Revolutie in duurzaam
bodembeheer
Door een serie technologische innovaties komt duurzaam bodembeheer dichterbij. Een goede zorg
voor de bodem is altijd al belangrijk geweest voor de landbouw, maar met de verwachte gevolgen
van de klimaatverandering neemt dit belang toe. De uitdaging is om via een goede bodemkwaliteit
onder extreme weersomstandigheden – korte hevige buien, drogere periodes et cetera – toch goed
te produceren en een goede kwaliteit te leveren.
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Experimenten voor duurzaam beheer op zandgronden zijn in voor-

bedbereiding niet meer belemmeren, kunnen ook fijnzadige
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Systeemexperimenten
Duurzaam bodembeheer zonder ploegen wordt momenteel
uitgetest in het ambitieuze systeemexperiment “Basis”. Op de
Broekemahoeve in Lelystad past Wageningen UR sinds 2008 een
combinatie van methoden op kleigrond toe. Het gaat om een rijpadensysteem gecombineerd met een aantal vormen van minimale
grondbewerking. De methoden worden toegepast in een gangbaar
teeltsysteem met kunstmeststoffen en herbiciden, en in een biolo-
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