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1 – Context van het project : 

- Eiwit autonomie… (Eiwitplannen) 

- Toegenomen vraag naar eiwitten

- Evolutie binnen de regelgeving: Nieuwe 
definitie van « drijfmest van conventionele 
veehouderij »
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1 – rappel du contexte du projet : 

- Eiwit autonomie… (Eiwitplannen) 

- Toegenomen vraag naar eiwitten

- Evolutie binnen de regelgeving: Nieuwe 
definitie van « drijfmest van conventionele 
veehouderij »



Hoe de stikstofautonomie van biologische 
akkerbouwsystemen (gedeeltelijk zonder vee) en hun 
economische efficiëntie verzekeren in een 
grensoverschrijdend gebied van Noord-Frankrijk en 
België (maritiem klimaat + goede bodemkwaliteit)?



- Mengteelten

- Groenbemesters

- Opvolging aphanomyces
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2 overzicht van de technische en economische voordelen 
van mengteelten granen met vlinderbloemigen.

▪ Minder onkruiddruk
Voorbeeld: bodembedekking tarwe/erwt/onkruiden/naakte bodem

Zuivere teelt tarwe                zuivere teelt erwt              mengteelt tarwe-erwt

Grote 
onkruiddruk



2 overzicht van de technische en economische voordelen 
van mengteelten granen met vlinderbloemigen.

▪ Minder teeltrisico’s

Linzen in 
mengteelt met 
huttentut als 
steungewas

Zuivere teelt 
linzen: gelegerd 
en moeilijk te 
oogsten



2 overzicht van de technische en economische voordelen 
van mengteelten granen met vlinderbloemigen.

▪ Hogere opbrengst



2 overzicht van de technische en economische voordelen 
van mengteelten granen met vlinderbloemigen.

▪ Betere kwaliteit

Zachte Tarwe -
Veldbonen Gerst – Veldbonen

Gerst – ErwtenZachte Tarwe –
Erwten

Gerst – Veldbonen Harde Tarwe - Veldbonen

Harde Tarwe – Erwten
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3 – De keuze van mengsels voor een grotere 
economische rentabiliteit:

Spelt

Tarwe



3 – De keuze van mengsels voor een grotere 
economische rentabiliteit: sorteerbaarheid mengsel
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3 – De keuze van mengsels voor een grotere 
economische rentabiliteit :

Opbrengst van mengteelten met winterlinzen SymBIOse 2018-2019
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3 – De keuze van mengsels voor een grotere 
economische rentabiliteit :

▪ Geen significante verschillen tussen de zaaidichtheden

▪ Spelt : rooster- + trommeltrieur: linzen en spelt < 2% onzuiverheden

▪ Tarwe : rooster- + trommeltrieur : linzen met 20,5% onzuiverheden (granen)

▪ Na 2e passage nog 7% onzuiverheden (27% verlies bij de linzen)



3 – De keuze van mengsels voor een grotere 
economische rentabiliteit :
• Om linzen een meerwaarde te geven voor menselijke consumptie, 

moet de voorkeur worden gegeven aan granen die gemakkelijk te 
sorteren zijn (b.v. spelt/rogge), ook al is het graan minder waard dan 
b.v. tarwe. 

• De optische sorteermachine is nog steeds essentieel voor de 
voedselkwaliteit (0% onzuiverheden)

Zijn er mogelijkheden voor verbetering met andere 
sorteerhulpmiddelen? (grootte perforatie, densimetrische tafels, 
gravimetrische sortering,...)



4 - Perspectieven

• Gebruik van een beslissingsondersteunend instrument om de keuze 
van de mengsels te vergemakkelijken (efficiëntiegraad).

• Referenties over hoe gemakkelijk het is om verschillende mengsels te 
sorteren en welke technologie er kan gebruikt worden.



FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT: papers@owc2020.bio

Thank you!
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