
 

 

  

Biovelddag 
Woensdag 29 september 2021 

Toelichting veldproeven 
Proefbedrijf Biologische Landbouw 

Gabriëlstraat 11, 8800 Rumbeke – Beitem 

 

 

 

 

Meer info: registreer je op www.inagro.be 

Volg Bio@inagro op het youtube kanaal van Inagro! 

 

Voor uw agenda: 

Webinar biologische graanteelten 5/10 

 

Themadag groenbemesters 4/11 Kruisem 
 

http://www.inagro.be/


 

Toelichting Veldproeven | Biovelddag 29 september 2021 1 

 

  



2  Toelichting Veldproeven | Biovelddag 29 september 2021 

 

  



 

Toelichting Veldproeven | Biovelddag 29 september 2021 3 

 

INHOUDSOPGAVE  

1. TEMPERATUUR EN NEERSLAG IN 2021 ......................................................................................................... 4 

2. RASSEN LATE HERFST PREI ............................................................................................................................ 5 

3. RASSEN VROEGE HERFSTPREI........................................................................................................................ 7 

4. ZERO-FYTO BEHEERSING VAN RUPSEN IN BLOEMKOOL ............................................................................... 9 

5. RASSENPROEF RODE KOOL.......................................................................................................................... 12 

6. BEHEERSING VAN SEPTORIA IN KNOLSELDER ............................................................................................. 14 

7. RASSEN KNOLSELDER .................................................................................................................................. 16 

8. ZERO-FYTO BEHEERSING WORTELVLIEG IN WORTELEN EN KNOLSELDER .................................................. 18 

9. BEHEERSING VAN KOOLWITTEVLIEG EN BLADLUIZEN IN SPRUITKOOL ...................................................... 20 

10. ZORGT EEN SOORTENDIVERS GROENBEDEKKERMENGSEL VOOR EEN DIVERSER BODEMLEVEN? ............ 22 

11. KERENDE VERSUS NIET-KERENDE BODEMBEWERKING - WITTE KOOL ....................................................... 24 

12. RASSEN AARDAPPEL .................................................................................................................................... 25 

13. ECOPLOEG VERSUS NIET KEREND IN HERFSTPREI ....................................................................................... 28 

14. BEHEERSING VAN TRIPS IN PREI .................................................................................................................. 30 

15. RASSENPROEF SOJA ..................................................................................................................................... 32 

16. RASSEN WITTE LUPINE ................................................................................................................................ 34 

17. OPSTART ECOPLOEG PROEF 2022 MET NAJAARSBEMESTING .................................................................... 36 

18. RASSEN WITTE KOOL ................................................................................................................................... 38 

19. MEERWAARDE VAN MENGTEELT MAÏS/STOKSLABOON EN PRONKBOON ................................................. 40 

20. INAGRO – CLUSTER BIOLOGISCHE PRODUCTIE ........................................................................................... 42 



4  Toelichting Veldproeven | Biovelddag 29 september 2021 

 

1. Temperatuur en neerslag in 2021 
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2. Rassen late herfst prei 

Planten Plantdichtheid Ras Oogst 

10/06/2021 70 x 10 cm Rassenproef December 

CONTEXT 

Rassenkeuze is voor de biologische preiteelt een belangrijk instrument om tot een gezonde en kwalitatieve 

oogst te komen. Er is ook een groeiend aanbod van biologische zaden. In deze proef onderzoeken we de 

gebruikswaarde van de aangeboden preirassen voor de biologische teelt. 

PROEFOBJECTEN  

Nr Ras Zaadhuis BIO? 

1 Batter Bejo Zaden BV NCB 

2 Belton Nunhems NCB 

3 Cherokee Vitalis Biologische Zaden BIO 

4 Curling Bejo Zaden BV NCB 

5 Darter Bejo Zaden BV NCB 

6 Defender Bejo Zaden BV NCB 

7 Nunton Nunhems NCB 

8 Oslo Vitalis Biologische Zaden BIO 

9 Poulton Nunhems NCB 

10 Sureton Nunhems NCB 
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TEELTVERLOOP 

Voorteelt 

Grasklaver 

Bodembewerking 

12/04/2021 Klepelen grasklaver 

12/4 – 29/5 Vernietigen grasklaver door herhaalde bewerkingen met Treffler TGA en rotoreg 

08/06/2021 Diepwoelen met Carré Neolab en plantklaar leggen met rotoreg 

Bemesting 

7/05/2021 30 ton / ha runderstalmest - bio 

15/07/2021 N-analyse – 145 kg N03-N beschikbaar in laag 0-60 cm 

Zaaien/planten 

12/03/2021 Zaai prei in tunnel 

10/06/2021 Planten in  vlakvelds geponste gaten 

Onkruidbeheersing 

18&24/6/2021, 

2&10/7/2021 
Wiedeg met Treffler wiedeg 

20/7/2021 Vlak schoffelen met torsiewieder en vingerwieder 

14&30/08/2021 Aanaarden 

Manueel 10 u / ha 

Gewasbescherming 

26/8, 3 & 

10/09/2021 
Xentari 1 kg/ha - preimot 

Irrigatie  

21 & 22/9 Telkens 20 l/m² 

 

RESULTAAT 2020 

Belton, Cherokee, Oslo en Poulton realiseerden de hoogste opbrengst (ongeveer 28 ton/ha). Poulton lijkt 

gevoeliger te worden voor roest. In de bak scoorde Oslo voor het tweede jaar op rij het sterkst. Darter en 

Nunton haalden een iets lagere opbrengst (24,5 ton/ha), maar scoren ook goed op kwaliteit.  
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3. Rassen vroege herfstprei 

Planten Plantdichtheid Ras Oogst 

14/05/2021 70 x 10 cm Rassenproef 21/09/2021 

CONTEXT 

Rassenkeuze is voor de biologische preiteelt een belangrijk instrument om tot een gezonde en kwalitatieve 

oogst te komen. Bij oogst voor de verse markt is trips een belangrijk aandachtspunt. Voor industrie is een 

gezonde, slijtvaste prei met hoog opbrengstpotentieel belangrijk. Er is ook een groeiend aanbod van 

biologische zaden. In deze proef onderzoeken we de gebruikswaarde van de aangeboden preirassen voor de 

biologische teelt. 

 

PROEFOBJECTEN  

Nr Ras Zaadhuis planttype 

1 Belton Nunhems losse plant 

2 Bowler Bejo Zaden BV losse plant 

3 Cherokee Vitalis Biologische Zaden trayplant 

4 Darter Bejo Zaden BV losse plant 

5 Duraton Nunhems losse plant 

6 Jumper Bejo Zaden BV losse plant 

7 Krypton Nunhems losse plant 

8 Poulton Nunhems losse plant 

9 Rally Bejo Zaden BV losse plant 
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TEELTVERLOOP 

Voorteelt 

Grasklaver 

Bodembewerking 

31/03/2021 Klepelen grasklaver 

31/03 – 14/5 Vernietigen grasklaver door herhaalde bewerkingen met Treffler TGA en rotoreg 

14/05/2021 Diepwoelen met Carré Neolab en plantklaar leggen met rotoreg 

Bemesting 

02/04/2021 30 ton/ha runderstalmest - bio 

14/05/2021 300 kg OPF 11-0-5 / ha met rijenbemester bij planten 

15/07/2021 N-analyse – 190 kg NO3-N beschikbaar in laag 0-60 cm 

Zaaien/planten 

 Opkweek door keizersorganicplants.com 

14/05/2021 Planten in vlakvelds geponste gaten – vrij licht plantgoed & direct regen 

Onkruidbeheersing 

29/05/2021 Wiedeg – zware korst – schade aan planten met veel uitval als gevolg 

14/06/2021 Schoffelen met vingerwieders 

18&24/6, 

2&15/7 
Wiedeg  

20/7/2021 Schoffelen met torsiewieder en vingerwieder 

3 & 

14/08/2021 
Aanaarden 

Gewasbescherming 

26/8, 

3&10/09/2021 
Xentari 1 kg/ha - preimot 

EERSTE BEVINDINGEN 

Cherokee (trayplant) en Krypton halen hoogste opbrengst (ongeveer 40 ton/ha). Aantasting door ziekten en 

planten bleef alsnog beperkt in deze proef. In de bak scoren de donkere rassen significant beter dan de 

blekere rassen. Cherokee, Darter en Poulton hebben de beste presentatie.  
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4. Zero-fyto beheersing van rupsen in bloemkool 

Planten Plantdichtheid Ras Oogst 

12/07/2021 70 x 49 cm Clarina Sept-okt 

CONTEXT 

In deze proef wilden we enkele innovatieve methodes uittesten om bloemkolen te beschermen tegen rupsen 

zonder het gebruik van fytomiddelen. Eén van de mogelijke strategieën is de combinatie met bepaalde 

bloemensoorten tussen de plantrijen. Drie soorten (korenbloem, Tagetes en goudsbloem) zijn uitgezaaid 

voor opkweek maar waren onvoldoende ontwikkeld om uit te planten. De drie objecten die hiervoor 

voorzien waren, zijn daarom vervangen door varianten met Bt-behandelingen. Bt en spinosad blijven de 

referentiemiddelen voor de bestrijding van rupsen in kolen. Spinosad werkt minder selectief tegen rupsen 

maar heeft een langere werkingsduur. De referentie met spinosad behandeling is in object 8 opgenomen. 

De teelt afdekken met wildnet tot oogst biedt een goede bescherming tegen de kooluil en koolwitjes, de 

twee voornaamste vlindersoorten die eitjes afleggen in najaarsteelten kool. Sommige telers op kleine schaal 

gebruiken fijnmazig insectengaas (o.a. als bescherming tegen de koolgalmug). Vorig jaar was duidelijk dat 

deze melige koolluis kunnen bevorderen. Bovendien kan het ook invloed hebben op de gewasgroei en de 

koolvorming. In deze proef willen we de impact op de teelt verder duiden. 

 

PROEFOBJECTEN  

Nr Behandeling Toepassingsmethode Timing 

1  Onbehandeld   

2 Afdekking met wildnet Zwart wildnet Howitec 23/08 tot 23/09 

3 Behandeling Bt XENTARI WG 1 kg/ha 09, 15 en 23/09 

4 Behandeling Bt + bladmeststof XENTARI WG 1 kg/ha + Protifert 1 l/ha 09, 15 en 23/09 

5 Afdekking met insectengaas Ornata addu 80100 (Howitec) 23/08 tot 23/09 

6 Afdekking met insectengaas Wit gebreid insectengaas 16 à 18 

mazen/cm²  (De Proft) 

23/08 tot 23/09 

7 Behandeling Bt met droplegs XENTARI WG 1 kg/ha 09, 15 en 23/09 

8 Behandeling met spinosad TRACER 0,2 l/ha 15/09 
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TEELTVERLOOP 

 Voorteelt 

2020 

2021 

Soja/lupinen 

Voorteelt spinazie (april-juni) 

Bodembewerking 

24/06/2021 Inwerken oogstresten spinazie 

12/07/2021 Bewerken met Carré Neolab en rotoreggen 

Planten 

12/07/2021 Perdu plantmachine - trayplant 

Onkruidbeheersing 

22/07/2021 Schoffelen met vinger- en torsiewieders + wiedegelementen 

04/08/2021 Wiedeggen 

13/08/2021 Schoffelen met vinger- en torsiewieders + wiedegelementen 

20/08/2021 Aanaarden met aanaardmessen en opzetstukken + manueel met de hak 

23/08/2021 Manueel grote onkruiden uittrekken 

31/08/2021 Aanaarden met aanaardmessen en opzetstukken 

Gewasbescherming 

12/07 tot 

23/08/2021 
Wildnet tegen duiven 

Beregening 

15/09/2020 15 l/m² 

17/09/2020 15 l/m² 

RESULTATEN 2020 

Resultaten van de rupsenbestrijdingsproef in biologische industrieteelt bloemkool (26 juni – 30 oktober 2020) 

Behandeling bij planten Behandelingen tijdens de teelt 
# rupsen 

/10 planten 
% kolen met 

rupsenschade 
Opbrengst 

(ton/ha) 

  21/8 27/8 9/9 16/9 23/9 18/9/2019 bij oogst  

Onbehandeld Tracer  Tracer  Tracer 0,1  1,3  b 38,2 a 

Onbehandeld Bt Bt Bt Bt Bt 1,1  3,8 ab 37,3 a 

Onbehandeld Bt + P Bt + P Bt + P Bt + P Bt + P 1,2  0  b 35,6 a 

Onbehandeld Bt Bt Tracer Bt Bt 1,0  0  b 39,5 a 

Onbehandeld Bt Bt Bt Bt Tracer 1,1  1,3  b 36,3 a 

Tracer plantbak duivennet -  0  b 38,4 a 

Afdekking wit stretchnet afdekking wit stretchnet (4 à 5 mazen/cm²) -  0  b 27,7 a 

Onbehandeld duivennet -  0  b 34,7 a 

Onbehandeld onbehandeld 2,7  12,5 a 34,9 a 

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

 
In 2020 was er een matige druk van rupsen in de proef. Oudere rupsen van de kooluil en het klein koolwitje 

richten de meeste schade aan bij oogst. In de onbehandelde objecten was gemiddeld 13% van de geoogste 

kolen aangetast door rupsen. In de objecten die afgedekt werden met zwart of wit duiven/wildnet was er 
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weinig of geen aantasting. Alle bespuitingsschema’s met Bt en/of spinosad konden de rupsenschade ook 

voldoende beperken. Voor Bt hou je vervolgens een wekelijks spuitinterval aan; met spinosad kan je tien tot 

veertien dagen wachten voor een volgende behandeling.  

Een opvallende plaag aanwezige in 2020 was de melige koolluis. De druk van dichte kolonies was het hoogst 

aan de rand van het perceel maar ook in de proef zorgden kolonies voor omkrullend blad en de vorming van 

roetdauwschimmels op de honingdauw die de bladluizen uitscheiden. Twee zaken vallen op in de 

proefwaarnemingen en resultaten:  

► Afdekking met wit strechnet (of een fijnere maas dan standaard duivennet) hindert de hulp van 

bepaalde natuurlijke vijanden van bladluizen (o.a. zweefvlieg, gaasvlieg en lieveheersbeestjes) en 

begunstigt hierdoor de populatieopbouw van de bladluizen. De luizenschade in dit afgedekt object 

zorgde voor een lagere opbrengst. We konden evenwel geen significant effect aantonen maar het 

verband was duidelijk en bevestigt ook de vaststellingen in andere proeven. 

► Spinosad heeft een (neven)werking tegen bladluizen. Enkele bronnen geven aan dat deze werking 

minder is dan 50%. Dat de bespuitingen wel voor een (blijvende) reductie zorgden, is vermoedelijk 

dankzij het feit dat bepaalde natuurlijke vijanden, met name gaasvliegen en roofgalmuggen, wel 

gespaard blijven. Alle behandelingsschema’s waar spinosad één of twee keer is ingezet voor 10 

september gaven een lichte meeropbrengst (niet significant). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Projectpartners: 

 
Financieringpartners: 
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5. Rassenproef rode kool 

Planten Plantdichtheid Ras Oogst 

01/06/2021 70 x 35 cm Rassenproef Oktober 

CONTEXT 

De biologische teelt van rode kool vraagt om rassen die 

1) Groeikrachtig zijn 

2) Goed kunnen omgaan met wisselende weersomstandigheden en stressperioden (droogte)  

3) Sterk zijn op ziekten 

4) Grotendeels wordt geoogst op 8 stuks / EPS-kist 

5) Vooral Bejo zet sterk in op biologische zaaizaad voor rode kool. Is een verplicht gebruik van 

biologisch zaaizaad bij rode kool haalbaar voor de teler ? 

 

PROEFOBJECTEN  

Nr Ras Zaadhuis BIO? 

1 Davaro Bejo  NCB 

2 Bandolero Bejo  NCB 

3 Travero Bejo  NCB 

4 Klimaro Bejo  BIO 

5 Resima Rijk Zwaan NCB 

6 Futurima Rijk Zwaan NCB 

7 Rescue Syngenta NCB 
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TEELTVERLOOP 

Voorteelt 

 Zomergerst + groenbemester (facelia, alexandrijnse klaver en winterwikken) 

Bodembewerking 

01/04/2021 Vernietigen groenbemester nadien verder zwart houden 

31/05/2021 Diepwoelen met Carré neolab en plantklaar maken met rotoreg 

Bemesting 

01/04/2021 30 ton/ha runderstalmest – bio 

08/05/2021 25 m³ / ha dunne fractie varkensdrijfmest bio 

09/05/2021 400 kg/ha Calci-S - Calciumsulfaat 

Zaaien/planten 

01/06/2021 Planten met Perdu-plantmachine - trayplant 

Onkruidbeheersing 

14/06/2021 Wiedeggen 

03&09/7/2021 Schoffelen, groot (knop)onkruid na natte periode 

08/09/2021 Manueel wieden in de rij 

17/7/2021 Aanaarden 

Gewasbescherming 

01/06/2021 Plantbakbehandeling met Tracer 12 ml/1000 planten 

Juni Afdekken wildnet 

03 & 10/08 en 

10&17/09 
Xentari 1 kg/ha tegen koolwitje en kooluil (september) 

RESULTATEN 2020 

2020 was een moeilijk groeiseizoen voor rode kool gezien de droge groeiomstandigheden. Sommige rassen 

hadden veel last van tabaksblad. De standaardrassen Resima en Klimaro bevestigden hun waarde.  
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6. Beheersing van Septoria in knolselder  

Planten Plantdichtheid Ras Oogst 
2/06/2021 70 x 32 cm Markiz Oktober-

november 

CONTEXT 

Bladvlekkenziekte (Septoria apiicola) is een belangrijke ziekte in de teelt van knolselder. De voorbije twee 

jaar was de ziektedruk wegens de warme en droge omstandigheden zeer gering. Dit jaar kennen we 

omstandigheden die wel gunstig zijn voor de ontwikkeling van de schimmel. We zagen begin augustus de 

eerste haarden in de teelt opduiken. Op dat moment beslisten we een kleine proef op te zetten met een 

aantal niet erkende biopesticiden met een curatieve werking en met een bladmeststof die de planten 

weerbaarder zouden maken tegen de ziekte. Op het moment van de eerste behandeling was er dus al een 

beperkte aantasting in het veld. 

PROEFOBJECTEN  

Nr Behandeling Toepassingstijdsstip 

1  Proefmiddel 1 20/08, 25/08, 2/09, 9/09 

2 Proefmiddel 2 20/08, 25/08, 2/09, 9/09 

3 Proefmiddel 3 20/08, 25/08, 2/09, 9/09 

4 Proefmiddel 4 20/08, 25/08, 2/09, 9/09 

5 Onbehandelde controle / 

6 Onbehandelde controle / 
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TEELTVERLOOP 

Voorteelt 

2020 Prei 

Bodembewerking 

29/03, 

3&22/04 en 

29/05/2021 

Bewerken met Treffler TGA 

31/05/2021 Doortrekken met Carré Neolab (Dent Michel) en rotoreggen 

Bemesting 

02/04/2021 25 ton/ha runderstalmest - bio 

Zaaien/planten 

02/06/2021 70 x 32 cm, persblok 4 cm 

Onkruidbeheersing 

7 en 14/06, 2 

en 

10/07/2021 

Wiedeg 

22/07/2021 Schoffelen met kleine mesjes, vingers, torsies en wiedegelementen 

Half juli Manueel wieden ± 30u / ha  

03/08/2021 2x wiedeggen 

13/08/2021 Schoffelen met kleine mesjes, vingers, torsies en wiedegelementen 

01/09/2021 Schoffelen met kleine mesjes en torsies (Steketee) 

Gewasbescherming 

08/06-08/07 Schrikdraadnet tegen hazen 

20/08, 

25/08, 2/09, 

9/09 

Volgens protocol 

EERSTE BEVINDINGEN 

Na de eerste beoordelingen lijkt het er op dat alle proefmiddelen de ontwikkeling van de ziekte in meer of 

minder mate kunnen vertragen. De aantasting neemt wel nog overal toe. De opbrengst en 

kwaliteitsbeoordeling bij de oogst zullen belangrijk zijn om de waarde van die behandelingen goed in te 

kunnen schatten.  
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7. Rassen knolselder 

Planten Plantdichtheid Ras Oogst 

01/06/2021 70 x 32 cm rassenproef 
Oktober / 
november  

CONTEXT 

In de biologische teelt van knolselder is de bladvlekkenziekte (Septoria apiicola) vaak de beperkende factor in 

het najaar. Aantasting door bladvlekkenziekte weegt zwaar op het opbrengstpotentieel. In deze rassenproef 

willen we daarom kijken of er verschillen tussen de rassen zijn inzake ziekteresistentie. 

Alle rassen werden als gepilleerd en geprimed zaad geleverd. De planten werden op 23 maart gezaaid in 

persblokken bij plantenkwekerij Dekoster. 

PROEFOBJECTEN  

Nr. Ras Zaadhuis Bio Type zaad 

1 Alicia Bejo Zaden BV NCB geprimed 

2 Balena Bejo Zaden BV NCB geprimed 

3 Calgary Novisem BV BIO geprimed 

4 Codex Nunhems NCB geprimed 

5 HMC41125 Clause Vegetable Seeds NCB geprimed 

6 Markiz Nunhems BIO geprimed 

7 Merga Rijk Zwaan NCB geprimed 

8 Monarch Nunhems BIO geprimed 

9 Neon Semo NCB gepilleerd 

10 Otago Rijk Zwaan NCB geprimed 

11 Princino Nunhems BIO geprimed 

12 Prinz Nunhems BIO geprimed 
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13 Rowena Bejo Zaden BV NCB geprimed 

14 Torpedo Clause Vegetable Seeds NCB geprimed 

15 Yara Bejo Zaden BV NCB geprimed 

 

TEELTVERLOOP 

Zie vorige proef, met uitzondering van de plantdatum. De rassenproef werd op 1 juni geplant. 

EERSTE BEVINDINGEN 

De planten werden op 23 maart gezaaid om omstreeks 10 mei te kunnen planten. Door de natte 

omstandigheden werd het planten verlaat tot begin juni. De plantjes van de meeste rassen waren op dat 

moment al over hun optimale plantconditie heen. De meeste rassen konden zich wel herpakken dankzij de 

goede groeiomstandigheden.  

De bladvlekkenziekte kwam vrij vroeg in het perceel voor en daardoor zijn er ook op vlak van 

ziektegevoeligheid duidelijke verschillen.  

Referentieras Markiz bevestigt. Voor de meeste andere rassen worden gemiddelde scores genoteerd op vlak 

van gewasstand, uniformiteit, knolvorming en aantasting door bladvlekkenziekte. Twee rassen voldoen 

duidelijk niet: Otago krijgt het zwaar te verduren door de bladvlekkenziekte en ras Neon is te heterogeen. 
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8. Zero-fyto beheersing wortelvlieg in wortelen en knolselder 

Zaai / Planten Plantdichtheid Ras Oogst 

13/05/2021 (wortelen) 

02/06/2021 (knolselder) 

1,6 mlj zaden/ha 

70 x 32 cm 

Nerac 

Markiz 
Okt-nov-21 

 

CONTEXT 

De wortelvlieg blijft een belangrijke plaag in de biologische teelt. Op kleinschalige bedrijven worden 

schermbloemige wortelteelten (wortelen, pastinaak, wortelpeterselie) afgedekt om schade te vermijden. 

Afhankelijk van het type net dat men gebruikt, kunnen er verschillen zijn in effecten op het gewas. Daarom 

vergelijken we in deze proef een aantal verschillende netten waaronder een nieuw type klimaatnet met 

cooling-down effect (Howitec Netting) en een nieuw type gebreid insectengaas (De Proft Agrotechniek). 

In de teelt van knolselder kan vooral de eerste vlucht van wortelvlieg voor schade zorgen. Een aantasting 

door de maden aan de wortels kan leiden tot groeiachterstand en plantuitval. Op grotere arealen is 

afdekking vaak geen optie en moeten we naar andere beschermingsmethoden zoeken. Geurpaaltjes met 

uienolie bieden een zekere bescherming en worden al in de praktijk gebruikt. Samen met de partners in het 

Zero-Fyto project testen we dit jaar ook geurcapsules met essentiële olie van look. Een parallelle proef in 

wortelen ligt aan op het CRA-W in Gembloux.   

 

PROEFOBJECTEN WORTEL 

Nr Behandeling Leverancier afdekmateriaal 

1 Onbehandeld     

2 Afdekking met klimaatnet Howicover  Howitec 

3 Afdekking met het nieuwe, witte Howicover LD Howitec 

4 Afdekking met gebreid insectengaas Ornata addu 80100    Howitec 

5 Afdekking met wit gebreid gaas Olijvennet (16 à 18 mazen/cm²) De Proft Agrotechnie 
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TEELTVERLOOP WORTELEN 

Voorteelt 

2020 prei 

Bodembewerking 

29/03/2021 bewerken met Treffler TGA 

03/04/2021 bewerken met Treffler TGA 

13/04/2021 Bewerken met Carré Neolab + rotoreggen + ruggen trekken 

Bemesting 

01/04/2021 667 kg/ha  haspargit (15% kali) 

Zaai 

13/05/2021 Zaaimachine Dufour 

Onkruidbeheersing 

12/05/2021 Branden ruggen (voor zaai) 

03/06/2021 Branden voor opkomst 

29/06 – 

01/07/2021 
Manueel met wiedbed 

09/07/2021 schoffelen met mes vooraan en triltandjes achteraan 

26/08/2021 Manueel grote onkruiden uittrekken 

Gewasbescherming 

08/06 tot 

08/07/2021 
Omheining met elektriciteit tegen konijnen en hazen 

Irrigatie 

  

TEELTVERLOOP KNOLSELDER 

Zie eerdere proeven knolselder 

 

Het project ‘ZERO-PH(F)YTO F&L(G)’ kadert binnen het Interreg-V-

programma Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen, met steun van het Europees 

Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Dit project wordt uitgevoerd door 

Centre Wallon de Recherches Agronomiques, Bio en Hauts de France, 

FREDON Nord Pas-de-Calais, Université Picardie Jules Verne, Inagro en PCG. 

Projectpartners: 

 
Financieringpartners: 
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9. Beheersing van koolwittevlieg en bladluizen in spruitkool 

Planten Plantdichtheid Ras Oogst 

4/05/2021 70 x 38 cm Neptuno 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. Na een eerste test in 2020, namen we het proefmiddel BP02 nu uitgebreider op 

met het oog op een potentiële inzet tegen bladluizen. Het betreft een micro-organisme waarvoor registratie 

als gewasbeschermingsmiddel vereist is. Proefmiddel PB01 is erkend in Duitsland en wordt er ingezet tegen 

koolwittevlieg.  

Als vergelijkende referentie is object 8 gespoten met Raptol, een middel met pyrethrinen en koolzaadolie 

(i.p.v. BPO) dat sinds kort ook erkend is voor gebruik in spruitkool (max. 5 toepassingen). Voorheen was 

enkel Bio-pyrethrex erkend (max. 2 toepassingen). 

 

PROEFOBJECTEN  

Nr Behandeling Dosis Timing 

1  onbehandeld - - 

2 afdekking met Ornata Addu 80100 - 15/06 tot 09/08 

3 afdekking met Ornata Addu 80100 

+ proefmiddel BP02 

- 15/06 tot 09/08 

Wekelijks van 18/08 tot 23/09 

4 Vitasilica  

+ proefmiddel BP02 

3 l/ha (verstuiven) 

3 kg/ha (+adjuvant) 
Wekelijks van 18/08 tot 23/09 

5 Proefmiddel BP02 3 kg/ha (+adjuvant) Wekelijks van 18/08 tot 23/09 

6 Proefmiddel BP01 3 l/ha 23/8, 2/09 en 9/09 

7 Vitasilica 20 kg/ha (verstuiven) Wekelijks van 18/08 tot 23/09 

8 bespuiting met Raptol 6 l/ha (pyrethrinen + koolzaadolie) 23/8, 2/09, 9/09 en 23/09 
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TEELTVERLOOP 

Voorteelt 

 zomertarwe + groenbemester Phacelia + Alexandrijnse klaver 

Bodembewerking 

Voorjaar  Klepelen groenbemester  

07/04 en 

08/04/2021 
Bewerken met Treffler TGA 

04/05/2021 Doortrekken met Carré Neolab en rotoreggen 

Bemesting 

01/04/2021 667 kg/ha Haspargit (15% kali) 

08/04/2021 30 ton/ha runderstalmest - bio 

09/04/2021 300 kg/ha Calci-S 

03/09/2021 50 E/ha OPF (11-0-5) 

Planten 

04/05/2021 Perdu, ras Neptuno (Bejo), trayplant  

Onkruidbeheersing 

31/05/2021 wiedeggen (2 x) + manueel met de hak 

15/06/2021 aanaarden met aanaardmessen  

  

Gewasbescherming 

04/05 tot 

15/06/2021 
afdekking met wit strechnet (De Proft Agrotechnie) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Projectpartners: 

 
Financieringpartners: 
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10. Zorgt een soortendivers groenbedekkermengsel voor een 

diverser bodemleven? 

Zaaien Zaaidosis 

2/09/2021, na voorteelt broccoli Zie tabel 

CONTEXT 

Deze proef met groenbedekkermengsels kadert binnen 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.  

Hiervoor werden verschillende case studies gestart in de diverse regio’s. 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 en ook de opbrengst en kwaliteit van de hoofdteelten met de nadruk op de 

teelt van aardappel op het einde van de rotatie. Daarnaast onderzoeken we ook of het diverser maken van 

de groenbedekker zorgt voor een combinatie van diensten zoals het vangen van stikstof, het leveren van 

stikstof, het aanbrengen van koolstof, … 

PROEFOBJECTEN  

Nr Behandeling Zaaidosis (kg/ha) 

1  Referentie: Phacelia + Japanse haver 6+ 35 

2 Phacelia + Alexandrijnse klaver 6 + 16 

3 5-soortenmengsel: Phacelia + Japanse haver + Alexandrijnse klaver + 

Winterwikke + Bladrammenas 

3 + 30 + 12 + 3 + 20 

4 Terra Life Solanum TR ECO : 12-soortenmengsel ; Phacelia + Japanse haver + 

Alexandrijnse klaver, Zomerwikke, Tillage radish + Bladrammenas + Zomererwt 

+ Lupine + Serradella + Niger + Squarosum klaver + Vlas 

50 

 
Dezelfde objecten werden in 2020 uitgezaaid na de oogst van zomertarwe en als voorteelt voor de broccoli in 
het seizoen 2021.  
De bedoeling is om deze objecten ook in het najaar 2022 op dezelfde plots uit te zaaien (voorteelt nog in 
beraad). In 2023 worden er aardappelen geplant.   
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TEELTVERLOOP 

Hoofdteelt 

2020 Zomertarwe (cv. Feeling, 400 z./m2) 

2021 Broccoli (cv. Larsson, 70 x 45 cm) – juni-augustus 

Bodembewerking 

07/04/2021 Klepelen groenbedekker(resten) 

08 en 22/04/2021 Oppervlakkige bewerking met Treffler Precisiecultivator 

02/09/2021 Klepelen resten broccoli, oppervlakkige bewerking met Treffler, diepe bewerking met Neolab 

Bemesting 

01/04/2021 667 kg/ha haspargit (15% kalium) 

09/04/2021 400 kg/ha Calsi-S (35% Ca en 14% S) 

22/04/2021 30 ton/ha runderstalmest - bio 

14/06/2021 50 eenheden N/ha bij planten (SamaGROW N VEG (13-1-2)) 

Zaaien/planten/oogsten 

14/08/2020 Eerste maal zaai groenbedekkers na voorteelt zomertarwe 

14/06/2021 Planten broccoli 

24-31/08/2021 Oogst broccoli 

02/09/2021 Twee keer zaai groenbedekkers op zelfde plots 2020 

Onkruidbeheersing 

24/06/2021 Wiedeggen 

2, 9/07/2021 Wiedeggen 

15/07/2021 Aanaarden met aanaardmessen 

Gewasbescherming 

14/06/2021 Plantbakbehandeling Tracer (Spinosad) tegen koolvlieg (12 ml/1000 planten) 

14/06 tot 

23/08/2021 
Wildnet op de broccoli 
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11. Kerende versus niet-kerende bodembewerking - witte kool 

Planten Plantdichtheid Ras Oogst 

01/06/2021 70 x 45 cm Jubilé & Flexima november 

CONTEXT 

Sinds 2006 word dit perceel voor de helft (links) geploegd en voor de helft (rechts) niet geploegd.  

TEELTVERLOOP 

Voorteelt 

 Zomertarwe + groenbemester (facelia, alexandrijnse klaver en winterwikken) 

Bodembewerking 

07/04/2021 Vernietigen groenbemester & zwart houden tot planten met Treffler TGA 

29/05/2021 Ploegen (linker helft) 

31/05/2021 Diepwoelen met Carré Neolab (rechter helft) 

31/05/2021 Rotoreggen 

Bemesting 

01/04/2021 700 kg/ha Haspargit (15 % kali)   

07/04/2021 30 ton / ha runderstalmest - bio 

09/04/2021 400 kg / ha Calci-S - Calciumsulfaat 

Zaaien/planten 

01/06/2021 Planten met perduplanter, Jubilé (bejo) en Flexima ( Rijk-Zwaan), trayplant 

Onkruidbeheersing 

03/07/2021 Schoffelen met torsiewieder en vingerwieder 

09/07/2021 Schoffelen vlak 

16/07/2021 Aanaarden  

Gewasbescherming 

 Idem rassen rode kool 

Irrigatie  

24/09/2021 20 l / m² 

EERSTE BEVINDINGEN 

Over de jaren heen realiseren we over beide objecten doorgaans mooie teelten. De proefopzet laat niet toe 

om statistische verschillen hard te maken. Verschillen inzake bodemstructuur en bewerkbaarheid tekenen 

zich wel af. 
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12. Rassen aardappel 

Planten Plantdichtheid Ras Oogst 

21/04/2021 70 x 36 cm Carolus (buiten proef) 13/09/2021 

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 Pootgoedbedrijf Ncb/Bio 

1  Agria Agrico Potatoes Bio 

2 Alix Germicopa Bio 

3 Alouette Agrico Potatoes Bio 

4 Beyonce Agrico Potatoes Ncb 

5 Camelia HZPC Holland B.V. Ncb 

6 Acoustic Meijer-Potato Bio 

7 Carolus Agrico Potatoes Bio 

8 Cayman HZPC Holland B.V. Ncb 

9 Lady Jane Meijer Potato Ncb 

10 Muse HZPC Holland B.V. Ncb 

11 Otolia EUROPLANT Aardappel B.V. Bio 
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12 Peter Pan Geersing Potato Specialist B.V. Ncb 

13 Saint Calais Van Rijn Ncb 

14 Sound Meijer-Potato Bio 

15 Vitabella Plantera B.V. Ncb 

16 Zen Sementis Bio 

C 1 Camillo Geersing Potato Specialist B.V. Ncb 

C2 Alanis Interseed Potatoes Ncb 

C3 BIM 13-678-01 Plantera B.V. Ncb 

C4 Cephora Plantera Ncb 

C5 Connect Den Hartigh B.V. Bio 

C6 Ecrin Desmazières S.A. Bio 

C7 Levante Agrico Potatoes Bio 

C8 Louisa Comexplant Ncb 

C9 Marabel EUROPLANT Aardappel B.V. Ncb 

C10 Sarpira Geersing Potato Specialist B.V. Ncb 

C11 Twinner Agrico Potatoes  Bio 

C12 Twister Agrico Potatoes Bio 

C13 VOS 17-002-004 Niek Vos Bio 

 

TEELTVERLOOP 

Voorteelt 

2020 Savooikool 

Bodembewerking 

31/03/2021 Klepelen gewasresten savooikool 

31/03, 

3&7/04/2021 
Bewerken met Treffler TGA 

16/04/2021 Doortrekken met Carré Neolab 
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16/04/2021 Rotoreggen 

Bemesting 

02/04/2021 30 ton/ha Runderstalmest 

Zaaien/planten 

21/04/2021  

Onkruidbeheersing 

07, 21 & 

29/05/2021 
Wiedeggen 

10/06/2021 Aanaarden met aanaardmessen 

15/06/2021 Aanaarden met grote aanaarders 

24/08/2021 Branden 

Gewasbescherming 

25/06/2021 Tracer (Spinosad) tegen Coloradokever (50 ml/ha) 

15/07/2021 Neemazal (Azadirachtine) tegen Coloradokever (2,5 l/ha) 

EERSTE BEVINDINGEN 

Na drie zo goed als plaagvrije jaren waarin we geen uitspraak konden doen over de werkelijke resistenties 

van de rassen in proef, werd het voorbije seizoen de ultieme plaagtest. Na een koude en natte meimaand 

kenden de aardappelen vanaf de tweede helft van juni een sterke gewasontwikkeling. In deze periode 

ontwikkelde het gewas vooral vegetatief en bleef de knolontwikkeling achter. Na een droge periode begin 

juni brak een natte en eerder koelere periode aan die ideaal was voor de ontwikkeling van Phytopthora. Eind 

juni stelden we de eerste plaag vast op het perceel met Agria. Begin juli vertoonden de rassen Agria, Camelia 

en Saint-Calais in de proef als eersten een aanzienlijk aantasting. De daaropvolgende weken evolueerde de 

plaag razendsnel waarbij deze rassen al na twee weken plaagdood waren. Begin augustus was geen enkel ras 

meer plaagvrij. Nog een week later waren waarnemingen niet meer mogelijk. Dat dit een enorme impact had 

op de respectievelijke opbrengsten spreekt voor zich. Ondanks dat geen enkel ras op het einde van het 

seizoen plaagvrij bleef, kunnen we weldegelijk stellen dat robuuste rassen over meerdere jaren heen het 

verschil kunnen maken. 
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13. Ecoploeg versus niet kerend in herfstprei 

Planten Plantdichtheid Ras Oogst 

9/06/2021 70 x 10 cm Krypton oktober 

CONTEXT 

Niet kerende grondbewerking en groenbemesters zijn twee sleutelbegrippen waarmee ook in de Vlaamse 

biologische praktijk al heel wat ervaring is. Toch valt de puzzel niet steeds. Niet kerende grondbewerking is 

vaak nog vrij intensief en onder droge omstandigheden ligt het organisch materiaal afkomstig van 

gewasresten en mest schijnbaar inert aan de oppervlakte. In deze proef onderzoeken we of de ecoploeg 

onderdeel van het compromis kan zijn.  

Als bijkomende factor testen we ook een entstof uit die de afbraak van organisch materiaal zou bevorderen. 

We kozen voor het product Microferm dat het afbraakproces stuurt en waarvan de aanwezige efficiënte 

micro-organismen ook wortels en de wortelzone van de planten kan koloniseren. 

PROEFOBJECTEN  

Nr Factor 1 Factor 2 Dosis 

1  Vroege voorbewerking, niet kerend Entstof 20 L/ha 

2 Vroege voorbewerking, niet kerend Geen entstof / 

3 Vroege voorbewerking, ecoploeg Entstof 20 L/ha 

4 Vroege voorbewerking, ecoploeg Geen entstof / 

5 Late voorbewerking, ecoploeg Entstof 20 L/ha 

6 Late voorbewerking, ecoploeg Geen entstof / 

 

TEELTVERLOOP 

Voorteelt 

2020 Grasklaver 

Bodembewerking 

31/03/2021 Objecten met vroege voorbewerking: vernietiging grasklaver en inwerken met Trefler TGA 

1/04/2021 Objecten met vroege voorbewerking: oppervlakkig bewerken met rotoreg 

3/04/2021 Objecten met vroege voorbewerking: oppervlakkig bewerken met Treffler TGA 

06/05/2021 Entstof toepassen en inwerken met rotoreg 

6 en 

7/05/2021 
Objecten met late voorbewerking: vernietigen grasklaver en inwerken met Treffler TGA 
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07/05/2021 Oppervlakkig bewerken met rotoreg 

08/05/2021 Inwerken vaste runderstalmest met Trefler TGA 

28/05/2021 Bewerken met Treffler TGA 

07/06/2021 Objecten Ecoploeg ploegen 

08/06/2021 Doortrekken met Carré Neolab, rotoreggen en gaten ponsen 

Bemesting 

07/05/2021 30 ton/ha runderstalmest - bio 

Zaaien/planten 

09/06/2021 Planten 70 x 10 cm in vlakvelds geponste gaten 

Onkruidbeheersing 

2 en 

15/07/2021 
Wiedeggen 

20/07/2021 Schoffelen met kleine mesjes, vingers, torsies en wiedegelementen 

3, 14 en 

31/08/2021 
Aanaarden met aanaardmessen en opzetstukken 

13/09/2021 Aanaarden met grote aanaarders 

Gewasbescherming 

26/08, 03 en 

10/09/2021 
Behandeling met Xentari WG tegen preimot (1 kg/ha) 

 

EERSTE BEVINDINGEN 

De proef kende een moeilijke start. De plantkwaliteit bij planten was ondermaats. Het aangekochte 

plantgoed was vrij licht en moest omwille van de natte periode in mei meer dan een week in de frigo worden 

bewaard. De dag van planten en de dagen er na waren warm en sterk drogend. Hierdoor was er veel uitval 

van planten en kregen we een erg heterogeen gewas. Hierdoor is de beoordeling moeilijk. Over het 

algemeen zijn er weinig verschillen op te merken wat gewasstand betreft. We zullen proberen om een 

relevante proefoogst uit te voeren in de meest homogene stukken om de opbrengst te beoordelen. 

 

 

 

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van het CCBT-project “Ecoploegen of niet kerend: organische stof tot 

nadenken”. 
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14. Beheersing van trips in prei 

Planten Plantdichtheid Ras Oogst 

09/06/2021 10 x 70 cm Cherokee Eind okt 

CONTEXT 

In deze veldproef willen we nagaan welke biopesticiden potentieel bieden om de schade door trips in prei te 

beperken. We testen twee nieuwe proefmiddelen solo en daarnaast ook combinaties met erkende 

(referentie)middelen of biostimulanten.   

Deze proef kadert in een nieuw vierjarig onderzoeksproject met als doel de geïntegreerde plaagbestrijding 

(IPM) van de tabakstrips als plaag in openluchtgroenten, realistisch en haalbaar te maken voor de teler. 

PROEFOBJECTEN  

Nr Behandeling Dosis Timing 

1  Tracer 200 ml/ha 22/07, 13/08 en 1/09 

2 Proefmiddel BP03 3,6 l/ha wekelijks van 22/07 tot 8/09 

3 NeemAzal 3 l/ha 22/07, 13/08 en 1/09 

4 NeemAzal + proefmiddel BP03  3 l/ha + 2,4 l/ha 22/07, 13/08 en 1/09 

5 Tracer + proefmiddel BP03 200 ml/ha + 2,4 l/ha 22/07, 13/08 en 1/09 

6 KC2101 + adjuvant 2,5 kg/ha wekelijks van 22/07 tot 8/09 

7 KC2101 + adjuvant  

+ proefmiddel  

(in afwisselend schema) 

2,5 kg/ha  

+ 3,6 l/ha 

22/07, 13/08 en 1/09 

4/08, 19/08 en 8/09 

8 onbehandeld - - 

 

TEELTVERLOOP 

 Voorteelt 

 Grasklaver 

Bodembewerking 

31/03/2021 Klepelen grasklaver + bewerken met Treffler 

01/04/2021 oppervlakkig kapot maken graszoden met rotoreg 

03 en 

08/04/2021 
bewerken met Treffler 
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13/04/2021 oppervlakkig bewerken met rotoreg + dieper bewerken met Treffler 

22/04/2021 bewerken met Treffler en inwerken runderstalmest 

06/05/2021 oppervlakkig rotoreggen 

28/05/2021 bewerken met Treffler 

08/06/2021 doortrekken met Carré Neolab, rotoreggen en gaten ponsen 

Bemesting 

22/04/2021 30 ton/ha runderstalmest 

Zaaien/planten 

09/06/2021  

Onkruidbeheersing 

18/06, 

24/06, 

02/07 en 

15/07/2021 

wiedeggen 

14/07/2021 manueel wieden ± 50 u / ha 

20/07/2021 schoffelen met kleine mesjes, vingers, torsies en wiedegelementen 

03/08/2021 aanaarden met aanaardmessen + opzetstukken 

05/08/2021 manueel met de hak ± 10u / ha 

14/08/2021 aanaarden met aanaardmessen + opzetstukken 

31/08/2021 aanaarden met grote aanaarders 

Gewasbescherming 

26/08,  

03/09 en 

10/09/2021 

Behandeling met Xentari WG (1 kg/ha) tegen preimot 

 

 

 

 
Onderzoek uitgevoerd in het kader van het LA-traject “Geïntegreerde beheersing van de bladtrips Thrips tabaci 

in openluchtgroenten” (2021 – 2024) met financiering van het agentschap Innoveren & ondernemen van de 

Vlaamse overheid en cofinanciering van LAVA, Boerenbond, SANAC, Bayer, Koppert, Vegras, Ingro, FMC, Bejo 

Zaden Belgium, Corteva, Biobest, Belchim, Syngenta, Rijk Zwaan en Nunhems. 
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15. Rassenproef soja 

Planten Zaaidichtheid Ras Oogst 

10/06/2021 60 z./m² Zie tabel Okt. 

CONTEXT 

In deze rassenproef worden vijf vroeg rijpende soja rassen getest. Sojabonen bevatten de hoogste gehaltes 

ruw eiwit van alle vlinderbloemigen. We volgen de gewasontwikkeling op in Vlaamse omstandigheden en we 

bepalen de opbrengst. De focus in deze proef ligt op vroegrijpheid vanwege het relatief korte groeiseizoen in 

onze regio en kwaliteitsparameters zoals het ruw-eiwitgehalte om het potentieel voor menselijke voeding in 

te schatten. 

PROEFOBJECTEN  

Nr Ras Type Biologisch/ 

Niet-chemisch behandeld 

Zaadhuis Zaaidosis 

(kg/ha) 

1  Amarok 000  Ncb Intersaatzucht 98 

2 Lenka  00  Ncb Aveve  130 

3 Xena 000  Ncb Intersaatzucht 102 

4 Abaca 000  Ncb Jorion Philip-Seeds 124 

5 Merlin 000  Ncb Jorion Philip-Seeds 93 

 

TEELTVERLOOP 

Voorteelt 

2020 Wortelen 

Bodembewerking 

6/03 en 29/05 Oppervlakkig bewerken met Treffler TGA 

09/06/2021 Diepwoelen (Carré Neolab) en rotoreggen 

Bemesting 

- Geen 

Zaaien 

10/06/2021 Inoculatie zaaizaad + zaaien (graanzaaimachine) met rijfafstand 39cm 

Onkruidbeheersing  

03/04/2021 Licht wiedeggen 

15/04/2021 Wiedeggen 
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2/07/2021 Wiedeggen 

16/07/2021 Schoffelen 

Gewasbescherming 

10/06 tot 

05/07/2021 
Howicover (voorkomen vogelschade bij opkomst) 

5/07/2021 -  Schrikdraadnet (voorkomen schade door hazen) 

ERVARINGEN VORIGE JAREN 

 

  25/10/2019 23/10/2020 

 

Opbrengst Ruw 
eiwitgehalte 

Vochtgehalte 
oogst 

Opbrengst Ruw 
eiwitgehalte 

Vochtgehalte 
oogst 

 

(ton ha-1, 15% 
vocht) 

(% DS) (%) (ton ha-1, 15% 
vocht) 

(% DS) (%) 

Abaca    2,74 38,3 31 

Abelina 1,8 35,1 25,4 2,85 37,4 26,9 

Lenka 2,2 37,3 28 3,09 39,4 31,2 

Merlin 2,4 32,8 24,5 2,82 35,6 27,8 

 

 

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

Planten Zaaidichtheid Ras Oogst 

14/04/2021 55 z./m2 Zie tabel Sept. 

CONTEXT 

In deze proef verkennen we de teelt en het rassenaanbod witte lupine. In tegenstelling tot blauwe lupine is 

deze soort minder tolerant voor ‘anthracnose’ of de brandvlekkenziekte die tot grote opbrengstverliezen kan 

leiden. Symptomen van deze ziekte zijn bruinoranje kankers op alle mogelijke delen van de plant en 

verdraaiingen van de stengel. Recent zijn twee Duitse rassen op de markt gekomen (Frieda en Celina) die 

minder gevoelig zouden zijn dan de huidige rassen. In deze rassenproef testen we deze cultivars samen met 

enkele reeds langer bekende Europese namen. We focussen algemeen op ‘zoete’ lupinen die weinig 

alkaloïden of bitterstoffen bevatten en zo geschikt kunnen zijn als lokale eiwitbron voor menselijke en 

dierlijke voeding. Naast gewasontwikkeling, opbrengst en eiwitgehalte hebben we speciale aandacht voor 

ziektesymptomen tijdens de teelt.  

PROEFOBJECTEN  

Nr Ras Biologisch/ 

Niet-chemisch  

behandeld 

Zaadhuis 
Zaaidosis 

(kg/ha) 

1  Amiga Ncb Florimond-Desprez 150 

2 Celina Ncb Deutsche Saatveredelung (DSV) 188 

3 Dieta Ncb Feldsaaten Freudenberger (FF) 153 

4 Estoril Ncb FF 208 

5 Frieda Ncb DSV 205 
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TEELTVERLOOP 

Voorteelt 

2020 Wortelen 

Bodembewerking 

6/03/2021 Oppervlakkig bewerken met Treffler TGA 

13/04/2021 Diepwoelen (Carré Neolab)  

14/04/2021 Rotoreggen 

Bemesting 

-  

Zaaien/Oogsten 

14/04/2021 Inoculatie zaaizaad + zaaien (graanzaaimachine) 

Onkruidbeheersing  

03/04/2021 Licht wiedeggen 

15/04, 3, 12 en 

29/05/2021 
Wiedeggen 

04/06/2021 Rolschoffelen (2u) 

07/06/2021 Wiedeggen 

Gewasbescherming 

15/04 -15/05/2021 Howicover 

15/05/2021- Elektrische omheining met schrikdraadnet 

 

 

 

Dit onderzoek is uitgevoerd in kader van het project SymBIOse – Interreg Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen. 
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17. Opstart ecoploeg proef 2022 met najaarsbemesting  

Planten Plantdichtheid Ras Oogst 

Voorjaar 2022 70 x 49 cm Te beslissen Zomer 2022 

CONTEXT 

Niet kerende grondbewerking krijgt steeds meer bijval en (complexe) groenbedekkermengsels maken meer 

en meer deel uit van de teeltrotaties. De droge en warme omstandigheden van de voorbije jaren maken 

evenwel dat het huidige systeem niet onfeilbaar is. Met een aantal proefopzetten proberen we antwoorden 

te bieden op een reeks onderzoeksvragen. De onderzoeksvragen waarop deze proef een antwoord kan 

bieden zijn:  

• In een bodem met een goede structuur kan de diepe bodembewerking in het voorjaar achterwege 

blijven. Zodoende blijft de bodemstructuur en de capillaire opstijging van het bodemvocht meer 

intact. 

• Het ondiep inwerken van het organisch materiaal in het voorjaar door middel van een ecoploeg 

draagt bij aan een betere omzetting van het organisch materiaal (stalmest, groenbemester, 

gewasresten...) in de bodem en een hogere N-efficiëntie. 

• Bij niet kerende bodembewerking is een betere N-efficiëntie uit stalmest mogelijk bij toediening in 

het voorafgaande najaar. 

PROEFOBJECTEN  

Nr Factor 1 Factor 2 

1  Ecoploeg met woelers Najaarsbemesting 2021 

2 Ecoploeg met woelers Voorjaarsbemesting 2022 

3 Ecoploeg zonder woelers Najaarsbemesting 2021 

4 Ecoploeg zonder woelers Voorjaarsbemesting 2022 

5 Niet kerend met diepwoelen Najaarsbemesting 2021 

6 Niet kerend met diepwoelen Voorjaarsbemesting 2022 

7 Niet kerend zonder diepwoelen Najaarsbemesting 2021 

8 Niet kerned zonder diepwoelen Voorjaarsbemesting 2022 
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TEELTVERLOOP 

Voorteelt 

2021 Mengteelt zomertarwe/veldboon 

Bodembewerking 

26/08/2021 Klepelen resten zomertarwe/veldboon en bewerken met Treffler TGA 

08/09/2021 
Vaste runderstalmest inwerken met rotoreg, doortrekken met Carré Neolab en zaaien 

groenbemester (facelia, alexandrijnse klaver en winterwikken) 

Bemesting 

08/09/2021 Vaste runderstalmest 30 ton/ha volgens proefplan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van het CCBT-project “Ecoploegen of niet kerend: organische stof tot 

nadenken”. 
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18. Rassen witte kool  

Planten Plantdichtheid Ras Oogst 

01/06/2021 70 x 35 cm rassenproef oktober 

CONTEXT 

Er is voor witte kool een ruim aanbod aan rassen, ook biologisch. We onderzoeken in deze proef welke 

rassen zich lenen voor de biologische teelt. Een goede resistentie tegen trips en bladziekten en een goede 

maatsortering van 8 stuks / EPS-kist zijn belangrijke aandachtspunten.  

PROEFOBJECTEN  

Nr Behandeling Toepassingsmethode Dosis 

1 Expect Bejo Zaden  BIO 

2 Impala Bejo Zaden  BIO 

3 Reaction Bejo Zaden  BIO 

4 Bejo 3268 Bejo Zaden  BIO 

5 Squadron Clause NCB 

6 Abel Hazera NCB 

7 Storema Rijk Zwaan NCB 

8 Flexima Rijk Zwaan NCB 

9 Storidor Syngenta NCB 

10 Prodikos Syngenta NCB 

11 Zenon/ epikur Syngenta NCB 

12 Kilastor Syngenta NCB 
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TEELTVERLOOP 

Voorteelt 

Meerjarige grasklaver 

Bodembewerking 

31/03/2021 tot 

planten Grasklaver vernietigen door regelmatige bewerking met Treffler TGA en rotoreg 

31/05/2021 Diepwoelen met Carré Neolab en plantklaar maken met rotoreg 

Bemesting 

03/04/2021 30 ton / ha runderstalmest - bio 

09/04/2021 400 kg / ha Calci-S - calciumsulfaat 

Zaaien/planten 

01/06/2021 Planten met perduplantmachine - trayplant 

Onkruidbeheersing 

14/06/2021 wiedeg 

03/07/2021 Schoffelen met torsiewieders en vingerwieders – groot (klop)kruid 

09/07/2021 Manueel hakken in de rij 

09/07/2021 Schoffelen vlak mes 

16/07/2021 aanaarden 

Gewasbescherming 

 Idem rassen rode kool 
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19. Meerwaarde van mengteelt maïs/stokslaboon en 

pronkboon 

Planten Plantdichtheid Ras Oogst 

06/06/2021 120.000 zaden/ha Volgens protocol Oktober 

CONTEXT 

In deze proef wordt de mengteelt van maïs met bonen vergeleken naar opbrengst en voederwaarde met een 

monoteelt maïs. De maïs zal binnenkort geoogst worden voor gehele plant silage.  

De bedoeling van deze mengteelt is om het aandeel eiwit van eigen grond in de ruwvoederteelt op te 

trekken. De stikstoffixerende vlinderbloemige is daarbij een extra stikstofleverancier voor de maisplant. Door 

de eiwitrijke bonen is het ruw eiwit gehalte van de gehakselde mengteelt hoger dan bij de zuivere snijmais. 

De bonen die mee in de rij met de maïs in één werkgang worden gezaaid zorgen voor een 

onkruidonderdrukkend effect.  

Een verkennende proef in 2020 leerde dat het effect op de voederwaarde eerder beperkt was. Door de 

aanwezigheid van de bonen had het geoogste product wel een beperkt hoger ruw eiwit gehalte (82 vs 63 

g/kg ds) maar moest er wel ingeboet worden op zetmeel (313 vs 366 g/kg ds) en VEM (946 vs 970 /kg ds). In 

deze proef brengen we variatie aan in het type maïs, de bonensoort en de mengverhouding. 

De objecten werden aan 120 000 zaden per ha ingezaaid op 6 juni 2021. ER werden 2 rassen maïs ingezaaid : 

Ambient is een ultravroeg ras (FAO120, ncb, Quartes) met een hoog zetmeelgehalte; Bio-logisch (FAO 220, 

bio, Quartes) is een mengsel van 2 biologische maisrassen met een goede jeugdgroei en ziekteresistentie. 

Beiden werden gecombineerd met PD110 (ncb, Aveve) wat een mengsel is van 6 rassen stokslabonen 

(Phaseolus vulgaris). In het mengsel met Bio-Logisch werd een variatie in zaaiverhouding toegepast. Object 7 

is een combinatie van Bio-Logisch en de pronkboon Lady Di (Phaseolus coccineus, bio, De Bolster) een 

groeikrachtige klimboon met lange peulen. Object 8 is het mengsel Multimaya van Quartes van 2 maisrassen 

met een FAO van 175 in combinatie met stokslabonen.  

PROEFOBJECTEN  

Nr Maïs Stokslaboon Verhouding 

1  Ambient / 100/0 

2 Bio-Logisch / 100/0 

3 Ambient Stokslaboon PD110 70/30 

4 Bio-Logisch Stokslaboon PD110 75/25 

5 Bio-Logisch Stokslaboon PD110 70/30 
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6 Bio-Logisch Stokslaboon PD110 50/50 

7 Bio-Logisch Pronkboon Lady Di 70/30 

8 Multimaya  Stokslaboon ? 

 

TEELTVERLOOP 

Voorteelt 

2020 Quinoa en snijrogge/wikke als groenbemester 

Bodembewerking 

07/04/2021 Klepelen en bewerken met Treffler TGA 

13/04/2021 Oppervlakkig bewerken met rotoreg 

22/04/2021 Bewerken met Treffler TGA 

26/04/2021 Bewerken met ecoploeg, rotoreggen en dichtrollen 

28/05/2021 Bewerken met Treffler TGA 

09/06/2021 Doortrekken met Carré Neolab en zaaiklaar leggen met rotoreg 

Bemesting 

01/04/2021 667 kg/ha Hasparget (15% kali) 

22/04/2021 30 ton/ha runderstalmest - bio 

Zaaien/planten 

06/06/2021  

Onkruidbeheersing 

14/06 en 

02/07 
Wiedeggen 

juli Wiedeg & aanaardend schoffelen 
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20. Inagro – cluster 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 biologische productie Inagro 

T 051 27 32 50  

F 051 24 00 20  

E lieven.delanote@inagro.be  

www.inagro.be  

 

 

 

http://www.inagro.be/
http://www.biopraktijk.be/
mailto:lieven.delanote@inagro.be
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