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2. Aanleiding 

Om de bijen in het landbouwlandschap te ondersteunen werden er in het project “Kruisbestuivers” 

een aantal natuurmaatregelen die eenvoudig inpasbaar zijn in de bedrijfsvoering uitgedacht en 

uitgetest in 2020 en 2021. 

Eén van deze potentiele maatregelen is het mee- of doorzaaien van akkerbloemen in wintertarwe. 

Bloemen zouden op de randen van tarwepercelen ingezaaid kunnen worden, of zelfs in banen dwars 

door het perceel. Om meer op agro-ecologische principes te steunen in de teelt, of omdat er in de 

huidige omstandigheden steeds meer gewasbeschermingsmiddelen wegvallen kan dit laatste een 

extra voordeel opleveren door de verspreiding van vliegende natuurlijke vijanden tot diep het 

perceel te faciliteren. Onder andere korenbloemen bijvoorbeeld produceren ook nectardruppels 

buiten de bloemen, die daardoor heel gemakkelijk toegankelijk is voor natuurlijke vijanden. 

Zweefvliegen, gaasvliegen, lieveheersbeestjes, … hebben namelijk, in tegenstelling tot bijvoorbeeld 

hommels, geen lange tong om de nectar uit diepe kroonbuizen te puren. 

3. Proefopzet 

Met deze proef beoogden we een eerste inzicht te krijgen in verschillende elementen tegelijk: 

1. Welk type van inzaaien werkt het best om akkerbloemen te vestigen in wintertarwe? 

2. Slaagt de dorsmachine erin om de zaden van de akkerkruiden te scheiden van de tarwe bij de 

oogst? 

3. Is er een impact van de zaaimethodiek op de oogst van de tarwe? 

 

De proef werd aangelegd in Knokke-Heist, in kleigrond, midden in een groter perceel wintertarwe. 
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4. Materiaal en methoden 

4.1. OBJECTEN 

Overzicht van de objecten 

Nr Product 

Omschrijving object 
1 Conventioneel Referentie                 
2 Conventioneel Najaarszaai mee met de tarwe in de rijen                 
3 Conventioneel Najaarszaai adhv wiedeg                 
4 Conventioneel Voorjaarszaai adhv wiedeg                 
5 Geen herbiciden Referentie                 
6 Geen herbiciden Najaarszaai mee met de tarwe in de rijen                 
7 Geen herbiciden Najaarszaai adhv wiedeg                 
8 Geen herbiciden Voorjaarszaai adhv wiedeg                 

 

F1 Herbicidenbehandeling 

v1 Conventioneel 
v2 Geen herbiciden 

 

F2 Wijze van inzaai 

v1 Referentie 
v2 Najaarszaai mee met de tarwe in de rijen 
v3 Najaarszaai adhv wiedeg 
v4 Voorjaarszaai adhv wiedeg 

 

Type van inzaai: 

v1 Referentie: zaaimachine afstellen op 200 kg/ha 

v2 Najaarszaai mee met de tarwe in de rijen: zaaimachine tarwe afstellen op 120 kg/ha 

v3 Najaarszaai adhv wiedeg: zaaimachine tarwe afstellen op 200 kg/ha, en de helft van de zaaibuizen (om de 

andere buis) dicht maken 

v4 Voorjaarszaai adhv wiedeg: zaaimachine tarwe afstellen op 200 kg/ha, en de helft van de zaaibuizen (om de 

andere buis) dicht maken 

 

Ingezaaid bloemenmengsel:  

witte klaver (80%), korenbloem (5%), margriet (5%), inkarnaatklaver (5%), bonte wikke (5%). 

De ingezaaide soorten zijn zo wild mogelijk, en regionaal geteeld (leverancier: Ecosem). 
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4.2. OVERZICHT VAN TEELT- EN PROEFVERLOOP 

Overzicht van teelt- en proefverloop 

Tijdstip Activiteit 

11/11/2020 Inzaai wintertarwe + zaai direct mee inzaaien van bloemenmengsel  
26/11/2020 Nazaai najaarszaai bloemenmengsel adhv treffler wiedeg, aan 1g/m² (= variant 3) 

23/03/2021 Eerste fractie kunstmest; toepassing stengelverkorter 

02/04/2021 Nazaai voorjaarszaai bloemenmengsel adhv treffler wiedeg, aan 1g/m² (= variant 4) 
19/04/2021 Toepassing herbicide (toepassing in najaar niet gelukt want toen te nat) 

19/05/2021 2e fractie kunstmest; toepassing fungicide; toepassing stengelverkorter 

09/07/2021 Waarnemingen opkomst en bloei 

25/08/2021 Oogst 
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5. Bespreking van de resultaten 

5.1. VRAAG 1: WELK TYPE VAN INZAAIEN WERKT HET BEST OM AKKERBLOEMEN TE 

VESTIGEN IN WINTERTARWE? 

Er werd redelijk laat gezaaid, zeker in het perspectief van de bloemenzaden. Bij de aanleg van 

bloemenranden wordt er aangeraden om voor half oktober te zaaien. De bloemenzaden die mee met 

de tarwe gezaaid werden gingen pas tegen midden november de grond in. Het nazaaien met de 

wiedeg gebeurde zelfs pas eind november.  

De kiemplantjes ontwikkelden, en een vorstperiode begin maart deelde rake klappen uit aan de 

kiemplantjes.  

Desondanks ontwikkelden de planten die gezaaid werden in het najaar toch beter dan de planten die 

begin april doorgezaaid werden met de wiedeg.  

Het toepassen van herbiciden was, niet geheel onverwacht, nefast voor alle ingezaaide bloemen. 

Doordat er in het najaar geen toepassing had kunnen plaatsvinden werd er in het voorjaar een iets 

agressievere mix gebruikt. 

Hier en daar kwamen er toch margrieten tot ontwikkeling in de behandelde objecten, en dan 

duidelijk meer in de voorjaarszaai dan in beide types najaarszaai.  

Margrieten zijn planten die in het jaar van zaaien nog niet bloeien. Het idee om ze toch aan het 

bloemenmengsel toe te voegen was dat de margrieten die in het najaar gezaaid werden mogelijks al 

zouden kunnen bloeien in het jaar erna, aangezien de planten een winter beleefd hadden.  

De margrieten maakten echter geen aanstalten om te bloeien. Mogelijks dat dit wel het geval zou 

zijn als ze vroeger gezaaid zouden worden. De overvloed aan nutriënten in een akker werkt mogelijks 

ook niet bevorderend voor bloemaanleg. 

Voor witte klaver geldt hetzelfde als voor margrieten. Opmerkelijk was wel dat de voorjaarszaai beter 

presteerde dan de najaarszaai. De planten die in het najaar gezaaid werden waren wel duidelijk 

forser. 

Inkarnaatklaver kon als klein plantje niet onderscheiden worden van witte klaver. 
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Korenbloem en Bonte wikke ontwikkelden beter in de objecten waar de zaden in het najaar 

bijgezaaid werden. Deze 2 soorten waren ook de enige die tot bloei kwamen. De bonte wikke uit de 

voorjaarszaai legde bloemknoppen aan op het moment dat de waarnemingen gebeurden. 

 

De bonte wikke ging bovenop de tarwe liggen en groeide zo verder. Dit vormt een extra risico op 

legering van de tarwe. 

 

Over het algemeen kunnen er weinig conclusies getrokken worden uit de proef: een heel nat en koud 

voorjaar en zomer (met veel neerslag op korte tijd, zeker tijdens de zomermaanden) in combinatie 

met een kleibodem zorgde ervoor dat er gedurende lange tijd water stond aan de voeten van de 

planten. De planten die ontwikkelden stierven bijgevolg grotendeels af in de zomer.  
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5.2. SLAAGT DE DORSMACHINE ERIN OM DE ZADEN VAN DE AKKERKRUIDEN TE 

SCHEIDEN VAN DE TARWE BIJ DE OOGST? 

Door een gebrek aan bloemen die zaden produceerden kon deze vraag niet beantwoord worden. 

Wel werd er opgemerkt dat de witte klaver ervoor zorgde dat de tarwestengels veel hoger 

afgesneden moesten dan normaal, omdat deze groene planten er anders voor zouden zorgen dat de 

vochtigheid van de het stro sterk verhoogd.  
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5.3. IS ER EEN IMPACT VAN DE ZAAIMETHODIEK OP DE OOGST VAN DE TARWE? 

Uit Figuur 1 en tabel 1 kan er geconcludeerd worden dat er in deze proef geen statistisch significante 

verschillen te vinden zijn tussen de objecten. 

 

Figuur 1 

Tabel 1: Significantietabel bij figuur 1 

 

Groep 1 Groep 2 Z-score P.adjusted Sign. Level

Najaarszaai adhv wiedeg/Conventioneel  Najaarszaai adhv wiedeg/Geen herbiciden -2,107786747 0,490692156

Najaarszaai adhv wiedeg/Conventioneel  Najaarszaai mee met tarwe/Conventioneel -0,346485493 1

Najaarszaai adhv wiedeg/Geen herbiciden  Najaarszaai mee met tarwe/Conventioneel 1,761301254 1

Najaarszaai adhv wiedeg/Conventioneel  Najaarszaai mee met tarwe/Geen herbiciden 0 1

Najaarszaai adhv wiedeg/Geen herbiciden  Najaarszaai mee met tarwe/Geen herbiciden 2,107786747 0,490692156

Najaarszaai mee met tarwe/Conventioneel  Najaarszaai mee met tarwe/Geen herbiciden 0,346485493 1

Najaarszaai adhv wiedeg/Conventioneel  Referentie/Conventioneel -2,19440812 0,394885158

Najaarszaai adhv wiedeg/Geen herbiciden  Referentie/Conventioneel -0,086621373 1

Najaarszaai mee met tarwe/Conventioneel  Referentie/Conventioneel -1,847922627 0,904589513

Najaarszaai mee met tarwe/Geen herbiciden  Referentie/Conventioneel -2,19440812 0,394885158

Najaarszaai adhv wiedeg/Conventioneel  Referentie/Geen herbiciden -0,981708896 1

Najaarszaai adhv wiedeg/Geen herbiciden  Referentie/Geen herbiciden 1,126077851 1

Najaarszaai mee met tarwe/Conventioneel  Referentie/Geen herbiciden -0,635223403 1

Najaarszaai mee met tarwe/Geen herbiciden  Referentie/Geen herbiciden -0,981708896 1

Referentie/Conventioneel  Referentie/Geen herbiciden 1,212699224 1

Najaarszaai adhv wiedeg/Conventioneel  Voorjaarszaai adhv wiedeg/Conventioneel -1,357068179 1

Najaarszaai adhv wiedeg/Geen herbiciden  Voorjaarszaai adhv wiedeg/Conventioneel 0,750718567 1

Najaarszaai mee met tarwe/Conventioneel  Voorjaarszaai adhv wiedeg/Conventioneel -1,010582687 1

Najaarszaai mee met tarwe/Geen herbiciden  Voorjaarszaai adhv wiedeg/Conventioneel -1,357068179 1

Referentie/Conventioneel  Voorjaarszaai adhv wiedeg/Conventioneel 0,837339941 1

Referentie/Geen herbiciden  Voorjaarszaai adhv wiedeg/Conventioneel -0,375359284 1

Najaarszaai adhv wiedeg/Conventioneel  Voorjaarszaai adhv wiedeg/Geen herbiciden -0,635223403 1

Najaarszaai adhv wiedeg/Geen herbiciden  Voorjaarszaai adhv wiedeg/Geen herbiciden 1,472563344 1

Najaarszaai mee met tarwe/Conventioneel  Voorjaarszaai adhv wiedeg/Geen herbiciden -0,288737911 1

Najaarszaai mee met tarwe/Geen herbiciden  Voorjaarszaai adhv wiedeg/Geen herbiciden -0,635223403 1

Referentie/Conventioneel  Voorjaarszaai adhv wiedeg/Geen herbiciden 1,559184717 1

Referentie/Geen herbiciden  Voorjaarszaai adhv wiedeg/Geen herbiciden 0,346485493 1

Voorjaarszaai adhv wiedeg/Conventioneel  Voorjaarszaai adhv wiedeg/Geen herbiciden 0,721844776 1

dunn.test(); p.adj=bonf.
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Uit tabel 2 kunnen er geen significante verschillen afgeleid worden op vlak van opbrengst tussen de 

verschillende varianten binnen eenzelfde factor (factoren F1 en F2 in tabel 2). Hierbij moet er 

opgemerkt worden dat de resultaten bekomen werden op basis van een niet-parametrische test 

(aangezien de voorwaarden voor een parametrische test niet voldaan werden), waarvan er geweten 

is dat verschillen minder gemakkelijk gedetecteerd worden. 

Tabel 2: Deze tabel toont of er significante verschillen te vinden zijn tussen de verschillende varianten van eenzelfde factor. 
De letters in de laatste kolom duiden dit aan: eenzelfde letter betekend dat er geen significant verschil is. 

Factor Variant 
Gemiddelde 
opbrengst (Ton/ha) 

Significant 
verschillend? 

F1 - Herbicidenbehandeling Conventioneel 8,00 a 

F1 - Herbicidenbehandeling Geen herbiciden 8,03 a 

      

F2 - Wijze van inzaai Referentie 8,27 a 

F2 - Wijze van inzaai Najaarszaai mee met de tarwe in de rijen 7,73 a 

F2 - Wijze van inzaai Najaarszaai adhv wiedeg 8,04 a 

F2 - Wijze van inzaai Voorjaarszaai adhv wiedeg 8,02 a 
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6. Besluit 

1. Het lijkt erop dat inzaai in het najaar betere resultaten oplevert dan inzaai in het voorjaar, 

zelfs ondanks een vorstperiode in het voorjaar (vorst voordat de voorjaarszaai plaatsvond).  

De zeer natte omstandigheden met water dat boven op de bodem bleef staan tijdens het 

teeltseizoen maken het echter moeilijk om conclusies te trekken. 

2. Bloemenzaden mee inzaaien in de rij bij de tarwe met een verlaagde zaaidichtheid van de 

tarwe lijkt nog ietsje betere resultaten op te leveren dan nazaai in het najaar met de wiedeg 

waarbij de tarwe aan volle zaaidichtheid per m² gezaaid wordt maar met een dubbele rij-

afstand. 

De nazaai van de bloemenzaden gebeurde echter nóg later dan het mee-zaaien, wat ook een 

invloed gehad kan hebben: de plantjes zullen waarschijnlijk kwetsbaarder geweest zijn 

tijdens de vorstperiode.   

3. Het verlagen van de zaaidichtheid tarwe resulteerde in een lagere gemiddelde opbrengst, 

maar was niet significant verschillende van de andere zaaimethoden. 

4. Door een gebrek aan bloemen die zaad vormden kunnen er geen uitspraken gedaan worden 

over het al dan niet scheiden van bloemenzaden in de dorser, bij de oogst. 

5. De verschillende behandelingen hadden geen significant effect op de oogst van de 

wintertarwe. 

 

Met dank aan de teler waar we deze proef mochten aanleggen. 

 


