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Om de teelt van een gewas succesvol te laten verlopen moet de uitgangssituatie optimaal zijn.
Dit betekent dat,  als de bodem in optimale conditie is, alle andere maatregelen en keuzes voor de teelt van een gewas
bijdragen tot een succesvol resultaat.

Door steeds strengere milieueisen en nieuwe wetgeving wordt het belangrijker om te zorgen voor de PERFECT(e) BODEM. 
Toevoer van nutriënten wordt meer en meer beperkt en chemische bestrijding van bodem gebonden parasieten is steeds 
vaker aan banden gelegd. Door deze ontwikkelingen zal er verantwoord met de bodem moeten worden omgegaan en meer 
uit de bodem gehaald moeten worden.

Groenbemesters
De bodemvruchtbaarheid en bodemgezondheid, kortom bodemvitaliteit, kan worden behouden of verbeterd door gebruik 
te maken van groenbemesters. Groenbemesters zijn onmisbaar, om bij de intensieve teelten de maximale opbrengsten te 
behalen.  Groenbemesters zoals de GLB vergroeningsmengsels, tussen- en nagewassen en
vanggewassen kunnen bijdragen aan:

•	 Verhoging	organische	stof
•	 Bestrijding	van	ziekten	en	plagen
•	 Verbetering	bodemstructuur
•	 Verbetering	van	het	bodemleven
•	 Beperking	van	stikstofuitspoeling
•	 Verbetering	van	de	biodiversiteit

Afhankelijk van de bodemomstandigheden, gewaskeuze, bodemgezondheid, bodemvruchtbaarheid, wet- en regelgeving en 
tijdstip van inzaai, zal de juiste groenbemester moeten worden gekozen. 
In deze brochure is er voor elk van bovengenoemde omstandigheid een juiste groenbemester te vinden. De groenbemesters 
worden met het Perfect Bodem© logo aangeduid om aan te geven wat het belang is van een goede groenbemester.
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Basis voor iedere teelt

De Perfect(e) Bodem



Sinds 2014 is vergroening verplicht voor iedereen die de basisbetaling wil ontvangen. De basisbetaling en de
vergroeningstoeslag zijn met elkaar verbonden.

Voorwaarden	voor	vergroening*

1.	Blijvend	grasland
Als het totale areaal blijvend grasland niet (te veel) achteruitgaat, hoeven er geen verplichtingen op individueel bedrijfsniveau 
te worden opgelegd. In Natura 2000-gebieden geldt altijd dat blijvend grasland niet omgezet of geploegd mag worden.

2.	Gewasdiversificatie
De verplichting gewasdiversificatie geldt als het totale areaal bouwland op een bedrijf groter is dan 10 hectare. Tussen de 
10 en 30 hectare moet u minimaal 2 akkerbouwgewassen hebben, waarvan het grootste gewas niet meer dan 75% van het 
areaal beslaat. Heeft u meer dan 30 hectare, dan moet u minimaal 3 gewassen hebben waarbij het grootste gewas maximaal 
75% van het areaal akkerbouw beslaat en 2 gewassen samen maximaal 95% van het areaal. Voor vrijstelling van deze 
verplichting, zie vrijstelling voor vergroeningsregels.

3.	Ecologisch	aandachtsgebied
Op het bouwland van een ontvanger van inkomenssteun moet 5% van het oppervlak bestemd zijn voor ecologisch
aandachtsgebied (EFA). Deze vergroeningsmaatregel geldt vanaf een oppervlakte bouwland van meer dan 15 hectare, waarbij 
de meerjarige gewassen niet meetellen. Zo is het mogelijk om vanggewassen en akkerranden op bouwland mee te tellen.  
Ook mogen stikstofbindende gewassen zoals luzerne als EFA meegerekend worden. Daarbij worden wegingsfactoren 
toegepast, waardoor de ene EFA-invulling zwaarder ‘meetelt’ dan de andere.  Algemeen	geldt: Inzaaien na oogsten 
hoofdteelt en na 15 juli en uiterlijk 15 oktober, het vanggewas (GLB mengsel) moet minimaal 8 weken op het land blijven 
staan, gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in deze periode is niet toegestaan, vanggewassen na maïs op zand- en 
lössgronden tellen niet mee.

Vrijstelling van vergroening
In sommige gevallen is vrijstelling mogelijk van de vergroeningsvoorwaarden.
Biologische bedrijven (landbouwers die beschikken over een SKAL-certificaat) krijgen vrijstelling van alle
vergroeningsvoorwaarden. 

De onderstaande mengsels voldoen aan de GLB richtlijnen. Het zijn officiële GLB vergroeningsmengsels, maar kunnen ook 
gewoon als groenbemester worden ingezet. Ieder mengsel heeft zijn eigen specifieke toepassing:

-
-
-
-
-
-
-	 Terralife	Solarigol
-	 Terralife	Landsberger	Gemenge
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GLB Vergroeningsmengsels

Bladrammenas	GLB+
Multiresistent	GLB+
Gele	mosterd	GLB+
Japanse	haver	GLB+
GrasMix	GLB+
Italiaans	raaigras	GLB+

*Voor meer info en volledige regeling zie website RVO: 
www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/gemeenschappelijk-landbouwbeleid



 

 

 

Mengsel	bestaat	uit:	

Doel:

Specifieke	eigenschappen:

Zaaitijdstip:

Zaaizaadhoeveelheid:

97% Bladrammenas BCA 1 en 3% zwaardherik 

Bestrijding van bietencyste aaltjes

Snelle bodembedekking en diepe beworteling

juli – eind augustus

25 – 30 kg per ha

BLADRAMMENAS	GLB	+

 

 

 

Mengsel	bestaat	uit:	

Doel:

Specifieke	eigenschappen:

Zaaitijdstip:

Zaaizaadhoeveelheid:

97% Bladrammenas multiresistent BCA 1 en 3% zwaardherik

Bestrijding van bietencyste aaltjes en / of maïswortelknobbelaaltje (M. chitwoodi) 

Snelle bodembedekking en hoge drogestofopbrengst

juli – eind augustus

25 – 30 kg per ha

MuLTIRESISTENT	GLB+

 

 

 

Mengsel	bestaat	uit:	

Doel:

Specifieke	eigenschappen:

Zaaitijdstip:

Zaaizaadhoeveelheid:

97% Gele mosterd BCA 2 en 3% facelia 

Bestrijding van bietencyste aaltjes en / of maïswortelknobbelaaltje (M. chitwoodi)

Later inzetbaar dan bladrammenas voor goede bestrijding van het bietencyste aaltje, 

organische stof productie, snelle grondbedekking, vorst gevoelig

½ juli – eind september 

20 – 25 kg per ha

GELE	MOSTERD	GLB+

 

 

 

Mengsel	bestaat	uit:	

Doel:

Specifieke	eigenschappen:

	

Zaaitijdstip:

Zaaizaadhoeveelheid:

97% Japanse haver en 3% Tagetes 

Reducering wortellesie-aaltjes (Pratylenchus penetrans), resistent tegen Meloidogyne hapla 

Kan als nateelt worden ingezet voor reducering van wortellesie-aaltjes, zeer snelle grondbedekking, 

vorst gevoelig (strenge vorst) 

April -  september 

80 – 100 kg per ha

JAPANSE	HAVER	GLB+

 

 

 

GRASMIX	GLB+

Mengsel	bestaat	uit:	

Doel:

Specifieke	eigenschappen:

	

Zaaitijdstip:

Zaaizaadhoeveelheid:

40% Italiaans raaigras, 20% westerwolds raaigras en 40% gekruist raaigras  

Stikstof vastlegging, organische stof productie, bodemverbetering. Kortdurend grasland 

Snelle bodembedekking, produceert veel organische stof, goede beworteling. 

In het voorjaar vroeg veel gras. 

½ juli – ½ oktober 

25 kg per ha

GLB vergroeningsmengsels1

Productenoverzicht

4



 

 

 

Mengsel	bestaat	uit:	

	

Doel:

Specifieke	eigenschappen:

Zaaitijdstip:

Zaaizaadhoeveelheid:

6% Alexandrijnse klaver, 1% deder, 14% bladrammenas Deeptill TR, 7% vlas, 15% niger, 

20% Japanse haver, 35% zomerwikken, 2% Ethiopische mosterd 

Bodemverbetering, organische stof productie, akkerranden 

Snelle bodembedekking, stikstofvastlegging en intensieve beworteling

½ juni – eind augustus 

30 – 40 kg per ha

TERRALIFE	SOLARIGOL	TR

 

 

 

TERRALIFE	LANDSBERGER	GEMENGE
Mengsel	bestaat	uit:	

Doel:

Specifieke	eigenschappen:

	

Zaaitijdstip:

Zaaizaadhoeveelheid:

30% Inkarnaat klaver, 50% Italiaans raaigras,  20% winterwikken  

Groenbemesting en voederdoeleinden 

Hoge opbrengst, veel eiwit, goede voederwaarde, stikstofbinding, kan ook als onderzaai in maïs 

worden toegepast 

½ juli – eind september 

50 – 70 kg per ha

 

 

 

						WINTERGROEN	CRuCIFEER	
Mengsel	bestaat	uit:	

Doel:

Specifieke	eigenschappen:

Zaaitijdstip:

Zaaizaadhoeveelheid:

70% Bladrammenas en 30% gele mosterd  

Stikstof vastlegging, organische stof productie, bodemverbetering 

Snelle bodembedekking, goed bestand tegen droogte, vorstgevoelig, kan in voorjaar direct 

worden ondergewerkt 

½ juli – eind september 

15 – 20 kg per ha
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Mengsel	bestaat	uit:	

Doel:

Specifieke	eigenschappen:

Zaaitijdstip:

Zaaizaadhoeveelheid:

97% Italiaans raaigras, 3% Japanse haver  

Stikstof vastlegging, organische stof productie, bodemverbetering 

Snelle opkomst, goede bodembedekking, produceert veel organische stof. 

Italiaans raaigras groeit sneller dan Engels raaigras.

½ augustus – eind oktober

20 – 25 kg per ha

	ITALIAANS	RAAIGRAS	GLB+

¹Mengsels kunnen ook zonder GLB regeling als groenbemester worden ingezet. Samenstelling o.v.v. beschikbaarheid componenten.



Zaai	een	groenbemester	op	tijd!

Voor het laten slagen van een groenbemester, tussen- of nagewas, is het van belang dat deze op tijd wordt gezaaid. Het 
liefst zo snel mogelijk na het hoofdgewas. Hoe verder je in het najaar komt des te minder worden de groeiomstandigheden, 
maar ook het effect van de groenbemester op o.a. de bestrijding van aaltjes en/of organische stofproductie en/of 
bodemverbetering nemen af. De dagen worden korter en de temperatuur wordt lager. Direct zaaien na de hoofdoogst geeft 
de beste kans van slagen. 

Door op tijd te zaaien kan er veel massa worden ontwikkeld, blad en wortels, en het gewas kan meer stikstof vastleggen. 
Zorg daarom voor een goede vlotte start door aandacht te besteden aan het zaaibed en het zaaien. Een kleine stikstofgift 
versnelt de beginontwikkeling en zorgt voor meer organische stof productie.

Groenbemesters	en	aaltjes	

De keuze voor de juiste groenbemester is niet zomaar gemaakt. Aaltjes reageren op elke groenbemester weer anders. 
Het ene aaltje wordt bestreden, maar de andere neemt explosief toe. Het maken van de juiste keuze is niet gemakkelijk. 
Op de volgende pagina is in het aaltjesschema aangegeven hoe de meest voorkomende groenbemesters reageren op de in 
de bodem voorkomende aaltjes. 

Naast de GLB+ mengsels zijn de onderstaande producten geschikt voor tussen- en/of nagewas:

-	 Bladrammenas
-	 Gele	mosterd
-	 						Japanse	haver
-	 Tagetes	(afrikaantjes)

Tussen- en Nagewassen
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GELE	MOSTERD

Doel:

Specifieke	eigenschappen:

Zaaitijdstip:

Zaaizaadhoeveelheid:

Bestrijding van bietencyste aaltjes 

Later inzetbaar dan bladrammenas voor goede bestrijding van het bietencyste aaltje, organische 

stof productie, snelle grondbedekking, vorst gevoelig

½ juli –eind september 

20 – 25 kg per ha

Tussen- en nagewassen

 

 

 

Doel:

Specifieke	eigenschappen:

Zaaitijdstip:

Zaaizaadhoeveelheid: 

Reducering wortellesie-aaltjes (Pratylenchus penetrans), resistent tegen Meloidogyne hapla 

Kan als nateelt worden ingezet voor reducering van wortellesie-aaltjes, zeer snelle grondbedekking, 

vorst gevoelig (strenge vorst)

April -  september 

80 – 100 kg per ha

						JAPANSE	HAVER

 

 

 

TAGETES
Doel:

Specifieke	eigenschappen:

Zaaitijdstip:

Zaaizaadhoeveelheid: 

Effectieve bestrijding wortellesie-aaltjes (Pratylenchus penetrans) 

Tagetes dood het wortellesieaaltje, na binnendringen van de aaltjes in de wortel, vorst gevoelig  

½ mei – juli, volwaardige teelt 

6 – 12 kg per ha, basisbemesting 80 – 100 kg stikstof

 

 

 

BLADRAMMENAS
Doel:

	

Specifieke	eigenschappen:

Zaaitijdstip:

Zaaizaadhoeveelheid:

Bestrijding van bietencyste aaltjes (BCA) en/of maïswortelknobbelaaltje, 

organische stof productie 

Er zijn verschillende resistentie niveaus bij bladrammenas:

•	 BCA	1,	hoogste	resistentie	tegen	BCA

•	 BCA	2,	één	na	hoogste	resistentie	tegen	BCA

•	 Multi	resistent	BCA	1,	zowel	resistent	tegen	BCA	als	tegen	maïswortelknobbelaaltje

juli – eind augustus

25 – 30 kg per ha

Productenoverzicht
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Organische stof (OS) heeft vele, belangrijke functies in de bodem. Het verbetert de structuur, bevordert de bewerkbaarheid
en verhoogt het vochthoudend vermogen van de grond. OS heeft een belangrijke invloed op de bodemvruchtbaarheid.
Door toevoer van OS wordt het bodemleven gestimuleerd en na afbraak van de OS komen relevante mineralen beschikbaar 
(mineralisatie).

Het is van groot belang om het organische stof gehalte van de bodem op peil te houden of zelfs te verhogen.
De aanvoer van effectieve organische stof (EOS*) moet minimaal gelijk zijn aan de jaarlijkse afbraak in de bodem.
OS kan aan de bodem worden toegevoegd door:

- Compost
- Gewasresten
- Ondergewerkte groenbemesters
- Organische mest

Globaal kan gesteld worden dat er per jaar gemiddeld 1% - 1,5% organische stof in de bodem wordt afgebroken. Uit meerjarig 
onderzoek is gebleken dat de waarde van EOS kan oplopen tot € 100,- / 100 kg, bij normale OS aanvoer t.o.v. lage OS aanvoer. 
Door tijdig groenbemesters in te zaaien en deze onder te werken, kan de groenbemester dus veel geld opleveren t.o.v. weinig 
of geen OS aanvoer. Afhankelijk van de keuze van de groenbemester varieert dit tussen de € 650,- tot € 1.100, - per ha. 

Het inzaaien van een groenbemester, investeren in OS, loont altijd. 

Tabel: Aanvoer verse organische stof (OS) en effectieve organische stof (EOS) uit goed ontwikkelde, ingewerkte groenbemesters

 

 

 

GROENBEMESTER¹

Bron: kennisakker.nl¹ = Gezaaid vóór 1 september

Afrikaantjes

Bladkool

Bladrammenas

Engels raaigras

Facelia

Gele mosterd

Italiaans raaigras

Rode klaver

Westerwolds raaigras

Wikken

Winterrogge

Witte klaver

OS	(kG/HA)
3.850

3.600

3.800

4.250

2.750

3.800

4.200

4.100

4.000

2.800

3.200

3.100

EOS	(kG/HA)
850

850

875

1.155

650

875

1.100

1.100

1.050

650

840

850

Onmisbaar voor iedere bodem

Organische stof

* Effectieve organische stof is de hoeveelheid organische stof die één jaar na toediening nog aanwezig is in de bodem. 9



Een vanggewas is een groenbemester dat na een hoofdgewas geteeld wordt met de bedoeling uitspoeling van meststoffen, 
vooral nitraat, in het najaar en de winter te voorkomen. Vanggewassen zorgen tevens voor organische stof productie en 
verbetering van de bodemstructuur.

Bij	maïsteelt	op	zand-	of	lössgrond	wordt	voorgeschreven	dat	direct	aansluitend	aan	de	teelt	van	snijmaïs,	en	uiterlijk		
op	1	oktober,	een	vanggewas	moet	worden	geteeld:
•	 Zaai voor sluiting van het maisgewas een vanggewas
•	 Zaai minimaal 3-4 weken na de laatste onkruidbestrijding met een bodemherbicide
•	 Gebruik een zaaimachine die tevens een schoffelbewerking uitvoert
•	 Zaai het vanggewas tussen de rij, in de grond, dit geeft het beste resultaat

Overige	mogelijkheden	voor	inzaai	vanggewas	zijn:
•	 Inzaai vanggewas na oogst snijmaïs
 o Snijmaïs moet voor 1 oktober zijn geoogst
 o Vanggewas dient voor 1 oktober te zijn gezaaid
•	 Ook wordt de mogelijkheid opgenomen om in plaats van een vanggewas na de teelt van maïs, en uiterlijk 

op 31 oktober, een gewas in te zaaien dat dient als hoofdteelt. 
 o Deze hoofdteelt wordt dan in het volgende jaar geoogst. 
 o Indien de landbouwer van de mogelijkheid van een hoofdteelt gebruik wil maken, moet daarvan   
  uiterlijk op 1 oktober van het desbetreffende jaar melding worden gedaan aan de Minister van    
 Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Dit om bij inspectie van het perceel gedurende de maand    
oktober te kunnen beoordelen of aan de eisen wordt voldaan.

Corn	Cob	Mix	(CCM),	korrelmaïs,	Maïskolvensillage	(MkS),	Biologisch	geteelde	maïs	en	suikermaïs
Voor deze gewassen geldt dat het vanggewas uiterlijk op 31 oktober moet worden geteeld:
•	 Bovengenoemde maissoorten moet voor 31 oktober zijn geoogst
•	 Vanggewas dient voor 31 oktober te zijn gezaaid

Voor alle vanggewassen geldt: 
Om het voldoende lang vastleggen van nutriënten te  
bewerkstelligen, is het van belang dat het vanggewas blijft 
staan tot ten minste 1 februari. 

Vanggewassen
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TERRALIFE	LANDSBERGER	GEMENGE
Mengsel	bestaat	uit:	

Doel:

Specifieke	eigenschappen:

Zaaitijdstip:

Zaaizaadhoeveelheid:

30% Inkarnaat klaver, 50% Italiaans raaigras,  20% winterwikken  

Stikstof vastlegging, groenbemesting en voederdoeleinden 

Hoge opbrengst, veel eiwit, goede voederwaarde 

Zaai voor sluiting van het gewas, hoogte maïs rond 50 cm 

25 kg per ha

 

 

 

							ONDERZAAI
Mengsel	bestaat	uit:	

Doel:

Specifieke	eigenschappen:

Zaaitijdstip:

Zaaizaadhoeveelheid:

50% Italiaans raaigras en 50% westerwolds raaigras  

Stikstof vastlegging, organische stof productie, bodemverbetering. 

Snelle kieming en beginontwikkeling, door schaduwwerking van het maïsgewas zal het  

vanggewas zich minimaal ontwikkelen, onder normale omstandigheden goed bestand tegen 

berijden, ontwikkeld zich na de maisoogst zeer sterk. 

Zaai voor sluiting van het gewas, hoogte maïs rond 50 cm

15 – 20 kg per ha

Vanggewassen – Onderzaai in maïs

 

 

 

							ITALIAANS	RAAIGRAS
Doel:

Specifieke	eigenschappen:

Zaaitijdstip:

Zaaizaadhoeveelheid:

Stikstof vastlegging, organische stof productie, bodemverbetering 

Snelle kieming, goede bodembedekking, produceert veel organische stof.

Zaai voor sluiting van het gewas, hoogte maïs rond 50 cm

20 – 25 kg per ha

 

 

 

							RIETZWENkGRAS	
Doel:

Specifieke	eigenschappen:

Zaaitijdstip:

Zaaizaadhoeveelheid:

Stikstof vastlegging, organische stof productie, bodemverbetering 

Diepe beworteling, tolerant tegen diverse GBM middelen   

Gelijktijdig of rond inzaai mais 

15 – 20 kg per ha

Productenoverzicht



 

 

 

							WINTERGROEN	CRuCIFEER	
Mengsel	bestaat	uit:	

Doel:

Specifieke	eigenschappen:

Zaaitijdstip:

Zaaizaadhoeveelheid:

70% Bladrammenas en 30% gele mosterd 

Stikstof vastlegging, organische stof productie, bodemverbetering 

Snelle bodembedekking, goed bestand tegen droogte, vorstgevoelig, kan in voorjaar direct 

worden ondergewerkt 

½ juli – 1 oktober

15 – 20 kg per ha

 

 

 

							WINTERGROEN	GRAS
Mengsel	bestaat	uit:	

Doel:

Specifieke	eigenschappen:

Zaaitijdstip:

Zaaizaadhoeveelheid:

50% Italiaans raaigras en 50% Westerwolds raaigras  

Stikstof vastlegging, organische stof productie, bodemverbetering 

Super snelle kieming en bodembedekking, late zaai mogelijk

½ augustus – 1 oktober

20 – 25 kg per ha

 

 

 

Doel:

Specifieke	eigenschappen:

Zaaitijdstip:

Zaaizaadhoeveelheid:

Stikstof vastlegging, organische stof productie, bodemverbetering 

Voor late zaai, winterhard, veel organische stof productie

september – eind november

75 – 100 kg per ha

WINTERROGGE

Vanggewassen – Na teelt van maïs

 

 

 

							ITALIAANS	RAAIGRAS
Doel:

Specifieke	eigenschappen:

Zaaitijdstip:

Zaaizaadhoeveelheid:

Stikstof vastlegging, organische stof productie, bodemverbetering 

Snelle kieming, goede bodembedekking, produceert veel organische stof. 

Italiaans raaigras groeit sneller dan Engels raaigras. 

½ augustus – 1 oktober

20 – 25 kg per ha

 

 

 

WINTERGROEN	GRAAN
Doel:

Specifieke	eigenschappen:

Zaaitijdstip:

Zaaizaadhoeveelheid:

Stikstof vastlegging, organische stof productie, bodemverbetering 

Diepe beworteling daardoor goed N-vastlegging,  winterhard.

Gunstiger nematodenprofiel dan rogge en grassen 

september – eind november

75 – 100 kg per ha

Productenoverzicht
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Keuze Vanggewas
Vanggewassen maïs

13



GLB vergroeningsmengsels, tussen- en nagewassen, vanggewassen

Overzicht Groenbemesters
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Beukenhof 8
8332 VA Steenwijk
tel: 0521 - 522378

E-mail: info@groeipartners.nl
www.groeipartners.nl


