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Proef met voorjaarslinzen (2 verschillende variëteiten) in mengteelt met 

verschillende steungewassen (vlas, huttentut, gerst)
Proef met erwten in mengteelt met verschillende granen
Proef met zomerveldbonen in mengteelt met verschillende granen
6 kleine proefperceeltjes met granen (verschillende soorten en 

dzaaiichtheden) met onderinzaai om het gemak van de aanleg te evalueren.

Rassenproef met veldbonen in mengteelt met tarwe,  10 objecten.
Rassenproef met veldbonen in zuivere teelt, 3 objecten.
Rassenproef met eiwitrijke erwten (gele) in mengteelt met gerst,  7 objecten.
Rassenproef met witte lupine in zuivere teelt, 5 objecten.
Rassenproef met soja in zuivere teelt, 5 objecten.
Verkennende proef met kikkererwten in zuivere teelt, 3 objecten. Vergelijking van een 

gewas met en zonder bemesting (zonder inoculatie). Vergelijking van een gewas met en 

zonder inoculatie (zonder bemesting).

Rotatieproef
Doel = Evalueren :

- de invloed van vlinderbloemigen op ziekten, 

- het effect op de dynamiek van minerale stikstof in de bodem 

- opbrengsten en N-gehalten van gewassen en mengsels met groenbedekkers.
- Zes rotaties met variërende percentages vlinderbloemigen worden gedurende drie 

jaar  vergeleken (vanaf 2019)

Naakte haver/groene eiwitrijke zomererwten
Doel : Toegevoegde waarde van naakte haver en groene erwten 

(splitten/breken), triagegemak, effect steungewas, 

onkruidbeheersing

Groene linzen/blauwe lupine met witte zaden (zomer-). Gezaaid in 

rijen op 25 cm tussenafstand voor de schoffelmachine
Doel : Toegevoegde waarde linzen, triagegemak (optische 

sorteerder), effect steungewas, onkruidbeheersing

Gerst /naakte haver/gedetermineerde blauwe zomerlupine
Dubbele doelstelling: 

- Varkensvoer (lokaal eiwit+ energie+ mineralen), steungewas, 

onkruidbeheersing

- Voeder pluimvee (lokaal eiwit+ energie+ mineralen), 

steungewas, onkruidbeheersing

Veldbonen/haver
Doel :  Onkruidbeheersing bij het einde van de groeifase van de 

veldbonen, triagegemak.

Gerst/gedetermineerde blauwe lupine
Doel : basisvoer voor eenmagigen, onkruidbeheersing, lokale 

eiwitten

Veldbonen/zomerhaver
Doel : Onkruidbeheersing bij het einde van de groeifase van de 

veldbonen, triagegemak


