
Op zoek naar meer agro-ecologische praktijken in 
Europese biologische groentenserres



Inleiding
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• Europees project met partners uit 8 landen

• Experimentele sites in België, Denemarken, 
Zwitserland, Frankrijk en Italië

• Looptijd: 02/04/2018 – 01/10/2021

• Doelstelling: agro-ecologische teeltsystemen ontwerpen 
voor tunnels/serres in verschillende Europese regio’s



Inleiding
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• BAU systeem = huidige manier van telen
➢ Twee gewassen per jaar: voorjaar en zomer-herfst
➢ Braak periode tussen de verschillende teelten
➢ Gebruik van groencompost die extern aangevoerd wordt
➢ Gebruik ‘plastic mulch’ (worteldoek)

• INN systeem = agro-ecologische manier van telen
➢ Grotere verscheidenheid in gewassen
➢ Introduceren van agro-ecologische ‘service crops’ zoals

N-fixeerders, groenbedekkers
➢ Gebruik van kwalitatieve ‘on-farm’ compost
➢ Aanleg van bloemenstroken
➢ Gebruik natuurlijk mulch (stro)
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Twee teeltsystemen worden met elkaar vergeleken: BAU vs INN



Greenresilient meet en vergelijkt BAU en INN:

• Verschillende parameters worden opgevolgd:
➢ Opbrengst

➢ Bodem organische stof

➢ Nutriëntenstatus

➢ Plantbeschikbare N in het bodemprofiel

➢ Bodembiodiversiteit (microbiota en nematoden)

➢ Voorkomen van ziektes, plagen en onkruiden

• Gemeten op verschillende momenten gedurende het project



Tijdslijn van de verschillende gewassen
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Herfst/winter 2018: winterbladgewassen

INN: winterpostelein + snijbiet + mizunaBAU: winterpostelein



7

BAU: tomaat + plastiek mulch INN: tomaat/komkommer + natuurlijk mulch + bloemenrand

Zomer 2019: vruchtgewassen
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Herfst/winter 2019: winterbladgewassen



Belangrijkste resultaten

• Hypothese: de implementatie van meer veerkrachtige productiesystemen, gebaseerd op

een laag energieverbruik, gepaste gewasrotatie en gebruik van agro-ecologische

dienstgewassen is mogelijk is op bijna elke breedtegraad in Europa

• Gewasdiversificatie en alternatieve bemestingsstrategieën in innovatieve systemen

hebben de productiviteit van de gewassen op peil gehouden zonder aanzienlijke

opbrengstverliezen in vergelijking met business as usual systemen. Zij leidden echter niet

consequent tot een hogere stikstofbenutting op korte termijn

• De toepassing van compost had een gering effect op de onmiddellijke beschikbaarheid

van N, maar hield vermoedelijk het gehalte aan organische stof in de bodem en de

toekomstige N-afgifte uit SOM in stand



Belangrijkste resultaten

• Agro-ecologische dienstgewassen die in innovatieve systemen werden geïntroduceerd,

verhoogden de beschikbaarheid van stikstof in het plant-bodemsysteem op alle

proeflocaties en teeltsystemen

• In BAU-systemen werd een hoger risico op nitraatuitspoeling waargenomen

(voornamelijk als gevolg van solarisatie en een hoge input van meststoffen van buiten het

landbouwbedrijf)

• De invoering van ASC's bevorderde de aanwezigheid en diversiteit van spontane flora

(d.w.z. onkruid) in de vruchtwisseling, zonder dat dit een verhoogd risico op concurrentie

met gewassen met zich meebracht. Evenzo leidde de invoering van nieuwe teeltsystemen

tot een grotere diversiteit van onkruiden met minder dominantie van enkele soorten



Belangrijkste resultaten

• De functionele diversiteit van micro-organismen en nematoden werd gedurende de
observatieperiode van twee jaar niet beïnvloed door de vergeleken productiesystemen. Andere
factoren zoals de plaatselijke omstandigheden, het geteelde gewas op het ogenblik van de
bemonstering en de tijd van het jaar hadden een groter effect op de biodiversiteit.

• In BE, CH en FR waren de belangrijkste plagen talrijker in de BAU-systemen, terwijl natuurlijke
vijanden, vooral parasitoïden en roofspinnen, over het algemeen talrijker waren in de INN-
systemen

• De invoering van winterbladgewassen in de vruchtwisseling was succesvol om het gat in productie
in onverwarmde kassen op te vullen. Op verschillende breedtegraden is het echter belangrijk dat
deze gewassen op het juiste moment worden gezaaid en dat de luchtvochtigheid in de kassen op
een laag niveau wordt gehouden om een goede opbrengst in de winter te garanderen en de
gewassen te beschermen tegen schimmelziekten



Verdere info rond het onderzoek binnen GreenResilient

• Overzicht van de verschillende resultaten gebundeld op de projectwebsite en 
verwijzingen vandaaruit naar bv Organic Farm Knowledge en Organic e-prints

• https://www.greenresilient.net


