land- en tuinbouw en maakt hierbij werk van INnovatief en
duurzaam AGRarisch Ondernemen.
De cluster biologische productie verzorgt praktijkgericht onderzoek en voorlichting voor de biologische
akkerbouw, groenteteelt in open lucht en voederteelten. Belangrijke trefwoorden in het
onderzoeksprogramma zijn onkruidbeheersing, rassenonderzoek, ziekte- en plaagbeheersing,
bodemvruchtbaarheid, teelttechniek en bedrijfsmanagement. Voor de aansturing en de uitvoering van het
onderzoek wordt intensief samengewerkt met biologische telers. Daarnaast heeft Inagro een proefbedrijf
van 14 ha in beheer met een biologisch bouwplan van akkerbouw- en groentegewassen.
De resultaten van het onderzoek worden bekendgemaakt via de vakpers, via de eigen website
www.inagro.be, via Open Dagen enz.
Inagro is partner van het Coördinatiecentrum Biologische Teelt (CCBT) vzw. CCBT brengt alle informatie uit
praktijkonderzoek biologische landbouw in Vlaanderen samen op de website www.biopraktijk.be.
De cluster biologische productie van Inagro is door de Vlaamse overheid erkend voor bedrijfsbegeleiding in de
biologische landbouw. Boeren met interesse in bio, boeren in omschakeling naar bio en biologische boeren
kunnen voor teelttechnisch en bedrijfsorganisatorisch advies bij Inagro terecht.
Inagro vzw - cluster biologische productie bouwt verder op de werking van het Interprovinciaal Proefcentrum
voor de Biologische Teelt (PCBT) vzw dat in juni 2011 fuseerde tot Inagro vzw.

Contact
Lieven Delanote
Clustervoorzitter Inagro - cluster biologische productie
T 051 27 32 50
E lieven.delanote@inagro.be
Joran Barbry
Onderzoekscoördinator Inagro - cluster biologische productie
T 051 27 32 27
E joran.barbry@inagro.be
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