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Catch-C 



Catch-C 
1. Impact van diverse landbouwpraktijken op: 

– gewasopbrengst 

– bodemkwaliteit 

– koolstofopslag en broeikasgasemissies 
 

identificatie van ‘beste’ praktijken 
 

2. Toepasbaarheid van deze praktijken 
– knelpunten (vb. financieel, wetgeving) 

 

 grootschalige bevraging bij landbouwers in 
verschillende regio’s 
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Bron: www.catch-c.eu 
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Goede landbouwpraktijk Referentiepraktijk 

gewasrotatie monocultuur 

groenbedekker geen groenbedekker 

niet-kerende bodembewerking  
ploegen 

directzaai/no till 

composttoepassing 
minerale bemesting  

(gelijke N-dosis) 
stalmesttoepassing 

drijfmesttoepassing 

gewasresten inwerken gewasresten van het veld halen 



Koolstofopbouw 

NKG 

• Koolstofgehalte: +8% 

• Koolstofstocks: +6% 

 

Diepte 

Enkel stijging in 0-10cm, geen 
verschillen in diepere lagen 
 

Textuur 

Hoogste toename in zandige 
bodems (% klei < 18%) 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Compost 

• Koolstofgehalte: +37% 

• Koolstofstocks: +31% 

 

Diepte 

Hoogste toename in toplaag 
(0-10cm) 
 

Korte/lange termijn 

Koolstofopbouw neemt toe 
met herhaalde toepassing 

 



Bodemkwaliteit 

Chemisch 

Fysisch 

Biologisch 

Indicator NKG Compost 

pH 0 + 

totale N + ++ 

C:N 0 0 

Minerale N 0 + 

Plant-beschikbare K ++ 0 

Plant-beschikbare P + NB 

Bulkdensiteit 0 NB 

Permeabiliteit -- NB 

Aggregaatstabiliteit ++ NB 

Runoff - NB 

Regenwormen + + 

Microbiële biomassa + ++ 

Plant-parasitaire 
nematoden 

+/- 0 

Bacteriën + + 

Schimmels 0 0 

 
Bron: Spiegel et al. (2014) 



Gewasopbrengst 

NKG 

Gewasopbrengst: -3% 

 

Klimaat, bodemtextuur en 
gewastype oefenden geen 
invloed uit  
 

wijd toepasbaar in Europa 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Compost 

Gewasopbrengst: -5% (NS) 

 

Korte/lange termijn 

> 5 jaar: opbrengststijging van 
7% 

bemestingswaarde van 
compost 

 
 

 



Conclusie 

• Meerjarige veldproeven tonen aan dat NKG en 
composttoepassing bodemverbeterende 
maatregelen zijn zonder daarbij substantieel 
in te boeten op gewasopbrengst 

• Toepasbaarheid? 



Inpasbaarheid in de praktijk? 

Groenbedekkers 

NKG 

Stalmest 

Compost 

Inwerken van stro 

 

 
Groenbedekkers 
Wisselbouw 
Grasklaver 
NKG 
 

NKG 
Groenbedekkers 
Stalmest 
Compost 
Grondruil 
Teeltrotatie met 
granen 



“Wat zijn voor- en nadelen?” 

“Wie beïnvloedt jou bij het nemen 
van de beslissing om de praktijk al 
dan niet toe te passen?” 

“Wat belemmert of motiveert jou 
nog bij het al dan niet toepassen 
van de praktijk?” 

Knelpunten en drijfveren bij het 
toepassen van praktijken 

Adoptie van praktijken 

Algemene perceptie bodemkwaliteit 

 

Aanpak per regio  



Algemene perceptie bodemkwaliteit 



Inpasbaarheid in de praktijk? 

13 

NKG: 26% 

Groenbedekkers: 95% 

Stalmest: 58% 

Compost: 0% 

Grondruil: 39% 

Teeltrotatie met granen: 67% 

 

NKG: 13% 

Groenbedekkers: 92%   

Wisselbouw: 68% 

Grasklaver: 20% 

 

NKG: 23% 

Groenbedekkers: 87% 

Stalmest: 67% 

Compost: 7% 

Inwerken van stro: 32% 

 



Inpasbaarheid van NKG? 
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CATCH-C event:   19/11/2014, Brussel 
 
Website:  http://www.catch-c.eu/ 
 
Contact:   jo.bijttebier@ilvo.vlaanderen.be;  
  tommy.dhose@ilvo.vlaanderen.be; 
  greet.ruysschaert@ilvo.vlaanderen.be 
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