PRAKTISCHE UITVOERING
Beheeractie wijziging vruchtwisselingsplan
De mogelijkheden voor een gewijzigde rotatie zijn sterk afhankelijk van
de bedrijfseconomische context.

Kosten en baten
Op lange termijn leidt een rotatie met meer organische stofaanvoer tot
meeropbrengst. Kosten zijn sterk afhankelijk van beschikbaar materiaal
of loonwerkers en van de bedrijfseconomische context, afzetmogelijkheden producten, enz.

Tijdsbesteding
Dit is sterk afhankelijk van de gekozen rotatie en het beschikbaar
materiaal of de loonwerkers. Inschatting te maken door de landbouwer.

ROTATIES MET
ORGANISCHESTOFAANVOER
Sommige gewassen zoals granen en tijdelijk grasland,
voegen meer organische stof toe aan de bodem. Dit
komt omdat ze meer biomassa aanmaken, vooral
ondergronds in het wortelgestel, die nadien door het
bodemleven wordt omgezet tot organische stof. Zo kun
je bijvoorbeeld een monocultuur maïs vervangen door
een rotatie met grasklaver, voederbieten, mais en
triticale, ’s winters aangevuld met vanggewassen.
Afhankelijk van de initiële en nieuwe rotatie, is er veel of
weinig verbetering mogelijk. Rotaties met veel granen
zijn al zeer gunstig en kunnen moeilijk nog verbeterd
worden op gebied van organische-stofaanvoer in de
bodem.

PROJECT KOOLSTOFBOEREN
Kansen uitwerken voor een alternatief verdienmodel
waarbij landbouwers maatregelen nemen om koolstof
voor lange tijd op ste slaan en vast te houden.
Gesubsidieerd door VLM. Initiatief van VLM, ANB,
departementen Omgeving en Landbouw & Visserij.

Wetgeving
Teeltrotaties worden doorgegeven in verzamelaanvraag.

Invloeden
Afhankelijk van de initiële en nieuwe rotatie, is veel of weinig verbetering
mogelijk. Rotaties met veel granen kunnen moeilijk verbeterd worden op
gebied van organische stof in de bodem.

EFFECT OP KLIMAAT EN MILIEU
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HOE WERKT HET?
Hoe berekenden we het effect op klimaat en milieu?
Er werd uitgegaan van een rotatie met 3 jaar grasklaver, voederbieten,
snijmais en gras, snijmaïs, triticale en mosterd, vergeleken met
monocultuur snijmaïs. Met runderdrijfmest werd in derogatie 250 kg N/ha
toegediend voor alle gewassen behalve triticale, verder aangevuld met
kunstmest. Deze nieuwe rotatie voert niet alleen meer organische stof
aan dan snijmaïs, ze heeft ook minder stikstofbemesting nodig. Zo wordt
zowel meer CO2 opgeslagen als minder lachgas (N2O) uitgestoten.

Hoe wordt mijn grond hier beter van?
Bij deze specifieke rotatie wordt er jaarlijks gemiddeld 674 kg C/ha meer
toegediend dan er wordt afgebroken. Dit leidt tot opbouw van organische
stof op lange termijn.
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