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Bodemweerbaarheid
verbeteren én nutriënten
benutten
Het “bodembewustzijn” is het afgelopen jaar fors gegroeid in
Nederland. In de akkerbouw en vollegrondstuinbouw zien we
dit al een aantal jaren maar ook in de melkveehouderij wordt
het belang van een gezonde bodem breed erkend.
Met groenbemesters die “GLB-conform” zijn kun je rendabel
vergroenen. Maar ook zonder vergroeningspremie is een
groenbemester snel rendabel. Een goede groenbemester tilt
waardevolle nutriënten over de winter naar de voorjaarsteelt.
TerraLife mengsels kunnen bovendien voedingsnutriënten
vrijmaken in de bodem die ten goede komen aan de hoofdteelt.

TerraLife,
leeft
uw bodem

Hoe kunnen groenbemesters bijdragen aan het verbeteren
van de bodemvruchtbaarheid en bodemweerbaarheid?
• Organische stof toevoer
• Opbouw van humus

De teruglopende bodemweerbaarheid en bodemvruchtbaarheid speelt niet alleen in Nederland maar ook in Duitsland. DSV heeft

• Vastleggen stikstof

door praktijkervaring en samenwerking met verschillende onderzoeksinstituten het TerraLife groenbemesterconcept ontwikkeld.

• Vrijmaken van nutriënten

Inmiddels zijn de TerraLife mengsels ook in Nederland een begrip. We willen het bodemleven stimuleren door een gevarieerde

• Bestrijden van ziektes en plagen

vruchtwisseling. Het telen van groenbemestermengsels is een efficiënte manier om binnen een monocultuur van hoofdgewassen

• Activeren van het bodemleven

toch meer diversiteit in de vruchtwisseling toe te passen.

• Verbeteren van de biodiversiteit
• Voorkomen van erosie

TerraLife groenbemestermengsels hebben veel voordelen:
• Snelle groei

>100.000 hectare ervaring

• Hoge organische stof productie

De TerraLife groenbemestermengsels hebben zich in Europa

• Stimulering bodemleven door verschillende exudaten

bewezen. Sinds de introductie in Nederland in 2011 is de vraag

• Benutten van waardevolle nutriënten

naar TerraLife ieder jaar gegroeid.
Informeer gerust bij een van onze
specialisten naar onze ervaringen.
Jos Deckers
Sales director

Bron: DSV, veranderd naar Don et al, 2008, Max Planck Instituut, Jena
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TerraLife

Groenbemestersoverzicht

TerraLife is de bouwsteen om vergroening en bodemweerbaarheid met elkaar te verbinden. Door goedgekeurde TerraLife

Eisen aan groenbemestermengsels voor Vergroening

• Meststoffengebruik mag

(stand van december 2015 voor een standaard vanggewas).

• Minimaal 10 weken op het land

• Groenbemestermengsels worden met een factor

• Uiterlijk 1 oktober inzaaien

of gras inzaaien als ondervrucht in het hoofdgewas

weken dat het vanggewas er staat en tot en met 31 december

√

√

EasyGreen

• Mengsel van minimaal 2 soorten uit categorie 1/2 inzaaien

• Gewasbeschermingsmiddel is niet toegestaan, tijdens de 10

TerraLife BetaSola
TerraLife SolaRigol TR
TerraLife Betamaxx TR
VitaMaxx TR (vh Biomax TR)
TerraLife NemaControl
TerraLife Landsberger Gemenge
Gele mosterd Mix
Japanse haver Mix
Italiaans raaigras Mix
Engels raaigras Mix
EasyGreen Winter

aaltjesbestrijding (categorie 2) zijn enigszins afwijkend.

Overig

0,3 berekend als Ecologisch Aandachtsgebied

TerraLife

Humus Plus
Rietzwenk
Bladrogge

De volledige en actuele regelgeving vindt u op www.rvo.nl

*bij onderzaai in hoofdgewas.

• Vanggewassen na maïs op uitspoelingsgevoelige grond tellen
niet mee
De eisen aan groenbemestermengsels specifiek voor

√
√
√
√
√

√
√
√

√*
√*

35-45
30-40
30-40
25-35
25-30
50-70

√

20-25
60-70
25-45
25-40
50-90

√

15
20-60
60-90

√

√

√

√

√
√
√
√
√

√
√
√

√
√

√

Opmerking

Oktober

September

Juli

zodat de verzaaibaarheid goed is en alle componenten tot hun recht kunnen komen.

Behoefte kg N/ha

van soorten die allemaal een specifieke bijdrage leveren in de bodem. De mengsels zijn door jarenlange ervaring uitgebalanceerd

Veehouderij

Tegelijkertijd wordt uw bodem verrijkt en het bodemleven gestimuleerd. Ons TerraLife concept bevat mengsels met een veelvoud

Akkerbouw/
vollegrond

GLB vergroenings
mengsel

groenbemestermengsels te telen kunt u voldoen aan de vergroeningseisen zoals deze in december 2015 zijn gepubliceerd.

Uitzaai kg/ha

Uitzaai

Augustus

TerraLife, rendabel vergroenen

40
40
40
50
50
50

breed inzetbaar, aandacht voor aaltjes (p.8)
sterke doorworteling speciaal vóór aardappelen (p.9)
verbetert structuur, speciaal vóór bieten (p.8)
extra biomassa, maakt mineralen beschikbaar (p.9)
reduceert aaltjes (p.7)
bodemverbetering en voederwinning (p.12)

50
50+
50+
50+
50

latere zaai, aaltjesresistentie rasafhankelijk (p.11)
aaltjesresistentie en organische stof (p.11)
vanggewas of voederwinning (p.11)
vanggewas of voederwinning (p.11)
bodemverbetering en evt. voederwinning (p.13)

50+
50

onderzaai in mais vóór sluiten rijen (p.15)
bodemverbetering of structuurwinning (p.15)
vanggewas of voederwinning (p.13)
Bron: DSV

GLB vergroeningsmengsel

Deeptill Tillage Rammenas (TR)

De mengsels met het logo GLB vergroeningsmengsel bevatten componenten die op de

Deeptill Tillage Rammenas is een innovatie in groenbemesters.

lijst van de in Nederland toegestane soorten staan. Als een component onverhoopt niet meer

In de TerraLife mengsels met “TR” zit Tillage Rammenas.

beschikbaar is dan wordt deze vervangen door een ander ras of soort, uiteraard wel van de

Deze vormt een paalwortel die een lichte bodemverdichting

toegestane lijst. Het zaaiadvies van de TerraLife-mengsels in deze brochure is gebaseerd op

kan doorbreken. In de winter vriest deze af en laat een lucht

jarenlange onderzoeks- en praktijkervaring. DSV adviseert om de inkoopfactuur en eventueel

kanaal over dat bijdraagt aan een snelle opwarming van de

de certificeringslabels van de gebruikte groenbemestermengsels te bewaren. Zo kunt u

bodem in het voorjaar.

aantonen aan de regels te voldoen.
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TerraLife

Betere ziekteweerstand en nutriënt benutting

TerraLife NemaControl

Verandert er iets in het bodemvoedselweb als je TerraLife teelt? DSV zoekt naar antwoorden die kunnen leiden tot

TerraLife NemaControl is ontwikkeld voor percelen

een verbetering van de bodemweerbaarheid. In grondonderzoek van Microbiology Laboratories kwam naar voren dat

met chitwoodi en/of bietencystenaaltjes aaltjes.

Reset / Trident

Radetzky

Black Jack

TerraLife het bodemleven fors verbetert ten opzichte van braak. Belangrijke bodemparameters scoren hierdoor hoger:
• Bladrammenas met brede resistentie tegen aaltjes
Microbiële balans

Alle TerraLife mengsels scoren hoger dan braak

Ziekteweerstand

Alle TerraLife mengsels scoren hoger dan braak (m.u.v. TerraLife VitaMaxx TR)

Nutriënt benuttingsscore

Alle TerraLife mengsels scoren hoger dan braak

Droogte resistentie

Alle TerraLife mengsels scoren hoger dan braak

waaronder bietencystenaaltjes (BCA1 gemiddeld)
en chitwoodi aaltjes (MC1 gemiddeld)
• Meerdere rassen bladrammenas zorgen voor aaltjescontrole
in de toplaag maar ook in de diepere bodemlagen
• Met BlackJack, de unieke bladrammenas met een zwarte

Braak

TerraLife SolaRigol TR

Ziekteweerstand
Ziekteweerstand
56.8

de unieke bladrammenas

Ziekteweerstand
Ziekteweerstand
56.8

70.9

wortel die bijdraagt aan de aaltjesreductie in de toplaag
• Met Trident,
die diep in de bodem

70.9

doordringt en ook
M.hapla reduceert
• Stimuleert nuttige aaltjes
• Met twee soorten Engels raaigras voor stimulering

Samenstelling

97% 	Radetzky, Reset/Trident
en Black Jack bladrammenas
3% Engels raaigras twee typen

Zaaiadvies

25-30 kg/ha

Optimale
uitzaai

tot eind augustus

van mycorrhizavorming
• E ngels raaigras is een slechte waardplant voor chitwoodi
en zorgt voor afname van bietencystenaaltjes en hapla aaltjes

DroogteDroogte
resistentie
resistentie

TerraLife groenbemestermengsels stimuleren
nuttige aaltjes
TerraLife groenbemestermengsels stimuleren nuttige aaltjes
Het onderzoeken van een mengsel van plantensoorten op

DroogteDroogte
resistentie
resistentie

een breed scala van alen is wetenschappelijk niet eenvoudig.
DSV zaden Nederland voert al sinds 2011 onderzoek uit. In
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12.000

door het Hillebrands laboratorium. De resultaten van beide

10.000

onderzoeksjaren zijn vergelijkbaar:

8000

• Significante toename van nuttige saprofagen na TerraLife

6000

vergeleken met braak (zie grafiek)
• Hoogste toename van saprofagen bij TerraLife NemaControl
NemaControl. Ook bij TL SolaRigol TR en TL BetaSola

6

14.000

2015 heeft DSV voor het 2e jaar onderzoek laten uitvoeren

• Afname van M.chitwoodi tot het niveau van braak bij TL

Een gezonde bodem is rijk aan onder meer heel veel schimmels, bacteriën en aaltjes, die allemaal
hun eigen plaats hebben. Veel aaltjes leven heel specifiek van schimmels of bacteriën en zijn daarmee
een belangrijk onderdeel van het bodemvoedselweb. Deze goede aaltjes worden wel saprofage aaltjes
genoemd. Planten scheiden tijdens hun leven ook veel stoffen uit en zo zal het ene gewas meer effect
hebben op bepaalde saprofage aaltjessoorten dan andere. Bekend is dat een gezond bodemleven ook
een groot effect heeft op de schadegevoeligheid van gewassen. Het is dan ook goed om het bodemleven
regelmatig te voeren met organisch materiaal. Egbert Schepel, onderzoeker van HLB, Wijster

Saprofage aaltjes voor en na TerraLife
groenbemestermengsels

daalde M.chitwoodi

4000

Begintelling

2000
0

De gunstige resultaten van TerraLife NemaControl en TerraLife

Eindtelling

BetaSola m.b.t. parasitaire aaltjes passen bij onderzoek door
Eurofins op de groenbemesterdemo in Ven-Zelderheide. Het
effect van TerraLife op P.penetrans varieert van een forse
toename tot een forse afname.

TerraLife
Nemacontrol
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TerraLife
SolaRigol TR

82.8

TerraLife
Betamaxx TR

82.8

TerraLife
BetaSola

66.2

Gele mosterd
Passion

66.2

• Snelle bedekking en intensieve doorworteling

NutriëntNutriënt
benuttingsscore
benuttingsscore

Braak

NutriëntNutriënt
benuttingsscore
benuttingsscore

Saprofagen per 100 ml grond
Bron: HLB in opdracht van DSV
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TerraLife

TerraLife BetaSola

s
GLB vergroening
mengsel

TerraLife BetaSola is ontwikkeld voor intensieve bouwplannen met veel bieten en
aardappelen. Als er diverse schadelijke aaltjes voorkomen is het lastig om met één
groenbemester alle aaltjes te reduceren. Met TerraLife BetaSola kiezen we voor
een gemengde aanpak.
• Biologische bodemverbetering door specifieke plantensoorten met verschillende exudaten
die het bodemleven breed stimuleren. Extra organische stof stimuleert het bodemleven
en verbetert de bodemweerbaarheid. De impact van parasitaire aaltjes wordt gereduceerd.
• Bladrammenassen met hoge resistentie tegen Bietencystenalen en chitwoodi aaltjes
• Japanse haver met werking op pratylenchus penetrans
• Zomerwikken die gunstige bodembacteriën stimuleren
• Alexandrijnse klaver voor N-binding en mycorrhizavorming
• Niger voor doorworteling van de bovenlaag
• Beproefd in 2014 en 2015 door HLB Research

Samenstelling

6%
25,5%
3%
22,5%
43%

TerraLife SolaRigol TR
TerraLife BetaSola liet in
een groenbemesterdemo op
zandgrond een verlaging van
Pratylenchus penetrans zien.

Biologische bodemverbetering door specifieke plantensoorten als Tillage

Edwin Kohrman, Cultus Crop Research

• De andere plantensoorten in het mengsel dienen voor een snelle bedekking
en intensieve doorworteling
• Naast een goede beworteling ook een flinke bovengrondse biomassa
• Vlinderbloemigen zorgen voor stikstof-productie, goede humusopbouw
en mineralenbinding. Wikken stimuleren bovendien anti-pathogene bodembacteriën.
Vlas verbetert de beschikbaarheid van silicium
• Past o.a. vóór aardappelteelt maar ook als akkerrand

alexandrijnse klaver
bladrammenas (drie rassen)
niger
Japanse haver
zomerwikken

Zaaiadvies

35-40 kg/ha (voor vergroening > 38 kg/ha)

Optimale
uitzaai

tot 20 augustus

TerraLife BetaMaxx TR is ontwikkeld vóór de teelt van suikerbieten en past op

Prachtige TerraLife Betamaxx
TR ondergeploegd, goed
doorworteld tot onder de
bouwvoor. Richard Markusse,

bodems met voldoende hoge pH. De diepwortelende Tillage Rammenas vriest

akkerbouwer, Nieuw- en Sint Joosland

TerraLife BetaMaxx TR

s
GLB vergroening
mengsel

’s winters kapot en laat zuurstof in de bodem toe, waardoor de bodem in het

s
GLB vergroening
mengsel

Rammenas en vlas. Deze soorten zijn door hun specifieke wortelgroei
in staat bodemlagen te doorgronden en verbeteren de infiltratiecapaciteit.

Samenstelling

8%
1%
9%
3%
15%
20%
9%
35%

Zaaiadvies

30-40 kg/ha (voor vergroening > 33 kg/ha)

Optimale
uitzaai

tot 20 augustus

TerraLife SolaRigol TR
was gewoon super bij het
ploegen! Grond viel mooi
open, doorworteld tot diep
onder de ploegdiepte.
De bewerkbaarheid is top!
A. Bogerman,
akkerbouwer, Den Bommel

alexandrijnse klaver
deder
bladrammenas
vlas
niger
Japanse haver
Tillage Rammenas
zomerwikken

TerraLife VitaMaxx TR

s
GLB vergroening
mengsel

TerraLife VitaMaxx (voorheen BioMax) brengt extra biomassa en kan veel
bodemstikstof vastleggen. Snelle beginontwikkeling en grote worteldiepte

Er zit veel ervaring en
visie achter de mengsels!
Het bodemleven verbetert
en de grond is beter
bewerkbaar.
Stefan Muijtjens, Agronoom
bij Landbouwadviseur.be

maken ook de mineralen uit de diepere bodemlagen beschikbaar.

voorjaar sneller opwarmt. Eerder zaaien is daardoor goed mogelijk!
• Past zeer goed na een vroegruimend gewas
• Geschikt op bedrijven die mulchen en directzaai van bieten toepassen in het voorjaar
• Met Tillage Rammenas om een lichte ploegzool te doorgronden en zuurstof in de bodem te brengen
• Activeert het bodemleven
• Kies voor TerraLife NemaControl indien percelen besmet zijn met bietencystenaaltjes

Samenstelling

6%
4%
11%
18%
5%
45%
6%
5%

30-40 kg/ha (voor vergroening > 37 kg/ha)

Zaaiadvies

25-35 kg/ha (voor vergroening > 27 kg/ha)

eind juli - tot 20 augustus

Optimale
uitzaai

tot eind augustus

Samenstelling

11%
10%
25%
6%
4%
14%
30%

Zaaiadvies
Optimale
uitzaai
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• Past zeer goed na een vroegruimend gewas
• Geschikt op bedrijven die mulchen en directzaai toepassen
• Met Tillage Rammenas om een lichte ploegzool te doorgronden
en zuurstof in de bodem te brengen
• Activeert het bodemleven
•N
 u met Ethiopische mosterd Redbone (zie foto) met extra droogtetolerantie

Tillage Rammenas
alexandrijnse klaver
erwten
facelia
niger
Japanse haver
zomerwikken

Tillage Rammenas
Ethiopische mosterd
gele mosterd
boekweit
vlas
Japanse haver
facelia
deder
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EasyGreen

TerraLife correct telen
Een TerraLife groenbemester geldt als een bodemkuur en vraagt een serieuze teelt. Extra aandacht voor de teelt van
de groenbemester verhoogt de opbrengst van het volgende gewas.

s

GLB vergroening

EasyGreen mengsel
Gele mosterd Mix

s

GLB vergroening

EasyGreen mengsel
Japanse haver Mix

Dit is een voordelig groenbemestermengsel met gele

Japanse haver is geen waardplant voor het pratylenchus

mosterd als hoofdcomponent. De gele mosterd zorgt

penetrans aaltje en kan veel organische stof produceren,

voor een snelle grondbedekking, ook bij latere zaai.

ook bij latere zaai. Engels stimuleert mycorrhiza en is een

De bovengrondse ontwikkeling is massaal. De ondergrondse

slechte waardplant voor pratylenchus penetrans.

Uitzaai

Groei

Volg het zaaiadvies op zowel qua zaaitijd als hoeveelheid.

Bij zeer vroege zaai of onder stressvolle condities, bijvoorbeeld

Dan komen alle componenten het best tot hun recht. Een

droogte, kunnen een aantal soorten zaad vormen. Meestal

werking is minder.

goed verkruimeld zaaibed zorgt er voor dat ook de fijnzadige

wordt dit zaad niet rijp. Toch is aandacht hiervoor gewenst en

componenten vlot kiemen. Zaai niet dieper dan 2-3 cm. Na

indien nodig moet een gewas geklepeld of gemaaid worden

een graanoogst is een vlotte zaai gewenst om graanopslag te

om te voorkomen dat het zaad rijp wordt.

Samenstelling

97% gele mosterd BCA2
3% bladrammenas BCA2

Samenstelling

97% Japanse haver
3% Engels raaigras

voorkomen. Als vlotte zaai niet mogelijk is dan de graanopslag

Zaaiadvies

20-25 kg/ha

Zaaiadvies

60-70 kg/ha

verwijderen voor de TerraLife inzaai.

Optimale
uitzaai

tot 15 september

Optimale
uitzaai

tot eind september

Bemesting

Onderwerken
Voor een goede activering van het bodemleven is het beter
TerraLife niet groen onder te werken. Eerst klepelen of

Zorg voor 40-50 kg N voor de TerraLife mengsels afhankelijk

schijveneggen heeft de voorkeur. Bij vorst vriezen vrijwel alle

van het aandeel vlinderbloemigen. Als stro niet wordt

componenten dood en kan er na een lichte bewerking in het

afgevoerd dan is een goede verdeling van het stro nodig

voorjaar mulchzaai worden toegepast.

en wordt de N behoefte met 20 kg verhoogd.

Aan het eind van het vegetatieve stadium
kan de groenbemester worden bewerkt.
In Duitsland wordt ook gebruik gemaakt
van een ‘tanden-wals’.

s

GLB vergroening
mengsel

EasyGreen
Engels-klaver Mix

s

GLB vergroening
mengsel

EasyGreen
Italiaans-klaver Mix

Tetraploid engels met goede ondergrondse werking.

Tetraploid Italiaans met snelle ontwikkeling, ook bij lage

Stimuleert mycorrhiza en is een slechte waardplant voor

bodemtemperatuur. De klaver en het gras stimuleren het

pratylenchus penetrans. Past goed in een bouwplan met mais.

bodemleven en zorgen voor extra organische stof.

Samenstelling

97% tetraploid Engels raaigras
3% alexandrijnse klaver

Samenstelling

97% tetraploid Italiaans raaigras
3% alexandrijnse klaver

Zaaiadvies

25-40 kg/ha

Zaaiadvies

25-45 kg/ha

Optimale
uitzaai

tot eind september

Optimale
uitzaai

tot eind september

In een vergelijking met gele mosterd, Japanse haver en bladrammenas deed de TerraLife
Betamaxx het erg goed. Er stond een mooi regelmatig gewas en de bodemstructuur leek beter
dan bij de overige mengsels. Sjaak van 't Westeinde, akkerbouwer, Nieuwolda
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EasyGreen

Bodem verbeteren en voer telen!
TerraLife Landsberger Gemenge

EasyGreen Winter

s

GLB vergroening
mengsel

Dit mengsel wordt gebruikt voor voederdoeleinden

EasyGreen Winter is een wintergewas dat past

én voor groenbemesting.

na een maisras dat tijdig afrijpt. Een maisgewas
kan groeien in 5 maanden en laat 7 maanden ruimte

• Hoog opbrengend tussengewas met veel eiwit en hoge voederwaarde
• Stikstofbinding door zowel inkarnaatklaver als wikken
• Kan ook onder dekvrucht worden gezaaid
• Beter verkruimeling van de bodem met meer regenwormen

Samenstelling

30% inkarnaat klaver
50% Italiaans raaigras
20% wikken

Uitzaai

50-70 kg/ha (70 kg bij voederwinning)

Optimale
uitzaai

tot eind september. Als ondervrucht vanaf
midden mei (bv. in wintertarwe of maïs)

voor bodemverbetering met EasyGreen Winter.
• Hoog opbrengend wintergewas met meerdere toepassingen:
• Geschikt als vanggewas na mais
• Geschikt voor voederwinning
• Structuurverbetering en activering van het bodemleven
•M
 aximale benutting van mineralen
en extra N-productie mogelijk door wikken
• Stimuleert mycorrhiza waarvan mais profiteert
• Uitzaai tot eind oktober mogelijk
Samenstelling

70% bladrogge
25% Italiaans raaigras
5% wikken

Bodemverbetering/vanggewas, geen oogst

OOK IN

ECRBO
A AR

LE VE

Zaaiadvies

50 kg/ha

Uitzaai

september – eind oktober

 en divers en actief bodemleven bevordert
E
de algemene ziektewering in de bodem.
Natasja Poot,
productmanager Bodemgezondheid Eurofins Agro

Voederwinning, oogst eind april - begin mei

Landsberger Gemenge
is ook leverbaar in een
eco variant die door
SKAL is goedgekeurd
voor biologische telers.
Vraag onze specialisten
naar de mogelijkheden.

Zaaiadvies

75-90 kg/ha

Uitzaai

september - 15 oktober

Bladrogge
Vanggewas na mais dat de meeste stikstof vangt en de
meeste organische stof produceert. Bonfire groeit bij een
temperatuur vanaf 1 oC en is productief terwijl andere
vanggewassen stil staan. Méér effectieve organische stof
verhoogt de opbrengstpotentie van mais als hoofdteelt.
Bonfire

snelste beginontwikkeling, ook bij late zaai

Uitzaai

50-70 kg/ha (70 kg bij voederwinning)

Zaaiadvies

60-90 kg/ha
Midden gangbare rogge rechts Bonfire bladrogge

TerraLife is perfect voor de bodem.
Johan Dekker, akkerbouwer, Vroomshoop.
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Onderzaai

Eiwitgewassen en GLB
In het GLB beleid wordt een aantal eiwitgewassen genoemd. Deze tellen mee als Ecologisch Aandachtsgebied met een factor
0,7.* Het zijn in Nederland onder andere luzerne en rode klaver. Dit biedt kansen voor akkerbouwers en melkveehouders
die samenwerken. Voor een akkerbouwer is de vergroening of het ‘3e gewas’ wellicht interessant en hij is toegerust op een
akkerbouwmatige teelt. Een melkveehouder zal geïnteresseerd zijn in eiwitrijk (ruw)voer. Overleg de mogelijkheden met een
van onze specialisten.
* De volledige en actuele regelgeving vindt u op www.rvo.nl

Luzerne Planet

Rode klaver Taifun,
Milvus, Harmonie

Wordt de koningin onder de voederplanten genoemd.

Een geslaagde teelt kan jaarlijks tot 300 kg stikstof

Luzerne is vlinderbloemig en bindt stikstof. Het is

binden. Vaak geteeld in combinatie met gras maar is

een meerjarig gewas dat smakelijk en eiwitrijk voer kan

voor vergroening alleen in monocultuur toegestaan.

leveren. De teelt vergt de nodige aandacht. pH > 5,5,

Alleen voor maaitoepassing. Akkerbouwmatig telen

In een aantal akkerbouwgebieden is onderzaai al decennia ingeburgerd. Zaaien onder een dekvrucht biedt verschillende

goede ontwatering en voldoende worteldiepte zijn

en voorzichtig schudden om bladverlies te voorkomen.

mogelijkheden: vergroening (zie de GLB regels) en bodemverbetering.

van belang.

pH > 5,0 en ondiep zaaien (0,5 cm).

Planet

goede cijfers in de Duitse rassenlijst

Optimale
uitzaai

half april tot augustus

Zaaiadvies

20-25 kg/ha

Taifun, Milvus,
Harmonie

goede cijfers in de Duitse rassenlijst

Optimale
uitzaai

april-augustus

Zaaiadvies

15-20 kg/ha

Onderzaai

Voor een succesvolle vestiging van onderzaai is het belangrijk

In de onkruidbestrijding moet natuurlijk ook rekening worden

dat deze goed is afgestemd op de dekvrucht, de lokale

gehouden met de dekvrucht. Dit vergt maatwerk. Er zijn

omstandigheden en het doel van de teelt. De onderzaai

meerdere producten beschikbaar zowel onder mais als onder

moet zich goed kunnen vestigen maar mag de dekvrucht

graan. Vraag gerust een van onze specialisten.

niet beconcurreren.

Humus Plus
Breedbladig tetraploïd Engels raaigras dat geselecteerd is op een vlotte
vestiging, goede bodembedekking en schaduwtolerantie.

Humus Plus

breedbladig tetraploïd Engels raaigras
met een vlotte vestiging

Uitzaai

onderzaai in mais voor het sluiten van de rijen

Zaaiadvies

15 kg/ha

Rietzwenkgras
Na een aanvankelijk trage ontwikkeling kan rietzwenk zeer diep wortelen
en is dan goed bestand tegen droogte of wateroverlast. Rietzwenk wordt
ook steeds vaker ondergezaaid in wintertarwe.
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Rietzwenk
recreatietype

rietzwenk met een aangepaste spruit/wortel verhouding
zorgt voor meer ondergrondse massa

Lipalma

rietzwenk voedertype, wordt ook ingezet als groenbemester

Uitzaai

met wintertarwe: 15-20 kg/ha
over vorst in wintertarwe: december/februari: 15-20 kg/ha
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Advies en service
Kantoor en binnendienst
DSV zaden Nederland
Zelder 1
6599 EG Ven-Zelderheide
tel. nr. 0485 550 983
fax. 0485 515 225
info@dsv-zaden.nl
Buitendienst
Bernard Bles
Sales manager, verkoop noord
06 2123 8600
bernard.bles@dsv-zaden.nl
Jos Deckers
Sales director
06 5425 1831
jos.deckers@dsv-zaden.nl
Sebastiaan de Swart
Ruwvoerspecialist, verkoop zuid
06 1895 8529
sebastiaan.deswart@dsv-zaden.nl

TerraLife

Steven Wiersema
Sales, productmanager recreatiegrassen

Groenbemestermengsels
voor een betere
bodemweerbaarheid

06 2127 0058
steven.wiersema@dsv-zaden.nl

www.dsv-zaden.nl
De in deze brochure gebruikte ras informatie, teeltadviezen en producties
komen tot stand uit kennis en inzicht, maar zonder garantie op volledigheid
en juistheid. Wij kunnen buiten alle zorgvuldigheid niet garanderen, dat de
beschreven eigenschappen in de landbouwpraktijk in ieder geval herhaalbaar/traceerbaar zijn. Zij kunnen alleen beslissingshulp vertegenwoordigen.
DSV sluit aansprakelijkheid voor directe, indirecte, atypische, toevallig
ontstane of andere gevolgschade of schadeclaims, die zich in samenhang
met het gebruik in deze brochure beschreven ras- en teeltinformatie
resulteren, uit. Mengselsamenstellingen zoals weergegeven in deze brochure
zijn op basis van beschikbaarheid. Bij onvoldoende beschikbaarheid zullen
rassen van vergelijkbare kwaliteit ingezet worden. Met de uitgave van deze
brochure verliezen alle vorige uitgaven hun geldigheid.

www.dsv-zaden.nl

