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Koolzaadtelers ontdekken mengteelt met vlinderbloemigen  

Als gangbare akkerbouwer koolzaad telen zonder het onkruid te bestrijden met bodemherbiciden … 

ja, het kan! Dat stellen koolzaadtelers die experimenteren met de mengteelt van koolzaad en 

vlinderbloemigen met eigen ogen vast, en wordt bevestigd op het proefveld van het Praktijkpunt 

Landbouw Vlaams-Brabant. Op 3 september zaaiden we een mengsel van koolzaad en 

vlinderbloemigen, waarna het proefveld in drie stroken werd verdeeld. In stroken 1 (naopkomst) en 2 

(vooropkomst) werd Butisan Gold aan halve dosering ingezet. Strook 3 bleef onbehandeld. Daar 

rekenden we op de Alexandrijnse klaver en wikken om samen met het koolzaad de bodem te 

bedekken en onkruid geen kans te geven. Dat lukte, en als toemaat – of is het bij toeval – bleven ook 

de duiven weg uit deze strook. 

 

Figuur 1: mengteelt koolzaad - vlinderbloemigen 

Naar Frans en Waals voorbeeld kiezen een aantal koolzaadtelers uit Vlaams-Brabant voor een 

mengteelt van koolzaad met vlinderbloemigen. Zogenaamde Cover-mengsels zijn in de handel 

verkrijgbaar, of je kan zelf een mengsel van vlinderbloemigen samenstellen. Het zaaizaad van 

koolzaad voeg je apart toe, wat als voordeel heeft dat je volledige vrijheid behoudt op vlak van 

rassenkeuze.  

Op het proefveld in Herent van het Praktijkpunt Landbouw kozen we voor Colza Cover, een mengsel 

van Alexandrijnse klaver en wikken. Aan de aanbevolen zaaidichtheid van 16 kg/ha werd dat 

toegevoegd aan circa 3 kilo koolzaad (60 zaden/m²). Met een roerstaaf op een boormachine werd een 

homogeen mengsel bekomen (zie Figuur 2). Zowel koolzaad als klaver en wikken zaai je ondiep. 

Anders dan bij een mengteelt waar ook veldbonen aan toegevoegd worden, is dus geen compromis 

nodig qua zaaidiepte. Ook het risico op ontmenging in de zaaimachine is voor dit mengsel beperkt. 



 

 

 

Figuur 2: Mengsel van koolzaad, Alexandrijnse klaver en wikken 

Met Alexandrijnse klaver en wikken kies je voor vorstgevoelige vlinderbloemigen. Hun taak bestaat 

erin het koolzaad voor de winter van stikstof te voorzien, en de bodem te bedekken. Na de winter is 

hun rol uitgespeeld. Zelfs na een erg zachte winter vonden we dit voorjaar geen klaver en wikken 

meer terug op het proefveld, en op de percelen van landbouwers. Visueel is er na de winter geen 

verschil met een klassiek koolzaadperceel (zie Figuur 3). Dat ligt anders voor de mengteelten die 

veldbonen of witte klaver bevatten. Deze vlinderbloemigen zijn wél winterhard, en kunnen dus ook in 

het voorjaar nog stikstof ter beschikking stellen van het koolzaad. Hou er wel rekening mee dat er een 

groter risico is op concurrentie met het koolzaad. 

 

Figuur 3: Geen vlinderbloemigen meer te bespeuren na de winter (foto: 7 februari) 

In Frankrijk wordt de mengteelt met vlinderbloemigen reeds toegepast op 1/10e van het 

koolzaadareaal. Vanuit Frankrijk komt de mengteelt overgewaaid naar Wallonië en de jongste twee 

jaar ook naar Vlaanderen. GreenoTec (Wallonië) en Terres Innovia (Frankrijk) meten 

opbrengstverschillen in het voordeel van de mengteelt. Dat is te verklaren door de vlinderbloemigen 

die voor de winter een 30-tal eenheden stikstof aanbrengen. En de verklaring zit ook bij aardvlooien 

die in het najaar minder schade veroorzaken dan in een reinteelt koolzaad. 

De stikstof die de vlinderbloemigen aanbrengen, is voor Vlaamse koolzaadtelers niet te versmaden in 

de wetenschap dat MAP6 geen drijfmest of digestaat toelaat op de graanstoppel waar het koolzaad 

komt. Koolzaad is immers geen vanggewas en mag dus in de zomer géén 36E stikstof per hectare 

krijgen via type 2 of type 3 meststoffen. Enkel traagwerkende organische meststoffen zoals stalmest 

en compost (type 1) zijn toegelaten voor een nateelt koolzaad. Meer info over de uitrijregeling vind je 

op de VLM-website.  

%5bhttps:/www.vlm.be/nl/themas/waterkwaliteit/Mestbank/bemesting/aanwenden-van-mest/uitrijregeling/uitrijregeling-volgens-type-meststof/Paginas/default.aspx%5d


 

 

 

Figuur 4: Mengteelt zonder onkruidbestrijding (foto: 8 november) 

Op het proefveld in Herent (zie Figuur 4) maakten we niet de vergelijking tussen rein- en mengteelt, 

maar zochten we naar de juiste strategie voor de onkruidbestrijding. Het achterwege laten van de 

klassieke chemische onkruidbestrijding in vooropkomst lijkt een risico, en weerhoudt sommige 

koolzaadtelers om met de mengteelt aan de slag te gaan. Daarom hebben we drie strategieën 

uitgetest: geen onkruidbestrijding, Butisan Gold aan halve dosering (1,25 l/ha) in vooropkomst en 

Butisan Gold aan halve dosering in naopkomst (17 dagen na zaai). Aan halve dosering toegepast, 

veroorzaakt Butisan Gold weinig of geen uitval van de vlinderbloemigen – hooguit enige groeiremming 

(zie Figuur 5). In vooropkomst scoort dit bodemherbicide aan halve dosering beter dan in vroege 

naopkomst, zowel qua onkruidonderdrukking als qua effect op de vlinderbloemigen.  

 

Figuur 5: Fytotox bij Alexandrijnse klaver 

Waar we in de onbehandelde strook voor de winter nog 94 onkruiden telden per vierkante meter 

(gemiddelde van vier herhalingen, nvdr.), bleven er hier na de winter amper 17 van over. Op die 

manier werd het verschil met de behandelde stroken erg klein, en scoort enkel de halve dosering 

Butisan Gold in vooropkomst (11 onkruiden/m²) beter dan onbehandeld. Voor de winter waren 

knopkruid en vogelmuur de meest voorkomende onkruiden in de onbehandelde strook. Na de winter 

was het knopkruid verdwenen, en bleven volgende onkruiden over: vogelmuur, akkerviooltje, kamille, 

klaproos en gerstopslag. 



 

 

Tabel 1: Waarnemingen op proefveld koolzaad-vlinderbloemigen 

 geen onkruidbestrijding 
1,25 l/ha Butisan Gold 

in vooropkomst 
1,25 l/ha Butisan Gold 

in naopkomst 

Koolzaadplanten per m² 
(4 okt) 

42 54 43 

Aantal wikken per m² 
(4 okt) 

41 32 33 

Aantal klavers per m² 
(4 okt) 

70 78 45 

Aantal onkruiden per m² 
(4 okt) 

94 23 52 

Aantal onkruiden per m² 
(28 feb) 

17 11 32 

 

De voorsprong die het koolzaad begin oktober had in de onbehandelde strook bleef behouden tot het 

invallen van de winter. Tot en met februari bleef het proefveld gevrijwaard van vogelvraat. In de eerste 

dagen van maart hadden duiven toch hun weg naar het koolzaad gevonden. Sindsdien is het verschil 

in gewasontwikkeling nog veel groter geworden. De duiven lieten het beter ontwikkelde koolzaad in de 

onbehandelde strook links liggen en belaagden enkel de twee andere stroken. Dit seizoen zijn veel 

koolzaadtelers geconfronteerd met duivenvraat en het is vaak moeilijk te verklaren waarom het ene 

perceel gespaard blijft en het andere niet. Toeval kan dus ook op het proefveld niet uitgesloten 

worden – al wordt een goed ontwikkeld gewas dat de bodem volledig bedekt wel als een troef gezien 

om duiven te ontmoedigen. 

Conclusie: de positieve ervaringen van koolzaadtelers met de mengteelt worden bevestigd op het 

proefveld. Inzake onkruidbestrijding is het weglaten van de klassieke bespuiting met Butisan Gold als 

basismiddel minder risicovol dan het lijkt. Aan halve dosering is Butisan Gold – zelfs met veel neerslag 

na zaai – verenigbaar met de vlinderbloemigen, maar veroorzaakt het wel groeiremming. De minder 

sterke ontwikkeling van de klaver en wikken zette zich op het proefveld door naar het koolzaad. Dat 

nadeel woog niet op tegen het voordeel van de onkruidreductie bij inzet van Butisan Gold. Toch zou je 

het bodemherbicide in de mengteelt nog kunnen zien als een ‘risicoverzekering’ in het geval van een 

slechte opkomst. In dat geval is veronkruiding van het perceel wél een reële dreiging. 

In Frankrijk waar de mengteelt al eerder ingang vond, schuiven onderzoekers drie kritieke 

succesfactoren naar voor: 

1. Kies een perceel met een lage onkruiddruk, of een onkruidflora die vooral bestaat uit dicotylen 
en niet uit grasachtigen en doorlevende onkruiden  

2. Zaai vroeg zodat het koolzaad en de vlinderbloemigen de bodem goed bedekken bij het 
ingaan van de winter. Dit vergt een aangepaste rassenkeuze zodat het niet leidt tot een 
ongewenst vroege stengelstrekking.  

3. Doe geen onkruidbestrijding in vooropkomst. Een bestrijding in vroege naopkomst met een 
middel van het type Butisan kunnen de vlinderbloemigen overleven, maar is niet zonder risico. 
De hoeveelheid bodemvocht bepaalt sterk het effect van het herbicide op de onderzaai.  

 

Deze laatste aanbeveling vanuit Frankrijk hebben we in Herent aan de praktijk getoetst en hierboven 

aangevuld met onze eigen ervaringen. 

 

Voor meer info kan je terecht bij: 

Wim Fobelets 

Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant 

wim.fobelets@vlaamsbrabant.be – 0472/538370 

mailto:wim.fobelets@vlaamsbrabant.be

