
2015

NIEUW!
Inclusief de EAG-mengels “Greencover”

GEzoNdErE bodEm
LG-GIds voor EEN



3  INLEIDING 
 
4  REGELGEVING 

5 OVERZICHT GREENCOVER

6 EAG MENGSELS GROENBEDEKKERS

15 BIOFUMIGATIE

16 AALTJESBESTRIJDING

17 DOUBLET 

18 INFOTABEL GROENBEDEKKERS
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ProdUCTWIJzEr
VOOR EEN GEZONDE BODEM

I n l e i d i n g  va n  M a rc



4 xxxREGLEMENT & SUBSIDIES

rEGELGEvING
Wat zegt de wet over groenbedekkers?

1. EAG (Ecologisch Aandachts Gebied)
Volgens uw opgave op de oppervlakte-aangifte (21 april), hebt u aangeduid of er groenbedekkermeng-
sels (EAG-mengsels) moeten gezaaid worden in u teeltplan. Wanneer uw bedrijf meer dan 15 hectare 
bouwland omvat, moet u voldoen aan de maatregel EAG. U moet dan een areaal dat minstens gelijk is 
aan 5% van uw areaal bouwland, inrichten als EAG. De groenbedekker of vanggewas moet u aanleg-
gen door het inzaaien van een mengsel van groenbedekkers of vanggewassen of door gras onder het 
hoofdgewas in te zaaien.

de belangrijkste voorwaarden: 
•  Het mengsel moet volledig samengesteld zijn alsvolgt: minstens 2 gewassen, te kiezen uit de  

 lijst van de Vlaamse Overheid.
•  U mag geen gewasbeschermingsmiddelen toepassen na de minimale aanhoudingsperiode,  

 behalve als het mengsel grasachtigen bevat (zie de technische fiches).
•  Naar gelang de landbouwstreek gelden verschillende uiterste inzaaidata en minimale 

 aanhoudingsperiodes:

EAG Groenbedekking (landbouwstreekafhankelijk)

Aug 
2015

Sep 
2015

Okt 
2015

Nov 
2015

Dec 
2015

Jan 
2016

Feb 
2016

Maa 
2016

Apr 
2016

Polders en duinen 1 15

Leemstreek 1 1

Zandleemstreek en andere 1 1

1 ha groenbedekkermengsel telt voor 0,3 ha EAG. Dus als U 5 ha EAG-mengsels moet inzaaien, dan 
kan U hieraan voldoen door 5/0,3 = 16,6 ha groenbedekkersmengsel in te zaaien. Limagrain heeft een 
gamma gecerfiticeerde EAG-mengsels die volledig voldoen aan deze eisen, zowel in Vlaanderen als in 
Wallonië: het LG Greencover gamma.

2. BEMESTING EN GROENBEDEKKERS
Een bemesting (60 kg N/ha uit dierlijke mest) na een hoofdteelt wordt enkel toegelaten als er een 
groenbedekker wordt uitgezaaid.

•  Polders: de groenbedekker moet binnen de 15 dagen na bemesting gezaaid wordt
•  Andere gronden: vóór 1 september te zaaien.
•  Welke groenbedekkers: de groenbedekkers van de EAG lijst groenbedekkers (Vlaamse Overheid)

voor Focusbedrijven geldt vanaf 2015 volgende regel:

•  Verplichte inzaai van een groenbedekker op ELK perceel waar de hoofdteelt het toelaat.
•  Concreet: te zaaien te laatste 1 maand na de oogst van de hoofdteelt.
•  Aanhoudingsperiode: volgens de EAG w richtlijnen, dus voor de meeste gronden tot 1 februari 

 aan te houden. 

Legende

Inzaaien

Minimaal behouden

Inwerken

15 = tot en met de 15de 
v/d maand
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EAG-mENGsELs “GrEENCovEr”
Limagrain heeft een gamma gecerfiticeerde EAG-mengsels die 
volledig voldoen aan deze eisen, zowel in vlaanderen als in 
Wallonië: het Greencover gamma.

oNzE GArANTIEs:
•  Respecteert de minimale zaaidichtheden
•  Bevat enkel soorten die toegelaten zijn
•  Enkel samengesteld uit de variëteiten met de hoogste zaai 

 zaadkwaliteit
•  100 % gecertificeerd
•  Zowel conform de regels in Vlaanderen én Wallonië: 

 belangrijk wanneer u in beide regio’s bouwland beteelt

GrEENCovEr GAmmA:
•  Greencover BUDGET
•  Greencover NEMA EARLY
•  Greencover NEMA LATE
•  Greencover HUMUS
•  Greencover GRAS/ROGGE
•  Turbo Quattro
•  Maraton
•  Turbo Festulolium
•  Turbo Longo
•  BIOFUM
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• Zeer snelle grondbedekking door het 
bladraapzaad en de gele mosterd.

• De klavers zorgen voor extra biodiversiteit.

• Kleine zaaizaadhoeveelheid per ha

• Gedurende lange periode te zaaien 

sAmENsTELLI NG
➤  Klassieke gele mosterd
➤  Blad raapzaad
➤  Alexandrijnse klaver

TEELTTECH N I EK 
➤  Zaaitijdstip 1 juli-1 okt
➤  Vorstgevoeligheid +
➤  Aanbreng organische stof per ha ++
➤  Zaaidichtheid 8kg/ha 

vErPAKKI NG
➤  20 kg /zak

KENmErKEN

GrEENCovEr bUdGET
Economisch voor de landbouwer én de bodem

zelfs perfect te zaaien met een micro-granulaatstrooier

GrEENCovEr
bUdGET
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• Zeer sterke aaltjesbestrijding voor een 
vroege inzaai (dus  na de oogst van gerst- 
vroege tarwe)

• Combineert de sterkste troeven van:
 ➤ Doublet: dubbelresistent tegen
 bietencystenaaltjes, en wortelknobbel-
 aaltjes (M. chitwoodi en fallax)
 ➤ Aaltjes reducerende gele mosterd:
 reduceert bietencystenaaltjes
 ➤ Japanse haver: reduceert het
 wortelleasieaaltjes (Pratylenchus
 penetrans)

• Na een teelt van “EAG aaltjes vroeg “ is 
de bodem terug klaar voor een volgende 
gezonde teelt.

• Ideaal bij inzaai eind juli tot half augustus.

sAmENsTELLI NG
➤  Bladrammenas DOUBLET
➤  BCA gele mosterd
➤  Japanse haver

TEELTTECH N I EK 
➤  Zaaitijdstip 1 juli-15 aug
➤  Vorstgevoeligheid ++
➤  Aanbreng organische stof per ha ++
➤  Aaltjesbestrijding: multi-
resistent: bCA, m ch., m fallax, 
reducerend Prat. penetrans
➤  Zaaidichtheid 20kg/ha

vErPAKKI NG
➤  20 kg /zak

KENmErKEN

GrEENCovEr NEmA EArLY
Aaltjesbestrijdend mengsel voor vroege zaai

zelfs perfect te zaaien met een micro-granulaatstrooier 20 kg per ha garandeert een hogere gevoeligheid voor vorst en makkelijker onderwerken.

GrEENCovEr
NEmA EArLY
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• Ideaal voor een aaltjes bestrijding na de 
oogst van tarwe

• BCA-reducerende gele mosterd zorgt voor 
snelle start en aaltjesbestrijding.

• De gele mosterd zal voldoende aanwezig 
zijn in het mengsel.

• De Japanse haver reduceert het 
Wortelleasieaaltje.

• Perfect voor de volgteelt suikerbiet

• Kan nog gezaaid worden tot begin 
september.

sAmENsTELLI NG
➤  BCA gele mosterd
➤  Japanse haver

TEELTTECH N I EK 
➤  Zaaitijdstip 1 juli-10 sept
➤  Vorstgevoeligheid +++
➤  Aanbreng organische stof per ha ++
➤  Aaltjesbestrijding: resistent bCA, 
reducerend Prat. penetrans
➤  Zaaidichtheid 25 kg/ha 

vErPAKKI NG
➤  20 kg /zak

KENmErKEN

GrEENCovEr NEmA LATE

vriest perfect kapot!

GrEENCovEr
NEmA LATE

Aaltjesbestrijdend mengsel voor late zaai
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vriest perfect kapot!

• Zonnebloem geeft zeer veel structuur, door 
de stevige stengels en zwaar wortelgestel

• Gele mosterd zorgt voor de snelle 
grondbedekking

• Japanse haver blijft lang in groei, tot eind 
oktober

• Nieuw in mengsels: zonnebloemen:
 ➤ De zonnebloemen zijn perfect onder te
 werken bij de voorjaarswerkzaamheden
 ➤ Zeer vorstgevoelig
 ➤ Bij zaai half augustus, bloei in oktober:
 maximale biodiversiteit

• Ideaal voor inzaai na de oogst van een 
tarwe/gerst

sAmENsTELLI NG
➤  Zonnebloem
➤  Klassieke gele mosterd
➤  Japanse haver

TEELTTECH N I EK 
➤  Zaaitijdstip 1 juli-1 sept
➤  Vorstgevoeligheid +++
➤  Aanbreng organische stof per ha +++
➤  Zaaidichtheid 20 kg/ha

vErPAKKI NG
➤  20 kg /zak

KENmErKEN

GrEENCovEr HUmUs

Geeft tot 4000 kg organische stofaanbreng per ha:
de oplossing voor een hogere structuurwaarde van uw bodem

GrEENCovEr
HUmUs

Mengsel met de grootste organische stofaanbreng
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• De oplossing voor een late zaai, na de oogst 
van maïs in september.

• Geeft bij late zaai nog een hoge toevoer 
van organische stof

• Blijft doorgroeien tijdens de maanden 
november-december

• Mag gemaaid worden na de 
aanhoudingsperiode

• Zorgt voor een uitstekende stikstoffixatie

sAmENsTELLI NG
➤  Snijrogge (winterrogge)
➤  Italiaans raaigras tetraploïd

TEELTTECH N I EK 
➤  Zaaitijdstip 1 juli-1 okt
➤  Vorstgevoeligheid -
➤  Aanbreng organische stof per ha ++
➤  Zaaidichtheid 65 kg/ha 

vErPAKKI NG
➤  20 kg /zak

KENmErKEN

GrEENCovEr roGGE-GrAs

Aan u de keuze: mag chemisch vernietigd worden
na de aanhoudingsperiode of gemaaid worden!

GrEENCovEr
NA mAIs

Turbo Quattro kan bij vroege inzaai (na een hoofdteelt) nog gemaaid worden
voor 1 otober. Na de aanhoudingsperiode in het volgende voorjaar mag je

zonder beperkingen verder maaien, eventueel laten begrazen

Mengsel voor een late zaai na de oogst van maïs
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• De formule 1 onder de mengsels  
tijdelijk grasland. 

• Extreem hoge jaaropbrengsten,  
tot 15 ton DS per ha. 

• Ideaal voor zaai na maïs. 

• Ideaal als voorvrucht voor derogatie- 
maïs.

• Nog productiever door de inbreng van  
gloednieuwe, hoogproductieve rassen  
van Italiaans en Westerwolds raaigras. 

• + 75 VEM/kg DS t.o.v. het gemiddelde.  

• De inbreng van Timothee geeft extra 
maai-opbrengst, wintervastheid en smake-
lijkheid.

sAmENsTELLI NG
➤ Diploïd Italiaans raaigras 
➤ Tetraploïd Italiaans raaigras   
➤ Tetraploïd Westerwolds 
➤ Timothee 

TEELTTECH N I EK 
➤  Tijdelijk grasland  
➤  Kan 2 winters blijven liggen
➤  Zaaidichtheid 50 kg /ha

vErPAKKI NG 
➤  15 kg /zak

Turbo Quattro kan bij vroege inzaai (na een hoofdteelt) nog gemaaid worden
voor 1 otober. Na de aanhoudingsperiode in het volgende voorjaar mag je

zonder beperkingen verder maaien, eventueel laten begrazen

TUrbo QUATTro 

TUrbo QUATTro
Mengsel van Italiaans raaigras met topproducties

KENmErKEN



12 xxxEAG MENGSELS GROENBEDEKKERS

mArAToN
Klassieker in het tijdelijk grasland-gamma

• De klassieker in het tijdelijk grasland-
gamma; een echte all-rounder

• Zeer hoge jaaropbrengsten, tot 15 ton 
drogestof per hectare

• Extreem standvastig door de aanwezigheid 
van Engels raaigras

• De goede kroonroestresistentie stimuleert 
de opname

• Timothee geeft extra maai-opbrengst, 
wintervastheid en smakelijkheid

sAmENsTELLI NG
➤  Tetraploïd Italiaans raaigras
➤  Diploïd Italiaans raaigras
➤  Tetraploïd Engels raaigras
➤  Timothee

TEELTTECH N I EK 
➤  Tijdelijk grasland
➤  Kan 2 winters blijven liggen
➤  Zaaidichtheid 50 kg/ha 

vErPAKKI NG
➤  15 kg /zak

KENmErKEN

mArAToN

maraton kan bij vroege inzaai (na een hoofdteelt) nog gemaaid worden
voor 1 otober. Na de aanhoudingsperiode in het volgende voorjaar ma je

zonder beperkingen verder maaien, eventueel laten begrazen.

Turbo Longo kan bij vroege inzaai (na een hoofdteelt) nog gemaaid worden
voor 1 otober. Na de aanhoudingsperiode in het volgende voorjaar mag je

zonder beperkingen verder maaien, eventueel laten begrazen
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• Het mengsel met de hoogste eiwit- 
productie per jaar.  

• Gaat makkelijk twee winters mee.   

• Klavermengsel met de hoogste  
jaaropbrengst.  

• Een uitzonderlijke combinatie van  
hoogproductieve rassen Italiaans  
raaigras + Engels raaigras hooitype  
+ rode klaver.  

• Voldoet aan alle voorwaarden  
voor het bekomen van de Premie  
Vlinderbloemigen (VLI). 

sAmENsTELLI NG 
➤  Tetraploïd Italiaans raaigras
➤  Tetraploïd Engels raaigras
➤  Rode klaver

TEELTTECH N I EK
➤  Tijdelijk grasland 
➤   Kan 2 winters blijven liggen
➤  Zaaidichtheid 35 kg/ha

vErPAKKI NG
➤  15 kg /zak

KENmErKEN

TUrbo LoNGo
Klavermengsel met de hoogste eiwitproductie

Turbo Longo kan bij vroege inzaai (na een hoofdteelt) nog gemaaid worden
voor 1 otober. Na de aanhoudingsperiode in het volgende voorjaar mag je

zonder beperkingen verder maaien, eventueel laten begrazen

TUrbo LoNGo
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• Bevat festulolium, een kruising  
van Italiaans raaigras en rietzwenk.  
Het combineert de duurzaamheid  
en structuuraanbreng van rietzwenk  
met de opbrengst en voederwaarde  
van Italiaans raaigras.  

• Excellente start door het Italiaans  
raaigras.  

• Een goede zodedichtheid wordt  
gegarandeerd door het hybride  
raaigras.  

• Perfect mengsel voor zomerstal- 
voedering onder de noemer  
'tijdelijk grasland'.  

sAmENsTELLI NG 
➤  Festulolium  
➤  Diploïd Italiaans raaigras 
➤  Tetraploïd Italiaans raaigras
➤  Hybride raaigras

TEELTTECH N I EK 
➤  Tijdelijk grasland  
➤  Kan 3 winters blijven liggen
➤  Zaaidichtheid: 40 kg/ha  
   
zA AI dICHTH EI d 
➤  40 kg /ha

vErPAKKI NG
➤  15 kg /zak

KENmErKEN

TUrbo FEsTULoLIUm

Turbo Festulolium kan bij vroege inzaai (na een hoofdteelt) nog gemaaid worden
voor 1 otober. Na de aanhoudingsperiode in het volgende voorjaar ma je

zonder beperkingen verder maaien, eventueel laten begrazen.

Perfect mengsel voor zomerstalvoedering

TUrbo FEsTULoLIUm
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 LG-bIoFUm
 DE BIOLOGISCHE GRONDONTSMETTER

Multiresistente bladrammenas, gele mosterd & Ethiopische mosterd
• LG biofum is een mengsel van nauwkeurig gekozen rassen van multiresistente bladrammenas,  

gele mosterd en Ethiopische mosterd. 
• Deze rassen bevatten de hoogste gehalten aan glucosinolaten.
• Creëert een hoge biomassaproductie wat essentieel is voor het biofumigatieproces. 
• Vrijkomende isothiocyanaten bij het biofumigatieproces vormen een biologisch middel tegen insecten en onkruiden.  
• Vormt geen risico voor de nateelt. 

Te e l t i n f o r m a t i e

• Bij 30 % bloei, ideaal na 2 maanden teelt, de plant intensief hakselen en de groene massa 
direct inwerken (frezen, of beter met een spitfrees)

• Het narollen is essentiëel, om zo te zorgen voor een voldoende gesloten bodem en behoud van vocht.
• Bij onvoldoende vocht, ongeveer 10mm beregenen. 
• De grond 3-4 weken niet bewerken. 

We r k i n g s o v e r z i c h t 
a a l t j e s  e n  s c h i m m e l s

Resistent voor:
• Bietencystenaaltje (BCA 1-resistentie= 90% reductie)
• Meloidogyne chitwoodi (maïsknobbelwortelaaltje)
• Meloidogyne fallax (Bedrieglijke wortelknobbelaaltje)
• Tabaksratelvirus (TRV)
• Prathylenchus scripnerie (Wortellesieaaltje) 

Bestrijding van schimmels:
• Gaeumannomyces voetziekten in granen
• Rhizoctonia
• Fusarium
• Bipolaris (Helminthosporium)
• Pythium 

Niet-waardplant voor
• Globodera rostochiensis en pallida (aardappelcysteaaltje)
• Heterodera avenae (havercysteaaltje)
• Heterodera goetingiana (wortelcystenaaltje)
• Heterodera trifolii f. sp. trifolium
• Meloidogyne naasi (graswortelknobbelaaltje)
• Ditylenchus dipsaci (stengelaaltje)
• Ditylenchus destructor (destructoraaltje) 

LG Biofum is een slechte waardplant voor
• Paratrichodorus teres  (vrijlevend wortelaaltje)

  

Eigen onderzoek in Avelgem - 2014 (Limagrain Bel-
gium): Op 7 augustus werd het perceel ingezaaid 
met zowel Japanse haver, als met LG Biofum. Op 9 
oktober werd het perceel LG Biofum in 1 werkgang 
geklepeld, en ondergewerkt met spitfrees, en aan-
gedrukt met een pneumatische rol. Bij staalname 
op 4 november (4 weken naar het onderwerken), 
stelden we een afname vast van 30 % van de 
populatie “levende eitjes en juvenielen” van het 
aardappelcystenaaltje Globotera rostochiensis.

Recent Engels onderzoek door Vegetable Consul-
tancy Services Ltd en Harper Adams University 
heeft aangetoond dat een geslaagde biofumiga-
tie de populatie aardappelcysteaaltjes met ruim 
42 procent kan reduceren.

Dat is vergelijkbaar met twee jaar nateelt zon-
der waardplanten! Daarmee is biofumigatie een 
waardevolle aanvulling op de maatregelen die ak-
kerbouwers kunnen treffen tegen nematoden

LG Biofum profiteert onder andere van de effec-
tieve aaltjesresistentie van Doublet-bladramme-
nas, een niet-waardplant voor nematoden die 
aardappelmoeheid veroorzaken zoals Globodera 
rostochiensis en Globodera pallida.
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AALTJEsbEsTrIJdING
G RO E N B E D E K K E RS : MA A K  VA N  D E  N O O D  E E N  D E U G D !   

LANDBOUWGEWAS ONDERVINDT SCHADE VAN OPLOSSING

AArdAPPELEN Aardappelcystenaaltje 
(Globodera rostochiensis) 

• LG-Biofum  

Maïswortelknobbelaaltje  
(Meloidogyne chitwoodi) 

• Multiresistente  
bladrammenas:  
- Doublet  
- Carwoodi 

• LG-Biofum 
• Greencover Nema Early

Bedrieglijk  
wortelknobbelaaltje  
(Meloidogyne fallax) 

• Multiresistente  
bladrammenas:  
- Doublet 

• LG-Biofum
• Greencover Nema Early

sUIKErbIETEN Bietencystenaaltje 
(Heterodera schachtii) 

• Gele mosterd:  
- Carnaval  
- Salsa  
- Carline

• Multiresistente  
bladrammenas:  
- Doublet 

• Bladrammenas BCA-2:  
- Final 

• Greencover Nema Early
• Greencover Nema Late

mAÏs Ondervindt minieme schade,   
maar vermeerdert sterk  
wortellesieaaltje 

WINTErGrANEN Miniem 

WINTErKooLzAAd Miniem, vermeerdert wel  
bietencystenaaltje 

WorTELEN/sCHorsENErEN Bedrieglijk  
wortelknobbelaaltje  
(Meloidogyne fallax) 

• Multiresistente  
bladrammenas: 
- Doublet 

• LG-Biofum
• Greencover Nema Early

Wortellesieaaltje  
(Pratylenchus penetrans) 

• Japanse haver:  
- Pratex 

• Tagetes 
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AALTJEsbEsTrIJdING
G RO E N B E D E K K E RS : MA A K  VA N  D E  N O O D  E E N  D E U G D !   

LANDBOUWGEWAS ONDERVINDT SCHADE VAN OPLOSSING

AArdAPPELEN Aardappelcystenaaltje 
(Globodera rostochiensis) 

• LG-Biofum  

Maïswortelknobbelaaltje  
(Meloidogyne chitwoodi) 

• Multiresistente  
bladrammenas:  
- Doublet  
- Carwoodi 

• LG-Biofum 
• Greencover Nema Early

Bedrieglijk  
wortelknobbelaaltje  
(Meloidogyne fallax) 

• Multiresistente  
bladrammenas:  
- Doublet 

• LG-Biofum
• Greencover Nema Early

sUIKErbIETEN Bietencystenaaltje 
(Heterodera schachtii) 

• Gele mosterd:  
- Carnaval  
- Salsa  
- Carline

• Multiresistente  
bladrammenas:  
- Doublet 

• Bladrammenas BCA-2:  
- Final 

• Greencover Nema Early
• Greencover Nema Late

mAÏs Ondervindt minieme schade,   
maar vermeerdert sterk  
wortellesieaaltje 

WINTErGrANEN Miniem 

WINTErKooLzAAd Miniem, vermeerdert wel  
bietencystenaaltje 

WorTELEN/sCHorsENErEN Bedrieglijk  
wortelknobbelaaltje  
(Meloidogyne fallax) 

• Multiresistente  
bladrammenas: 
- Doublet 

• LG-Biofum
• Greencover Nema Early

Wortellesieaaltje  
(Pratylenchus penetrans) 

• Japanse haver:  
- Pratex 

• Tagetes 

doUbLET
M u l t i r e s i s t e n t e  b l a d r a m m e n a s ,  
e e n  i n v e s t e r i n g  d i e  a l t i j d  l o o n t

Menig akkerbouwer heeft het aan den lijve ondervonden of hoopt stellig dat het aan  
zijn percelen voorbij gaat: het wortelaaltje Meloidogyne chitwoodi. Met chemische  
bestrijdingsmiddelen en resistente rassen kan het nematoden-probleem worden  
teruggedrongen, maar de teelt van bladrammenas is veruit de beste oplossing.  
Er zijn vele soorten, maar er is er geen één die zo een brede werking heeft tegen 
aaltjes als de multiresistente bladrammenas Doublet.

W e r k i n g s o v e r z i c h t  a a l t j e s

Doublet beschikt over de volgende resistenties:
• Bietencysteaaltje (BCA 1-resistentie = tot 90% reductie)
• Meloidogyne chitwoodi (Maïsknobbelwortelaaltje)
• Meloidogyne fallax (Bedrieglijk wortelknobbelaaltje)
• Tabaksratelvirus (TRV)
• Pratylenchus scribneri (Wortellesieaaltje)  

Doublet is een slechte waardplant voor
• Paratrichodorus teres (vrijlevend wortelaaltje) 

Doublet is een niet-waardplant voor
• Globodera rostochiensis en pallida (Aardappelcysteaaltje)
• Heterodera avenae (Havercysteaaltje)
• Heterodera goetingiana (Wortelcysteaaltje)
• Heterodera trifolii f.sp. trifolium
• Meloidogyne naasi (Graswortelknobbelaaltje)
• Ditylenchus dipsaci (Stengelaaltje)
• Ditylenchus destructor (Destructoraaltje)

TEELTAdvIEs voorJAAr NAJAAr

zAAITIJdsTIP april-mei juli-augustus

zAAIzAAdHoEvEELHEId
25-30 kg/ha 20-25 kg/ha

De hoeveelheid is ook afhankelijk van zaaimethode.

bEmEsTING ongeveer 30-40 kg N/ha ongeveer 30-40 kg N/ha

zAAIbEdbErEIdING Vergelijkbaar met inzaai van zomergranen.
In de stoppel de grond voldoende openrijden.

oNdErWErKEN  Indien nodig, met klepelaar en schijveneg.

DOUBLET 
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NAAM ARTIKEL ZAAITIJDSTIP ZAAIDICHTHEID
(KG/HA)

AALTJES-
BESTRIJDING

VORST-
GEVOELIGHEID

ORGANISCHE
STOFAANBRENG

(KG/HA)

KRUISBLOEMIGEN Biofumigatie

BLADRAMMENAS DOUBLET - dubbelresistent 1 juli - 10 sept 20
multi-resistent: BCA, M ch.,

M fallax
++(+) ++

BLADRAMMENAS RMASES - BCA 1 juli - 10 sept 20 resistent BCA - 1 ++(+) ++

GELE MOSTERD CARNAVAL/SALSA - BCA 1 juli - 30 sept 20 resistent BCA +++ ++

BLADKOOL WILMA 1 juli - 31 aug 10-15 ++++ ++

ZOMERKOOLZAAD volgens beschikbaarheid maart-april 10 ++ +

MERGKOOL PROTEOR 1 juli - 31 aug 8 ++++ ++

RAKETBLAD volgens beschikbaarheid 1 juli - 31 aug 10
multi-resistent: BCA, M ch.,

M hapla, aardappelc.a.
++++ +

STOPPELKNOLLEN DYNAMO 1 juli - 20 aug 1 - 2.5 ++++ ++

GRASACHTIGEN

SNIJROGGE volgens beschikbaarheid 1 aug - 31 okt 75-100 ++++ ++

ZOMERHAVER volgens beschikbaarheid 1 aug - 31 okt 75-100 ++++ ++

JAPANSE HAVER PRATEX 1 juli - 30 sept 40-60 reducerend Prat. penetrans ++ +

SOEDANGRAS PIPER 10 mei - 15 juli 30-40
reducerend Melod.
Hapla + biofum.

+++ ++

ITALIAANS RAAIGRAS volgens beschikbaarheid 15 maart - 15 okt 50 ++++ ++

ENGELS RAAIGRAS volgens beschikbaarheid 15 maart - 15 okt 50 ++++ ++

TIMOTHEE volgens beschikbaarheid 15 maart - 15 sept 20 ++++ ++

BEEMDLANGBLOEM volgens beschikbaarheid 15 maart - 15 sept 30 ++++ ++

KROPAAR volgens beschikbaarheid 15 maart - 15 sept 20 ++++ ++

RIETZwENK volgens beschikbaarheid 15 maart - 15 sept 50 ++++ ++

VLINDERBLOEMIGEN

VELDBONEN MEMPHIS, NILE,… 15 maart - 1 sept 40 k/m² + +++

VOEDERERwTEN KENZZO, TIBERIO, REBEL,… 15 maart - 1 okt 90 k/m² +++ +++

wIKKEN CANDI, CATARINA 1 juli - 10 aug 100 ++ +

LUZERNE MARSHAL, ARPEGE, ALICIA,… 15 maart - 1 okt 25 ++++ ++

RODE KLAVER DIADEM 15 maart - 1 okt 10-15 ++++ ++

wITTE KLAVER RIESLING 15 maart - 1 okt 10 ++++ +

ALExANDRIJNSE KLAVER volgens beschikbaarheid 1 juli - 20 aug 25-40 +++ +

ROLKLAVER volgens beschikbaarheid 15 maart - 1 okt 10-15 + +

INCARNAATKLAVER volgens beschikbaarheid 1 april - 1 5 sept 20-25 +++ +

BASTAARDKLAVER volgens beschikbaarheid 15 maart - 1 okt 10-15 + ++

GELE VOEDERLUPINE volgens beschikbaarheid 15april - 10 aug 140-160 +++ +

ANDERE GROENBEDEKKERS

FACELIA volgens beschikbaarheid 10 juli - 20 aug 10 +++ +

TAGETES volgens beschikbaarheid 10 mei - 15 juli 10 reducerend Prat. penetrans +++ +

BOEKwEIT volgens beschikbaarheid 10 mei - 15 juli 30-40 +++ +

ZONNEBLOEM volgens beschikbaarheid 10 mei - 15 aug 75.000 k +++ ++
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NAAM ARTIKEL OMSCHRIJVING SAMENSTELLING ZAAITIJDSTIP
ZAAI-

DICHTHEID
(KG/HA)

VER-
PAKKING

EAG MENGSELS

EAG MENGSELS

Greencover
BUDGET

Goedkoopste mengsel. Snelle grondbedekking. 
Ruim zaaivenster. Ook te zaaien met MI-

CRO-GRANULAATSTROOIER

Klassieke Gele Mosterd
Blad Raapzaad

Alexandrijnse klaver
1 juli-1 okt 8 20 kg

Greencover
NEMA EARLY

Zeer sterke aaltjesbestrijding voor een vroege 
inzaai.

Bladrammenas DOUBLET
BCA Gele Mosterd

Japanse Haver
1 juli- 15 aug 20 20 kg

Greencover
NEMA LATE

Aaltjesbestrijding voor inzaai na tarwe-oogst. 
Perfect vorstgevoelig.

BCA Gele Mosterd                                                           
Japanse Haver                                                  1 juli-10 sept 25 20 kg

Greencover
HUMUS

Het EAG-mengsel met de hoogste organische 
stof aanbreng per ha. Ideaal voor inzaai na de 

oogst van een tarwe/gerst.

Zonnebloem                                                     
Klassieke Gele Mosterd                                                     

Japanse Haver
1 juli-1 sept 20 20 kg

Greencover
ROGGE-GRAS

De oplossing voor een late zaai, na de oogst van maïs 
in september. Mag chemisch vernietigd worden na de 

aanhoudingsperiode. Enkel erkend in Vlaanderen.

Snijrogge (winterrogge)                                      
Italiaans raaigras tetraploïd                                              1 juli- 1 okt 65 20 kg

Turbo Quattro
TOP-mengsel tijdelijk grasland, bij vroege zaai 
een snede voor 1 okt, en na de aanhoudings-

periode, een snede volgend voorjaar

Italiaans raaigras tetra en diplo
Westerworlds raaigras tetra

Timothee
1 juli-1 okt 50 15 kg

Maraton

Mengsel tijdelijk grasland met Engels raaigras, 
bij vroege zaai een snede voor 1 okt, en na 
de aanhoudingsperiode, een snede volgend 

voorjaar of te begrazen

Italiaans raaigras tetra en diplo
Engels raaigras tetraploïd

Westerwolds raaigras tetra
Timothee

1 juli-1 okt 50 15 kg

Turbo Longo

Mengsel tijdelijk grasland met RODE klaver. 
Voor extra eiwit. Bij vroege zaai een snede voor 
1 okt, en na de aanhoudingsperiode, een snede 

volgend voorjaar

Italiaans raaigras tetra
Engels raaigras tetraploïd

Rode klaver tetraploïd
1 juli-1 okt 35 15 kg

Turbo Festulolium

Mengsel tijdelijk grasland met Italiaans, 
Festulolium en Hybride raaigras, voor hoge op-
brengsten met extra structuur. Bij vroege zaai 
een snede voor 1 okt, en na de aanhoudings-

periode, een snede volgend voorjaar

Italiaans raaigras tetra en diplo
Hybride raaigras diploïd

Festulolium
1 juli-okt 40 15 kg

Biofum
Het beste biofumigatiemengsel op de markt. 

Vlaanderen: inzaai juli, onderwerken eind sept. 
Wallonië: mag nog ondergewerkt worden in okt

Bladrammenas DOUBLET                                      
Ethiopische Mosterd                                                 
BCA Gele Mosterd                                               

Japanse Haver

1 juli- 15 aug 20 20

ANDERE MENGSELS

BIJENMENGSEL
TUBINGER / BRANDEN-

BURGER / MAYA
Zorgt voor een excellente nektarproductie 1 mei - 15 aug 15 1-10

FAUNAMENGSEL FAUNAMENGSEL 3-voudig: beschutting, zaaduitval, 
fourrage in de winter 1 mei - 15 aug 25 10

BEHEERSOVEREEN-
KOMST VLM
(ENKEL VL.)

VLM 1
Erkent voor de beheersoveréénkomsten Ge-

mengde Grasstrook (plus), en Bloemenstrook 
(meerjarig bloemenmengsel)

15 maart - 15 sept 15-20 10

PERCEELSRANDENBE-
HEER (ENKEL wALL.)

TOURNIERE 15 maart - 15 sept 20 20
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