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Onkruid en Groenbemesters

Wat komt er aan de orde.

1.  Lastige onkruiden

2. Voorkomen is beter dan verwijderen.

3.  Maatregelen vòòr de teelt

4. Maatregelen tijdens de teelt

5. Maatregelen nà de teelt 

6. Andere voordelen van groenbemesters.
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Lastige onkruiden

➲ Alle onkruid is lastig, 

➲ In het bijzonder:

– kweekgras

– heermoes c.q. paardenstaarten 

– muur 

Voorkomen is beter dan wieden
➲ Voorkom dat onkruiden zaad uitzaaien

➲ Spit je grond; spitten is een vorm van 
onkruidbestrijding, maar......

➲ Spit wortel onkruiden niet onder maar 
verwijder de wortels zo veel mogelijk

➲ Lastige wortel onkruiden zijn: 
– kweekgras wortels
– heermoes wortels 
– wortels van – paardenbloem, melkdistel, 

– klein hoefblad

Maatregelen voor de teelt

➲ Begin met een onkruidvrij veld

➲ Schoffel of hark 1-2 keer je zaaibed 1 week 
voor zaai. Doe dat bij drogend, zonnig weer 

 Kiemend onkruid verdroogt deels.

 Je raakt ook deels de slakken-eitjes kwijt
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Maatregelen tijdens de teelt
➲ Plant of zaai op rijen, zodat je er tussen 

door kunt schoffelen

➲ Schoffel liefst bij zonnig,  drogend weer. 

➲ De zon is je beste hulp bij het wieden.

➲ Is het toch vochtig bij het wieden, raap dan 
het onkruid op en voer het af. 

➲ Onkruid op de rij kun je beperken de rij met 
compost af te dekken. Met een dunne laag 
schone compost.  

Maatregelen na de teelt

➲ Maak het veld onkruidvrij

➲ Verwijder de oogstresten

➲ Schoffel of hark het veld 1-2 keer

➲ Plant of zaai een volgende teelt binnen een 
week. 

➲ Wil je geen volgteelt groenten doen... zaai 
dan een snel groeiende groenbemester. 

Waarom een snelle 
groenbemester??

– Om onkruid groei te voorkomen op dat stuk
• Bespaart dus werk!!!

– Geeft organische stof voor het bodemleven

– Behoud de structuur van de bodem.

– Bindt tijdelijk CO2  

Welke snelle groenbemester 

Diverse soorten, met eigen groeisnelheid. 

Veel gebruikt in de praktijk:

– Gele mosterd (snelle opkomst)
–
– Bladrammenas (snelle opkomst) 

Snijrogge  (snelle opkomst)

– Phacelia (zaai voor half augustus)

Teelt GroenBemester (GB)

– Zaai op rijen.

– Schoffel tussen de rijen voor gewas gesloten 
is.

– Laat gewas wel in bloei maar niet in zaad 
komen..... tenzij je de vogeltjes wat gun...

– Spit GB onder in de winter.

– Maak de GB eerst fijn, zodat het gemakkelijk 
onderspit

Goed tuinjaar 2019 !!


