GROENBEMESTERS 2018

Een geslaagde groenbemester levert een gezondere bodem en kan binnen het landbouwbeleid ook meetellen
voor invulling van Ecologisch Aandachtsgebied ( EA ).
Vanggewassen na granen of andere gewassen tellen met een weegfactor 0,3. Het gewas moet minimaal 8 weken
blijven staan*. Is de werkelijke zaaidatum anders dan de geplande zaaidatum, geef deze dan uiterlijk op de zaaidatum door aan rvo. Bemesten mag wel, maar gewasbeschermingsmiddelen zijn niet toegestaan.

Vanggewassen GIJS (akkerbouw):
Bladrammenas GLB+:
• 97% Bladrammenas BCA 1 en 3% Zwaardherik
• Zaaiadvies 25-30 kg/ ha. Zaaitijdstip juli - eind augustus
• Snelle bodembedekking en diepe beworteling

Gele mosterd GLB+:
• 97% Gele mosterd BCA 2 en 3% Phacelia
• Zaaiadvies 20 - 25 kg/ha. Zaaitijdstip 1/2 juli - eind september
• Inzaai voor 15 september geeft  een intensievere beworteling en een beter gewas.

Japanse haver GLB+:
• 97% Japanse haver en 3% Tagetes
• Zaaiadvies 50-70 kg/ha. Zaaitijdstip juli - eind augustus
• Inzaai voor 1 september geeft een forse bovengrondse massa en ook
ondergronds (maximale organische stof toevoer)

Grasmix GLB+:
• GLB-waardige mix van Italiaans raaigras, Westerwolds raaigras en gekruist raaigras.
• Snelle bodembedekking, veel organische stof productie, goede beworteling.
Is eventueel ook nog 1-2 jaar te maaien.
• Zaaiadvies: 25 kg/ha als vanggewas tot 45 kg/ha bij voederwinning,
waar dit mengel zich ook goed voor leent.
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TerraLife Solarigol
• Mengsel bestaande uit: Alexandrijnse klaver, deder,
bladrammenas,vlas, niger, Japanse haver,
Tillage Rammenas, zomerwikken
• Voor de teelt van aardappelen en granen
• Snelle bodembedekking en intensieve beworteling
• Zaaiadvies 25-40 kg/ha. Zaaitijdstip juli - eind augustus

TerraLife Landsberger Gemenge
• Mengsel bestaande uit: Inkarnaat klaver, Italiaans raaigras, winterwikken
• Kan ook gebruikt worden als voedermiddel.
• Zaaiadvies 50-70 kg/ha. Zaaitijdstip half juli - eind september

*Bij inzaai óp of vóór 15 juli start de 8 weken termijn altijd op 15 juli.
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