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VOORWOORD
Delandbouwtrachtindeeerstelevensbehoeftenvandemenstevoorziendoor
eenzohoogmogelijkeproduktievanvoedselenvezels (kleding)opdebeschikbaregrond.Tegendeachtergrondvaneennogsteedsexponentieelgroeiendewereldbevolkingblijftditeengrotezorg,ondankshet feitdatdeproduktiviteitpermanenperhektaresterkistoegenomen,vooralsindsde
TweedeWereldoorlog.
Allengsisechterookduidelijkgewordendatde inspanningvoorde
voedselvoorzieninggepaardgaatmethetgebruikvananderelevensbronnen
dienietonuitputtelijkzijn.Tevensgroeithetinzichtdatergrenzenzijn
aaneensteedsverdere intensiveringvandelandbouwopeensteedsgroter
kultuurareaal,omdatdieverarmingvanecosystemenveroorzaakt,hetgeenweer
hunzelfregulerendvermogenaantast.Daarom zaleropmoetenwordentoegeziendathetzekerstellenvandevoedselproduktieniet leidttoteenontwrichtingvanbodemenmilieu,zoalsbijvoorbeeldhetgevalkanzijnbij
eenintensievetoepassingvankunstmest,chemischebestrijdingsmiddelenen
technischehulpmiddelen.
Bezorgdheidovermogelijke schadelijkeeffektenvanhetgebruikvan
kunstmestenchemischebestrijdingsmiddelenindegangbarelandbouwvormde
hetuitgangspuntvaneengesprekdat inoktober 1970opinitiatiefvandrs.
J.Plantinga (vertegenwoordigerorganisch-biologischelandbouw)plaatshad
metdeDirekteur-GeneraalvoordeLandbouwendeVoedselvoorziening,ir.
J.W.Wellen.Aanditgesprekwerdbehalvedoordrs.Plantingadeelgenomen
door ir.J.P.Haisma (eigenaarbiologischtuinbouwbedrijf),dr.M.J.Imkamp
(lidTweedeKamervoorD'66)endrs.J.T.deSmidt (ecoloog),terwijlvan
de zijdevanhetMinisterievanLandbouwenVisserijP. Zonderwijk (herboloog)aanwezigwas.
Inhetgesprekkwamdewenselijkheidnaarvoreneenonderzoektedoen
instellennaardemogelijkheidvooronderzoekvanbiologischelandbouwmethoden.HetresultaatwasdeinstalleringvandeCommissieOnderzoek
BiologischeLandbouwmethodendoordr.ir.G.deBakker,AlgemeenDirecteur
vandeDirectieLandbouwkundigOnderzoek,op6mei 1971 teWageningen.De
commissiewerdsamengestelduit landbouwkundigen,biologenenvertegenwoordigersvanbiologischelandbouwmethoden.

Decommissiekreegtottaakdevraagtebeantwoordenofhetzinvolisonderzoek
overdebiologische landbouwaantevangenenzoja,watditonderzoek zoumoeteninhouden.
Alspoedignadeinstallatievandecommissiebleek,datdeze zelfgeenkans
zagdeomvangrijkedokumentatietevergaren,dienodigwasomeenantwoordop
dezevraagtegeven.Eerstnadeaanstellingvandrs.R.Boeringaalsrapporteur,op15mei 1972,kwamhetwerkvandecommissiedanookgoedopgang.
DezeaanstellingismogelijkgemaaktdooreensubsidievanhetMinisterie
vanLandbouwenVisserijendoormedewerkingvandeCentraleOrganisatieTNO.
Decommissieisdezeinstellingenhiervoorerkentelijk.Zijstelterverderprijs
optevermeldendathetaandegrondigeenenergiekeaanpakvandrs.Boeringa
istedanken,datdewerkzaamheden,dieomvangrijkerwarendanwasvoorzien,in
dedaarvoor (korte)beschikbaretijdtochtoteenoverzichtelijkeafronding zijn
gekomen.Nietteminkondetebestuderenmaterieindetoegemetentijdnietuitputtendwordenbehandeld.HetMinisterievanLandbouwenVisserijheeft inmiddels
opverzoekvandecommissiedesubsidiëringmeteenjaarverlengd,waardooreen
uitvoerigeindrapportzalkunnenvolgen.
Inditinterimrapportbiedtdecommissiedeeersteresultatenvanhaarwerkzaamhedenaan.Hetvoedselproducerend aspektvandelandbouwisvooropgesteld;anderebelangrijkemaatschappelijketakenvandelandbouw,zoalsbijvoorbeeldde
landschapsverzorging,zijnbuitenbeschouwinggelaten.
Sommigegedachtengangenblekenzoweinigaantesluitenopdehuidigealgemeenaanvaardenatuurwetenschappelijke hypothesenentheorieën,datdecommissienietinstaatwasdezeteevalueren.Nietteminheeft zijgemeendaanbevelingentemoetendoenomdezetebestuderen.
Decommissie zalkritischkommentaarvanonderzoekersenprakticivanuit
huneigenkennisenervaringopprijsstellen;dediskussieinheteindrapport
kandaardooraanmerkelijkaanwaardewinnen.Zijnodigt daartoedelezeruit
zichmet zijnkommentaartewendentotderapporteur.
Eenuitvoerigetheoretischebeschouwingoverdegrondslagenvandebiologischelandbouwisindit interimrapport achterwegegelaten.Mogelijkzal
dezeinheteindrapportkunnenwordenopgenomen.Heteindrapport zalbovendiennogeenaantalbijlagenbevattenmeto.a.dokumentatieoverdebezochte
bedrijvenenoverdeingebruikzijndepreparaten.
adresHoogheem 5,Boxtel

De commissieisbijzonder erkentelijk voordemedewerking diedoordebezochte
telersisverleend,envoordeinformatieenhetkritischkonmentaardatdoor
allerleideskundigen,metnamedoordemeerdan20bedrijfsvoorlichtersen
specialistenplantenziektenvandeLand-enTuinbouwvoorlichting,isgeleverd.
DeCommissie Onderzoek Biologische Landbouwmethoden bestaat uit de volgende
personen:
- drs.J.T.de Smidt (Rijksuniversiteit Utrecht,afd.Vegetatiekunde enbotanische oecologie;voorzitter),
- dr.C.W. Stortenbeker (Rijksinstituutvoor Natuurbeheer teArnhem; sekretaris),
- dr.W. Bongers (Landbouwhogeschool teWageningen,Vakgroep Natuurbehoud en
Natuurbeheer),
- ir. C.J. Cleveringa (Landbouw-Economisch Instituut teDenHaag,afd.Bedrijfseconomisch Onderzoek Landbouw),
- dr. ir.P. Gruys (Werkgemeenschap Geïntegreerde Bestrijding vanPlagen TNO,
proefboomgaard "De Schuilenburg"te Lienden),
- J.M. Guépin (Cultuurmaatschappij Loverendale teSerooskerke;biologisch-dynamische landbouw),
- ir.J.P. Haisma (biologisch tuinbouwbedrijf te Bergum),
- dr. ir.H.N. Hasselo (Ministerievan Landbouw enVisserij teDenHaag,Direktie
Landbouwkundig Onderzoek),
- drs.J. Plantinga (Stichting Biorga,teAmsterdam),
- ir.C.M.J. Sluijsmans (Instituutvoor Bodemvruchtbaarheid te Haren),
- ir.P. Tideman (Nederlandse Vereniging tot Bevordering der biologisch-dynamische Landbouwmethode, te Bennekom),
- P. Zonderwijk (Plantenziektenkundige Dienst teWageningen,afd.Onkruidkunde),
- drs.H. Eijsackers (Rijksinstituut voor Natuurbeheer teArnhem;toegevoegd
sekretaris).
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DEEL 1
Inleiding
Konklusies
Aanbevelingenvoornaderonderzoek

1.INLEIDING
Erisgeenmenselijkbedrijfdenkbaar,dat zoveelzijdigverbondenismetdenatuurlijkeomgevingalsdelandbouw.
Dezeverbindingenhebben,integenstellingbijvoorbeeld totdievanhet
wonenofhetindustriëlebedrijf,eenzeercomplexkarakter.Hierdoor isde
wederzijdsebeïnvloedingvande landbouwendenatuurmoeilijkteoverzienente
voorspellen.
Allevormenvanlandbouw,waarbijkultuurgewassenwordengeteeld indeplaats
vandeoorspronkelijkevegetatie,hebbenonvermijdelijk totgevolgdatdenatuurlijkeevenwichten zowelinalsbovendegrondwordenverstoordendatvoordeinstandhoudingvaneenpermanentelandbouwkultuurmaatregelenmoetenwordengetroffen,opdateennieuwevenwichttussenopbouwendeenafbrekendekrachtenontstaat.
Deverschillendevormenvanlandbouwkunnendanooknietwordenonderscheidenppbasisvanhetalofnietverstorenvannatuurlijkeevenwichtenmaaralleen
opbasisvandematewaarindezeverstoringenplaatsvindenenopbasisvande
aardvandeingrepen,welkemoetenwordentoegepastomnieuweevenwichtente
scheppen.
Dezeingrepenhaddenaanvankelijkeenbeperktedraagwijdte,dochnade
technischeenwetenschappelijkerevolutievande 19eeeuwwerdenveelingrijpendermaatregelenmogelijk.Denevenwerkingenvandezemaatregelen,dieaanvankelijkdikwijlsonbekendwaren,blekeneveneenseengroteredraagwijdtetekunnen
bezitten,watdannaderhandernstigeproblemenkonopleveren.
Devraagofeenandereaanpakvandelandbouwnodigenmogelijk is,isdan
ookaktuelerdanooit.
Tegenoverdegangbarevormvanlandbouw,diegebaseerd is'opdeanalytischedenkwijzevandemodernenatuurwetenschapengeneigd isdelandbouwproduktieopte
vattenalsde somvaneenaantalafzonderlijkeprocessen,staandealternatieve
landbouwmethoden,dieuitgaanvaneentotaliteit,welkegroterisdandesomder
delenennietdienttewordenaangetast.Indezetotaliteitkunnenookimmateriëleinvloedenvanbuitendezeaardebegrepen zijn.Dit leidttotdeopvattingdat
denatuurlijkeprocessenindelandbouw (zoalsdekringloopvanvoedingsstoffen)
zoveelmogelijkdienentewordengehandhaafdenondersteund.
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Uitditmeerabstrakte onderscheidvloeiendevolgendemeerkonkretepunten
vanverschilvoort:
Gangbare landbouw:
Alternatieve landbouw:
sterkgespecialiseerde bedrijfsvorm
veelzijdige bedrijfsvorm
aanvullingvanbenodigdeplantezoveelmogelijkterugvoerenaanvoedingsstoffenoverwegendd.m.v.
vullingvanplantevoedingsstofanorganische bemesting
fend.m.v. organische bemesting
sterkenadrukopmechanische
zoweinigmogelijkmechanische
grondbewerking
grondbewerking
bestrijding vanziektenenplagen
voorkómenvan ziektenenplagen
overwegend doorchemischemiddoorkultuurmaatregelen,indelen
standhouding vanbepaalde biologischeelementenengebruik
vanplantversterkende preparaten.
Hoeweldezevergelijkinginhaaralgemeenheid opgaat,kunnendeverschilpunteninspecifieke gevallenvervagen.Ditkomt teneerstedoordegroteverscheidenheid aanalternatievemethoden,tentweededoordatveleaspektenvan
dealternatieve landbouwnoginontwikkeling zijn.
Indit interimrapportisdepragmatische keuze gedaanvoorhetgebruikvande
termalternatieve landbouwinplaatsvandetermbiologische landbouw.Dereden
hiervanisdatdecommissie gemeendheeft eenuiteenzetting overhetbegrip biologische landbouwtemoetenverplaatsennaarhet eindrapport.Bovendienheeft
zijhet,terverkrijgingvaneenduidelijkoverzichtvandehuidige situatie,
noodzakelijk geachtallevormenvanlandbouwinhetonderzoektebetrekken,die
afwijkenvandegangbare landbouwenwaarvandevoorstandersmenendatze"beter"
of"meerbiologisch" zijn.Dit heeftbetekenddatenkelealternatieve landbouwmethodeninhetonderzoek zijnbetrokken,diequabemesting en/of ziekten-en
plagenbestrijdingmoeilijkonderdenogtepreciserentermbiologische landbouw
terangschikken zullenzijn.
De informatieisverzamelddooruitvoerige literatuurstudie,doorbezoekenaan
bedrijvenvanalternatieve telersendoorgesprekkenmetdeskundigenvandealternatieveendegangbare landbouw. Tijdensde,meestalherhaalde,bezoekenaan
debedrijvenvanalternatieve telersinNederlandisderapporteur steedsvergezeld geweestvandebedrijfsvoorlichterofdespecialistplantenziektenvande
Land-ofTuinbouwvoorlichtingsdienst inhetbetreffende rayon.

Deoriënterendebezoekenaande(gemengde)bedrijvenvanenkelevertegenwoordigersvanalternatieve landbouwmethodeninnaburige landenhebbenplaatsgevonden
ingezelschapvaneenNederlandsebedrijfsvoorlichter.
Inhetnaburigebuitenland zijnalleendemethodenvangroeperingen onderzocht;
nietalleendemethodendie commercieel,dochookdiewelkeniet-commercieel
funktioneren.InNederland zijntevensdemethodenvan individuele alternatief
werkendetelersmet eencommerciële afzet bestudeerd.
Oneenindruktegevenvandeomvangwaarindealternatieve landbouwwordtbedreven,isintabel1eenschatting gegevenvandebetrokkenoppervlakten grond
ineenaantalWest-enMidden-Europese landen.

oppervlakte landbouwgrondin

Land

Frankrijk

Zwitserland

oestandin1972.

Oppervlaktekultuurgrond
Totaal,ha

Nederland
België
West-Duitsland
Engeland

enkeleEuropeselanden;t

2.200.000
1.540.000
13.580.000
13.420.000
(exclusiefrough
grazings)
33.170.000

2.180.000

Alternatief
*
Ha

%vantotaal

450
0,020
400-500
0,027-0,032
5.500(1)
0,040
7.000(grasland)(2)
0,052
6.000(andereteel0,045
ten) (2)
0,030-0,060
10.000-20.000
(NatureetProgrès)(3 )
1,206-1,507
400.000-500.000
(Lemaire-Boucher)(3)
paarduizend

Indezealternatieve landbouwoppervlakken zijn,wat EngelandenZwitserlandbetreft,nietbegrependegrondenvangangbare landbouwbedrijven dieomtechnische,
klimatologischeofandereredenenalleenmaar extensiefgeëxploiteerdworden, zoals"roughgrazings"enalpenweiden.
Deorganisatie "NatureetProgrès",minofmeervergelijkbaarmetde"Soil
Association"inEngeland,zalverdernietmeertersprakegebrachtworden.De
hierbij aangeslotentelersbedrijvennamelijk geenalternatieve landbouwvolgens
*degetallentussenhaakjesverwijzennaardeliteratuurlijst.

één,duidelijkomschrevenmethode,dochkunnenkiezen-alnaarhunovertuiging
enmogelijkheden-voorverschillendevandeinditrapportgenoemdemethoden
vangroeperingenofvoordoorhenzelfontwikkeldemethoden,mitsdezeaanbepaaldebasisvoorwaardenvoldoen.
DecijfersvandeLemaire-Boucherlandbouwkunnenaandehogekantliggen.Het isnietbekendofdezecijfersookbetrekkingkunnenhebbenopbedrijveninomschakeling,waarvanbijvoorbeeldnog 80-90%vandebeteeldeoppervlakteopdegangbarewijzewordtbewerkt.Alsverklaringwordtookwelgehoord,dat
indekleinere,sterkopde landbouwgeoriënteerdedorpeninFrankrijkdeburgemeestermeestal ook landbouwer is;wordthijgewonnenvooreennieuwelandbouwmethode,danvolgendeanderelandbouwers.IneenlandalsNederlanddaarentegen
moet elkehadoordevoorstandersvandealternatievelandbouwbevochtenworden.
Terbevorderingvandeoverzichtelijkheidwordt indehoofdstukken3t/m 10de
inventarisatie (dienietandersdoetdangedachtengangenenhandelingenbeschrijven,zonderenigepogingtotbeoordeling)direktgevolgddoordeevaluatie.
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2. KONKLUSIES EN AANBEVELINGEN VOOR ONDERZOEK

2.1 Konklusies
Elkevormvanlandbouwbetekent eenverstoringvandenatuurlijke situatie.In
ditopzichtisergeenprincipieelverschiltussendealternatieve landbouwende
gangbare landbouw.Msnkandanookniet zeggendatdegangbare landbouwwelende
alternatieve landbouwprincipieelnietongunstigisvoorhetmilieu.Inhetalgemeenkanechterwelwordengestelddatdealternatieve landbouwmethodenuiteen
oogpuntvanmilieuhygiëneenvan zuiniggebruikvannatuurlijkehulpbronnente
verkiezen zijnbovendegangbare landbouwmethoden.Ookbijeendeelvanhetpubliek leeftdezeovertuiging,geziendemotievenachterdevraagnaarprodukten
dievolgens alternatievemethoden zijngeteeld (240).
Decommissieheeft duidelijkdeindrukgekregendateenaantal gewassengoed volgensalternatievemethodenkanwordengeteeld;metondersteuningdoordegangbarelandbouwwetenschap zouuitbreidingvanditaantalenverbeteringvanhetresultaat zekermogelijk zijn.Erzijnechterweinig gegevensbeschikbaar,verkregenmetbehulpvanalgemeengeaccepteerde onderzoekmethoden,die dezeindrukkunnenbevestigen.Ondermeerhetontbrekenvandit soortgegevensmaaktdatvanuit
degangbare landbouw dikwijlsnegatiefwordtgeoordeeld overdealternatieve
landbouw.Eenmeeropenbenadering vandealternatieve landbouwiszeergewenst.
Opgrondvandethansbeschikbare informatiekonkludeertdecommissie
-datopalternatiefgeleidebedrijven,mededoordeaankoopvanorganischemeststoffenvanelders,inhetalgemeeneenhektare-opbrengst kanwordengehaalddie
vergelijkbaar ismetdievandegangbarelandbouw.Belangrijke uitzonderingen
hierbij zijndemelkveehouderij,degroentebedrijvenmet speciaalafzetsysteem
ofmetgroenbemestinginhetbouwplaninplaatsvankonsumptiegewas,deaardappelteeltendeteeltvanhard fruit.Voorstandersvandealternatieve landbouw
tekenenhierbij,mogelijk terecht,aandatdevaakdoelbewust gekozen lagere
produktieplafonds ookvoordelenopleveren zoalsbijvoorbeeld verbetering vande
gezondheid enverlengingvandegemiddelde levensduurvanhetvee,welkedoor
eenvergelijking vandeproduktiecijfersniet zichtbaarworden,
-datdeuiterlijke kwaliteitvandealternatief geteeldeproduktendikwijls goed
is.

-datde innerlijkekwaliteitmisschienbeter isdandievanovereenkomstige Produktenvandegangbare landbouw.
-dat ineenaantal teelteneengoedresultaatwordtbereiktwatbetreftdevoorkomingvan ziektenenplagen.Deteeltvanwintertarwe,hardfruiteneenaantal
groentegewassen zoalserwt,knolselderij,komkommer (stookteelt),kool,preien
slavormenechter,meerofminderbelangrijke,uitzonderingen.
-dathetniettoepassenvanabsolutebestrijdingvan onkruidenopde alternatieve
bedrijvennietaltijd toteenlagerekg-opbrengst behoeft teleiden.
-dat,doorkonsekwente toepassingvanhetprincipevanrecyclingvanplantevoedingsstoffenendoor eengeringer gebruikvanbestrijdingsmiddelen,eenmilieuvriendelijkerwerkwijzewordt gevolgddanopgangbaargeleidebedrijven.
Verderkonkludeert decommissiedattoepassing op groteschaal inNederland van
dehuidigealternatievemethoden zalleidentoteenverlaging vandevoedselproduktie.Devreesdatdeze teveel zalachteruitgaan, zalmisschienongegrond blijkena)indiendooreenadekwaatbeleidde lekkenindekringloopvanvoedingsstoffen zokleinmogelijkwordengehoudenen.waardit striktnoodzakelijk is,wordenopgevulddoortoevoervanbuitendekringloop enb)doorovergangopverantwoordgewijzigdevoedingsgewoontenmet eenlagerekonsumptievanonderandereeiwitresp.
dierlijk eiwit.Opditmoment achtdecommissie zichniet instaathierover een
definitieveuitspraak tedoen.
Uiteindelijk zaldevraagnaar zijnproduktendeprikkelmoeten zijnvooruitbreiding vandealternatieve landbouw. Thansisdevraag groterdanhet aanbod.
Eenbelangrijkpunt inditverband ishoegrootdevraagwerkelijk isenhoehet
aanbod opdezevraagkanwordenafgestemd,nietalleenwat dekwantiteit dochook
watdegarantievandekwaliteitbetreft.Eenorganisatie zoalsbijvoorbeeld de
biologisch-dynamische landbouwdiekent,waarbijkonsumenten,producenten,voorlichting enkontrole opdekwaliteitvanhetprodukt inéénverband zijnsamengebracht,lijkthiervoorveelbeteremogelijkheden tebiedendandehuidige situatie
indegangbare landbouw,waarbijdezeonderdelenmeestal losvanelkaar funktioneren.Decommissiemeentdatookbepaaldevormenvankontraktteelt positievemogelijkheden indezerichting zoudenkunnenbieden;deinhoudvanhetkontrakt is
hierbijvandoorslaggevendebetekenis.
2.2 Aanbevelingenvoor onderzoek
Decommissie istotdeovertuiging gekomendat intensiveringvanhet onderzoek over
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alternatievelandbouwmethodendringendgewenstis.Erbestaatvooralbehoefteaan
onderzoekwaarbijdeverschillendedeelproblemenindelandbouwendieindebetrekkingentussenlandbouwensamenlevinginhunonderlingesamenhanginbeschouwingwordengenomen,opdatgeleidelijkduurzame1andbouwsystemenwordenopgebouwd,
diebeantwoordenaandeeisenvandetoekomstigemaatschappij.Wordthetonderzoeknietopeendergelijkeintegralewijzeuitgevoerd,danbestaathetgevaar
datdeeloplossingenwordengevonden,dieoplangeretermijnonvoldoendeblijken
ofzelfsaverechtseuitwerkingkunnenhebben.
Bijditonderzoekzaltheoretischwerkcentraalmoetenstaan:hetopbouwen
vanmodellenvoorhettotaalvanteeltmaatregelenineengewas,dekombinatievan
verschillendegewassentotlandbouwbedrijvenenvanverschillendebedrijventot
een1andbouwsysteemineenbepaaldestreek,passendindesamenleving.Criterium
voordebeoordelingvandezemodellenzalnietzozeereenmaximumaanhoeveelheid
moetenzijn,maareenoptimumwatbetreftdehoeveelheidendekwaliteitvande
Produktenenhetgebruikvanenergie,grondstoffenenanderelevensbronnen.
Dittheoretischewerkzalgebaseerdmoetenzijnopbestuderingvanliteratuurenandereinformatiebronnen,enoponderzoekvanbestaandealternatievebedrijven.Hetzalvoorverscheideneaspektenaanvullendonderzoekvergen,ofmisschienzelfsonderzoeklangsgeheelnieuwelijnen (zoalsbijvoorbeeldovertheorieëndieaandealternatievemethodentengrondslagliggen)enhetzalmoeten
uitmondenindetoetsingvanveelbelovendemodelleninbedrijfssituaties.Deze
toetsingzalopnieuwvragendoenrijzenvoortheoretischeoverwegingenendetailonderzoek.
Decommissiestaatonderzoekvoorogendatgerichtisopdegeleidelijke
ontwikkelingvanoptimale1andbouwsystemen,waarbijgebruikwordtgemaaktvande
theoretischeenpraktischekenniszowelvandegangbarealsvandealternatieve
landbouw.Dezedoelstellingisambitieus.Erzalopbescheidenschaalmeemoeten
wordenbegonnen,metmogelijkheidtotuitbreiding;opdenduurzalinternationale
samenwerkingnoodzakelijkzijn.
Hoewelverscheideneaspektenvanalternatievelandbouwmethodennaderonderzoekbehoevenvoordathuntoepassingalgemeenzoukunnenwordenaanbevolen,dient
tewordenvoorkomendatdebeoogdeontwikkelinginhetstadiumvanonderzoek
blijftsteken.Bepaaldeproblemendieintroduktievanalternatievemethodeninde
wegstaan,zullenalleendooreenopdelangetermijngerichtbeleidkunnenworden
opgelost.Hetaaleenbelangrijketaakmoetenzijnvandegenendiezichmethet
beoogdeonderzoekgaanbezighouden,datzijdezeproblemensignalerenendekeu-
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onderdelen,debovengenoemde"toetsinginbedrijfssituaties"hetkaraktermoeten
hebbenvan"proefsgewijzeintroduktieindepraktijk".
Hoeweldecommissieerkentdatdekonkretevormgevingenuitvoeringvanhetonderzoek,datzijvoorogenheeft,eenbijzondermoeilijketaakisenzorgvuldig
samengesteldewerkgroepenzalvereisen,acht zijverwezenlijkingervanmogelijk,
geziendefaciliteitenendemogelijkhedentotkoördinatie,diebinnenhetapparaatvoor landbouwkundigonderzoekbeschikbaarzijn.
Geziendeteleurstellendeervaringenmet soortgelijkonderzoekinhetverleden (3a,3b)dringtdecommissieeropaandatdeonderzoekingenonderoptimale
proefcmstandighedenplaats zullenvinden.Dithoudtondermeerindatdedoorde
alternatievelandbouwontwikkeldedeskundigheidvolledigwordt ingeschakeld, zowelwatbetreftdeopzetalsdeuitvoeringvanhetonderzoek.
Decommissieontveinst zichnietdat,voorhetbereikenvanoptimalewetenschappelijkeresultaten,inhetbijzondervandeonderzoekers zalwordengevergd
zichoponbevooroordeeldewijzeinde dikwijlssterkvandegangbarewetenschap
afwijkendeinzichtenteverdiepen.Tochacht zijditeenonmisbarevoorwaarde
vooreenwetenschappelijkverantwoordeaanpak.
Opgrondvandeinformatie,dieuitdeonderhavige inventarisatiewerdverkregen,
kanthansreedsdevolgende,meerkonkreteopsommingvanonderzoekdatoveronderdelenwenselijkis,wordengegeven.Devolgordeindezeopsommingberustophet
logischeverbandenduidtnietzozeeropderelatieveurgentievandeverschillendeonderdelen.
Onderzoek naar de betekenis van de teeltmethode voor de gezondheid, kwaliteit
opbrengst van de afzonderlijke gewassen
1.Bestrijdingvanziekten,plagenenonkruiden:
a.Uitbreidingvanhetonderzoekoverdeinvloedvandeteeltmethodeophet
optredenvanziektenenplagen,metnameinzakedemogelijkgeringegevoeligheidvanalternatiefgeteeldegewassen.
b.Onderzoeknaardebetekenisvannatuurlijkelandschapselementeninhetkuituurland,inhetbijzondernaar specifiekerelatiestussenlevensgemeenschappenindegewassenenindeomgeving,opdatmetdepositieveendene-

en

- 11-

gati.eveinvloedenvandezelandschapselementenopdebestmogelijkewijze
rekeningkanwordengehouden.
c.Onderzoeknaardewaardevankombinatieteelten.
d.Uitbreidingvanhetonderzoekover zgn.schadedrempelsbij ziektenenplagen (inhoudendo.a.deontwikkelingvanwaarnemingstechnieken,waarmeede
noodzaakvanbestrijdingsmaatregelenkanwordenbeoordeeld).
e.Stimuleringvanhetresistentie-veredelingsonderzoek enbevorderingvanhet
gebruikvanresistenterassen,ookinhetgevaldatvandezerassengeen
maximaleproduktiekanwordenverwacht.
f.Heroriëntatieopdewaardevandemechanischeonkruidbestrijding,zonodig
aangevuldmetonderzoekteroptimaliseringvandezebestrijdingsmethodeen
terontwikkelingvanaangepasteapparatuur;tevensinhoudendeonderzoek
overdevraaghoevermenmetdeonkruidbestrijdingmoetgaan (schadedrempels,geïntegreerdeonkruidbestrijding).
2.Beïnvloedingkwaliteitvanhetprodukt:
a.OnderzoekoverdevraagofeninwelkopzichtbijalternatiefgeteeldeProdukteneenhogerevoedingswaarde (energetische zowelalsgezondheidsbeschermende)kanwordenaangetoond.
b.Onderzoekoverdevraag inhoeverrehoudbaarheid ensmaakvanhetalternatieveprodukt zichonderscheidenvandievanhetgangbareprodukt.
c.Onderzoeknaardemogelijkheidvanhetstellenvannormenvoordekwaliteit
vandealternatieveproduktenennaardemogelijkheidvangarantiesbetreffendedekwaliteit (handelswaarmerk).
d.Onderzoeknaardebruikbaarheidvandekwaliteitstoetsenvandealternatievelandbouw.
3.Bemesting:
a.Onderzoekoverdevraagofdevoedingsstoffeninwateroplosbareminerale
meststoffeneninorganischemest,gezienvanuitdeplant,debodemende
wisselwerkingtussenbeide,verschillendmoetenwordengewaardeerd.
b.Onderzoeknaardewaardevanverschillendekomposteringsmethoden.
c.Onderzoekoverdebetekenisvanlaagmolekulaireorganischeverbindingendie
bijdeomzettingenvandeorganischestofindebodemvrijkomenendie
meestalnietalsdirektplantevoedende stoffenkunnenwordenaangemerkt.

-124.Grondbewerkingeninzaai:
a.Onderzeeknaardekonsekwentiesdieverschillende intensiteitenenmethoden
vangrondbewerking,insamenhangmetdebemesting,hebbenvoorhetbodemleven,hetonkruidenbestandenhetfunktionerenvanderelatiebodem-plant.
b.EvaluatievandezaaikalendervanM.Thun.
c.Evaluatievandemacrobiotischekalendervandetrillingsrijkedagen.
5.Gebruikvanbijzonderepreparaten:
Onderzoeknaardesamenstelling,dewaardeendetoepassingsmogelijkhedenvan
preparatendieindealternatievelandbouwwordengebruikt
-tervoorkomingenbestrijdingvanziektenenplagen,
-voorbodem-,gewas-endierverzorging.
6.Kritischeaandachtwordtgevraagdvoorbijzonderehypothesenentheorieënvan
dealternatievelandbouw,metnamevoor:
a.Hetbetrekkenvanruimerekaders,metinbegripvandebuitenaardseomgeving,
indekringloopvanvoedingsstoffen,zoalsdoordebiologisch-dynamische
landbouwmethethanterenvankosmischekrachtenwordtgedaan.
b.De"biologischetransmutatiesder elementen".
c.Hetbestaan,deaardendebetekenisvandezgn."macrobiotischelevensstraling".
d.Hetbestaan,deaard endebetekenisvandezgn."lebendigeSubstanz".
Onderzoek naar de mogelijkheden voor toepassing van alternatieve
in bedrijfsverband

landbouwmethoden

7.Produktieenrentabiliteit:
a.Onderzoeknaardemogelijkhedenvoortoepassingvanalternatieveteeltvoorschtifteninbedrijfsverband.
b.Onderzoek,naarderentabiliteitvanalternatieve landbouwmethodenopbasis
vanbedrijfsekonomischeboekhoudingenvanbestaandebedrijven.
c.Alsb.,opbasisvanmodellenstudiesvangeoptimaliseerdealternatiefwerkendebedrijven.
8.Vergelijkingvandeenergiebalansendematevanmilieubelastingvanalternatiefengangbaargeleidebedrijven.Bestuderingvandemogelijkhedenvooreen
gunstigerbalans.

139.Studie overdemogelijkheid totsamenwerking tussendeindividuele bedrijven
watbetreftderecycling vanplantevoedingsstoffen,debundelingvanproduktieenafzet,dekwaliteitskontrole,devoorlichtingenz.
Onderzoek, naar de mogelijkheden voor toepassing van alternatieve
grote schaal

landbouwop

10.Onderzoeknaardekonsekwentiesvoordevoedselvoorziening:
a.Devraagisinhoeverre toepassingvanalternatievemethodenopregionale,
nationalejnultinationaleofmondiale schaalvoldoendevoedselvoordebevolkingkanopleveren.Specialeaandacht verdient hierbijderecyclingvan
plantevoedingsstoffen inhetalgemeenendevoorzieningvandegrondmet
voldoende stikstofinhetbijzonder.
b.Inverbandmetdeondera.gesteldevraagoverdevoedselvoorzieningis
hetgewenststudietemakenvandenieuwste inzichtenindevoedingsleer.
Daarnaast dienttewordenonderzocht hoedevoedingsbehoeftenen-gewoontenveranderenalsgevolgvankenmerkenenkwaliteitvanalternatiefgeteeldeproduktenen/ofveranderd kunnenwordendooreengerichtevoorlichting.
11.Vergelijking vandeenergiebalansendemilieubelasting vaneenopgrote (bijvoorbeeld nationale) schaaltoegepaste alternatieve landbouwmet dievaneen
opevengroteschaaltoegepaste gangbare landbouw.
12.Ekonomischekonsekwenties:
Hetisgewensteenglobaleberekeningoptezettenvandekonsekwenties voor
bijvoorbeelddenationale ekonomie,wanneerdoordeNederlandse landbouw geen
gebruikmeer zouwordengemaaktvanmineralemeststoffenenchemische bestrijdingsmiddelen,rekening houdendemetdekonsekwentiesvoor o.a.denationale
toeleverings-enafzetindustfieenvoordeimportenexport vanproduktiemiddelenenproduktenbijoverschakeling vandegangbareopalternatieve landbouwmethoden.

DEEL2
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3. BEKNOPT OVERZICHT VAN DE GEDACHTENGANGEN DIE
AAN DE ALTERNATIEVE LANDBOUWMETHODEN TEN
GRONDSLAG LIGGEN
3.1Algemene gedachtengangen (inventarisatie)
Het strevenvandealternatieve landbouwiseropgericht bepaaldeproblemendie
zichin.degangbarelandbouwvoordoen,tevermijdenofoptelossen.Metnamebetreftditdekwaliteitvanhetgeteeldeprodukt,debodemvruchtbaarheid ende
ziektenenplagen.
Devoorstandersvandealternatieve landbouwmethoden zijnvanmeningdatde
gangbare landbouw zozeer gerichtisophetkwantitatieve aspekt (produktieverhoging),datditgeleidheefttoteenserieteeltmaatregelen-vooralophet gebied
vanbemestingenvruchtwisseling-diezoweleenvermindering vandebodemvruchtbaarheidenvandeinnerlijkekwaliteit vanhetgeteeldeprodukt alshet optreden
vanallerlei ziektenenplagentotgevolgheeft gehad.
Zijwijzenopdevicieuze cirkelwaarindeziekten-enplagenbestrijding
vandegangbare landbouwgevangen zitalsgevolgvanhetoptredenvan resistentie
bij insekten,spintmijtenenschimmelsenvanhetoptredenvanverschuivingenin
de soortensamenstelling vanonkruidgezelschappen,diehet gebruikvantelkensanderebestrijdingsmiddelen noodzakelijkmaakt.
Zoalsgezegd,zietmendeoplossinginhet strevendetotaliteit vandeonderling samenhangende levensprocessen intakttelatenen,waarnodig,opzonatuurlijkmogelijkewijzeteondersteunen,omhierdoordebodemvruchtbaarheiden
(hiermede samenhangend)deinnerlijkekwaliteitendeweerstand tegen ziektenen
plagenvanplant,dierenmenstehandhavenenteversterken.
3.2 Specifieke gedachtengangen
3.2.7

Inventarisatie

De specifieke gedachtengangen dieaandealternatieve landbouwmethoden tengrondslagliggen,wordenhieronderinalfabetische volgorde beschreven.Dezebeschrijvingisalleeneenopsomming;enigeverklarende,insommige gevallenevaluerende,
kanttekeningenvindtmenindediskussie.
ANOG-landbouw:

DeArbeitsgemeinschaft fürnaturgemässenQualitätsanbauvonObstundGemüse
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(ANOG)omvatcommerciëletelersinWest-DuitslandenNederland.Momenteelwordt
nogvrijweluitsluitendgrootenkleinfruitgeteeld.
DeArbeitsgemeinschaft steltzichophet standpuntdathetookopmoderne,
intensieveengrootschaligebedrijvenmogelijkisfruittetelenvolgenshetonder "algemenegedachtengangen"beschrevenprincipe (4,5).Ditbetekento.a.dat
zoweinigmogelijkgrondbewerkingwordttoegepast,datdegrondbedektgehouden
wordtmeteengroenbemestingsgewasofmet organischmateriaalendatalleenbij
geblekennoodzaakchemischebestrijdingsmiddelenwordentoegepast.Bovendiendienendezebestrijdingsmiddelenweiniggiftigvoordemensenecologischverantwoordtezijn (bijditlaatsteligtdenadrukopdeongiftigheidvoorregenwormen).
B-Lologisah-dynanrisohe

landbouw:

Debiologisch-dynamische landbouwwordtbedrevendoorcommerciëletelersingeheelWest-,Midden-enNoord-Europa.
Deze landbouwisgebaseerdopdegezichtspuntenwelkedoordr.R.Steiner
vanuitdeantroposofischegeesteswetenschapwerdenontwikkeld (6).Hierbijstaat
desamenwerkingcentraalvanbiologischeprocessenendynamische (kosmische)
krachtenindenatuurrijkenvanmens,dier,plantenmineraal.Dekosmische
krachtenonttrekkenzichaandedirekte zintuigelijkewaarneming;zijkunnendoor
degeesteswetenschapwordenbestudeerd.Hunwerkzaamheidkomtindenatuurte
voorschijnenwordtdaarmeetoegankelijkvoornatuurwetenschappelijkonderzoek.
Devoorstandersvandebiologisch-dynamischelandbouwzijnervanovertuigddatde
kosmischekrachtenaltijdenopalleniveausindenatuur (inclusiefhetgeestelijke)aktiefzijn.
Tweepreparatendieaandebodemresp.hetgewaswordentoegediend,alsmede6preparatendievoordekompostbereidingwordengebruikt,scheppendemogelijkheidtoteenintensievesamenwerkingvandebiologischeprocessenendekosmischekrachten.Hetresultaatvandetoepassingishetbehoudendeversterking
vandehiermede samenhangendekwaliteitvandevoedingsmiddelen (6,7,8,9).
Howard-Balfour

landbouw:

DeHoward-Balfourlandbouw,dieinEngelandopcommerciëlewijzebedrevenwordt,
iso.a.gebaseerdopSirHoward'sideeënomtrenthetkomposteren (10)enopzijn
enLadyBalfour'sideeënomtrenthet benuttenvandemineralenreserveindeondergrondmetbehulpvandiepwortelendeklaversenkruiden (10,11).Beidepersonen
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benadrukkenderoldiedesymbiotischemycorrhiza speeltbijhetinstandhouden
vandegezondheidvanhetgewas (10,12).
IndepraktijkblijktdekomposteringsmethodevanHowardniet onlosmakelijk
verbondentezijnmetdeandereteeltmaatregelendiewordenvoorgestaan.Zowordt
indégroenteteelt geengebruikgemaaktvandekunstweidemetdiepwortelendeklaversenkruiden.Verderwordtopverschillendegemengdebedrijvendekomposter
ringsmethodevanHowardnietofnietkonsekwenttoegepast.
Lemaire-Boucher landbouw:
DeLemaire-Boucher landbouwwordtinFrankrijkenBelgiëopcommerciëlewijzebedreven.Momenteelligtdenadruk sterkopakkerbouwenveeteelt.
Hijheeftalsuitgangspuntdestellingdatmineralemeststoffenenchemischebestrijdingsmiddelen,evenalsniet-gekomposteerdeorganischemeststoffen,de
"evenwichten"indebodemverstorenenhierdoorhetoptredenvan ziektenenplageninduceren (13,14).Doortoepassingvangekomposteerdeorganischemeststoffen,
vanvlinderbloemigenenvanhetuniekekoraalalgenprodukt "Calmagol"
(Lithothamnion calcareum) wordendeevenwichtenhersteldeninstandgehouden.
Het"Calmagol"istevensdekatalysatorvandezgn.biologischetransmutatieswaarbij,onder invloedvanvoornamelijkmikrobiologischeprocessen,elementenverandereninandereelementen;inhet idealegevalalnaardebehoeftevan
hetgewas.
Maarobiotisahe landbouw:
Demacrobiotische landbouwwordtopniet-commerciëlewijzeenopbeperkte schaal
ingeheelWest-,Noord-enMidden-Europabedreven.
Dezelandbouwisgebaseerdopdemacrobiotische filosofie,dathetuniversumbeheerstwordtdoordewetvandebipolariteit.Elkekracht,elkverschijnsel
heeft zijnantipode.Inhetidealegevalhoudenbeideelkaarinevenwicht.De2
polenwordenaangeduidmetYinenYang,ofAenZ(vanAusdehnungenZusammenziehung).Deinhetuniversumvoorkomendebipolariteiten staanniet losvanelkaar.Doordegrondleggervandemacrobiotische landbouwinEuropa,R.Kraft,is
ontdektdatzeallesamenhangenenzoeenmulti-bipolair systeemvormen(15).
Voorhetlevenzijnminstens 81-84mineralenenandereelementenvanbelang.
Dezeelementenwordendoor eenkosmischelevensstraling,dievanradioaktieve
oorsprong is,intrillinggebracht,d.w.z.metlevensenergiebeladen.Denuontstanebio-elementenrangschikkenzichtotA-Zparen (bipolariteit)entotketens
vanparen (multi-bipolariteit).Dezebio-elementenparenen-ketens,diedevoor-
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stadiavanhet levenzijn,vormenhet idealevoedseldatgezondheidenlevenskrachtschenktaanplant,dierenmens,enaandemensbovendiengeestkracht.
Nietalleenaandeorganische-stofkringloopvandegangbarelandbouw,doch
ookaandievandealternatievelandbouwwordenvoortdurendmeer sporenelementen
(=Z-principe,kwaliteit)onttrokkendantoegevoegd.Demacrobiotische landbouw
voorkomtditverliesdoortoepassingvanbio-elementenpreparaten,waarindesporenelementeninmet levensenergiegeladentoestandvoorkomen.
Mzzdaznan-Landbotuj) :

DeMazdaznan-landbouwwordtinWest-Duitslandopniet-commerciëlewijzeenop
zeerbeperkteschaalbedreven.
Geteeldwordtvolgensrichtlijnendievoordezetijdopgesteld zijndoor
dr.O.Z.Hanish,opbasisvaneenfilosofiedieontwikkeldisdoor Zarathoestra
("vredevorst",7.000jaarv.Chr.inPerziëlevend)enandereprofeten.
Doorspecialeademoefeningenenhetgebruikvanvolgensdevoorschriftengeteeld
enbereidvoedsellegtmendebasisvoorhetinkontaktkomenmetdeEeuwigwerkendeGedachte,diedemensdevredeinzichzelfschenktenhemdemogelijkheid
geeftmet andereneenvredesgemeenschapoptebouwen.Mazdaisheteerstewoord
voorEeuwigwerkendeGedachte,MazdaznanbetekenthetbewustmakenvandeMazda
(16,17).
Organisch-biologische

landboutJ:

Deorganisch-biologische landbouwisgebaseerdopdeideeënvandr.H.P.Ruschen
dr.H.Muller.DezelandbouwwordtbedrevendoorcommerciëletelersinZwitserland,Frankrijk,België,NederlandenWest-Duitsland.
Centraal staathetprincipevandekringloopvande"lebendigeSubstanz"in
denatuur."LebendigeSubstanz"valtteomschrijvenalshetkomplexvangrotere
enkleineresubcellulaireeenheden,diededragersvanhetlevenzijn.Desubcellulaireeenheden,ookwelmakromolekulengenoemd,vertonenfunktioneeleengrote
diversiteit.Debelangrijkstezijnvermoedelijkdenucleïnezurenvanvirussenen
chromosoomsystemen (18,19).De"lebendigeSubstanz"isniettevernietigen.Zelfs
naverhittingtot 1300°Cisdezematerienoginstaateenvoudigestofwisselingsreaktiesuittevoeren (20).Dankzijdezeonvernietigbaarheidbeschrijft zijeen
eeuwigdurendekringloopindenatuur :bodem-plant-dier-mens-bodem.
De"lebendigeSubstanz",endusdekringloop,kanineenkwalitatiefhoogwaardigeenlaagwaardigetoestandverkeren.Delaatstetoestandkanzichuiten
doorhetoptredenvandefekteninhetchromosoomsysteemenvan ziekten,waaronder
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Deorganisch-biologische landbouwbrengtdekringloopineenhoogwaardige
toestand,o.a.doordetoepassingvaneenpreparaatvanspecialestammenvan
melkzuurvormendebakteriën (waartoegerekendwordennietalleendeechtemelkzuurbakteriëndochook Escherichia
coli enanderecoliformebakteriën),Deze
stammenhebbenhetvermogenpathogènebakteriënenvirussenopteruimenende
"lebendigeSubstanz"ineenhoogwaardigevormtebrengen.Hetpreparaatwordt
toegediend aandebodem.
Veganistische

landbouw:

Deveganistische landbouwwordtopniet-commerciëlewijzeinEngelandbedreven.
Momenteelomvathijalleentuinbouw.
Dezeempirische landbouwmethodeisgebaseerdop2principes (22):
geendiepegrondbewerkingen,dochslechtslichtenoppervlakkig loswerken
vandebodem,zonderhemtekeren;
geengebruikvandierlijkemeststoffen,dochvangekomposteerdplantaardig
materiaal.
Dezewerkwijze leidtertoedatdebodem zichineenperiodevan3jaartransformeert,waarondero.a.verstaanwordteenopmerkelijkeverbeteringvandestruktuur,samengaandmethetverdwijnenvanziekten,plagenenonkruiden.
Individuele
telers:
Despecifiekegedachtengangendieeventueelaanhunmethodentengrondslagliggen,
wordeninheteindrapportbeschreven.
3.2.2

Viskussie

Ermoetwordenopgemerktdatdiversevandehiervoorbeschrevenspecifieke gedachtengangenookinalternatievemedischewetenschappenterugtevindenzijn.Zo
heeftdebiologisch-dynamische landbouwalsmedischetegenhangerdehomeopathie,
demacrobiotische landbouwdeacupunctuur (58a)endeorganisch-biologische landbouwdemikrobiologische geneeswijze.VerderwordtindeLemaire-Boucher landbouw
grondonderzoekverrichtmetbehulpvandezgn.bio-elektronika;ditiseenmethodedieontwikkeldisineenderalternatievemedischewetenschappen.
ANOG-landbouw:

VandeverschillendealternatievemethodenstoeltdeANOG-landbouwnoghetmeest
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opgangbarenatuurwetenschappelijke inzichten,watoverigensnietbetekentdatde
praktischeuitwerkingdoordeskundigenvandezelandbouwsteedsmetdeinzichten
vandehuidigegangbarewetenschapinovereenstemmingbehoefttezijn (ziebijvoorbeeldhoofdstuk6en11).
Biologiseh-dynamische

landbouw:

Dekosmischekrachtenopenbarenzicho.a.inderitmenvandagennachtenvande
seizoenen.Desamenhangvandeseizoenenmetdezonnebaan,alsookdesamenhang
vandeeb-envloedbewegingmetdesynodischemaan-omloopzijnalgemeenaanvaarde
begrippen.Minderinhetoogspringendisdesamenhangvandeweerritmenmetde
banenvandehemellichamen.Datdezeeveneensbestaat,mogendevolgendevoorbeeldenduidelijkmaken.Uitdegegevensvan1S44Amerikaanseweerstationsover
eenperiodevan49jaarisstatistischbetrouwbaarkomenvasttestaandatde
neerslagrijkstedagengedurendede2etotde5edagnavollemaanvoorkomen.HetzelfdeisinNieuw-Zeelandvastgesteld.Hetoptredenvan269cycloneninhet
NoordelijkedeelvandeAtlantischeoceaanovereenperiodevan60jaargeefteen
duidelijkesamenhangtezienmetde2dagenvoorennavolieennieuwemaan(59).
Volgensvertegenwoordigersvandebiologisch-dynamischelandbouwduiden
waarnemingenindepraktijkvandelandbouweropdatookdelevensprocessenzich
opdeomloopvandehemellichameninstellen.Zozijndebewegingenvanderegenwormenindebodemsterkhieraangebonden.Eenmarkantvoorbeeldbuitendepraktijkvandelandbouwisdat vanhetparingsgedragvandePalolo-worm.Dezezoutwaterworm,dieriffenindeZuidelijkePacificbewoont,paartslechtseenmaalper
jaarenwelbijhet aanbrekenvandedagvanhetlaatstekwartiervandeoktober/
novembermaan(60).
Systematischonderzoekovermeerdan10jaar,uitgevoerddoorM.Thun,
heeftvolgensdevoorstandersvandebiologisch-dynamische landbouwaangetoond
datgroeienopbrengstvandegewassensignifikant gekorreleerd zijnmetdeomloopvandemaantenopzichtevandebeeldenvandedierenriem (ziehoofdstuk
4.9.2.2).Hierbij zijopgemerktdatdezesamenhangennietnoodzakelijkerwijseen
kausaalverband inhouden.Degangbarewetenschapheeft zichnognauwelijksbeijverdomdezesamenhangentetoetsen.Vanuitdezewetenschapwordtopgemerktdat
hetinfytotronsmogelijkblijktdoormanipulatievanhetmilieudeplantenteelt
tereproduceren;waaruitgekonkludeerdwordtdat kosmischeinvloedennietvanwezenlijkbelang zijnvoordegroeivanhetgewas.Doorvertegenwoordigersvande
biologisch-dynamische landbouwwordthiertegenaangevoerd dat,opgrondvande
doorM.Thungesteldevoorwaardenvoorhetwaarneembaar zijnvandewerkingvan
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dekosmischekrachten(ziehoofdstuk4.9.2.2)hettotophedenverrichtefytotrononderzoekapriorinietgeschiktisgeweestvoorhettotuitingkomenvandewerkingvandezekrachten.
Vooreenmeergedetailleerdebehandelingvandegedachtengangendieaande
biologisch-dynamischelandbouwtengrondslagliggen,wordtverwezennaarheteindrapport.
Howard-Balfour

landbouw:

Ondergrondengevolgddooreenkunstweidemeteenhoogpercentagediepwortelende
klaversenkruidenkaninderdaadeenbeterebenuttingvandemineralenreservein
dedieperebodemlagentotgevolghebben.Waarschijnlijknietzozeervanwegehet
geopperdeverschilinbewortelingsdieptetussengrassenenerzijdsenklavers/kruidenanderzijdsalswelvanwegehetfeitdatdezedicotyleneenhogergehalteaan
diversemineralenbezittendandegrassen.
Inhandboekenoverweide-envoederbouwwordthethogeregehaltevandedicotylenaandiversemineralenalsvaststaandfeitnaarvorengebracht (61,62,63).
InhetbijzonderwordenCaenMgvermeld.Dekonklusieszijnmeestalgebaseerdop
eenverzamelingvanniet-vergelijkbareanalysesofoponderzoekingenwaarinongewenstevariabelenvoorkomen.OnderzoekaandeafdelingLandbouwplantenteelten
GraslandkultuurvandeLandbouwhogeschool (64),waarbijdezeongewenstevariabelengeëlimineerdzijn,heeftaangetoonddathetgehalteaanNa,CaenMgvande
onderzochtedicotylen (rodeenwitteklaver,smalleweegbreeenpaardebloem)gemiddeldgenomenhogerligtdandatvandegrassen.VoorK,P,ClenSkonniet
toteenverschilgekonkludeerdworden.Opgrondvangerefereerdonderzoekwordt
hetingenoemdepublikatiewaarschijnlijkgeachtdatdicotylenookhogeregehaltenaandesporenelementenCu,Co,Fe,ZnenMnbezitten.
AangenomenmagwordendatdedicotylenindeHoward-Balfourkunstweide,rekeninghoudendmetdedroge-stofproduktieperha,meermineralenindebouwvoor
kunnenbrengen;ofwel,indiendesmakelijkheidendevoederwaarde (gramzetmeelwaardeenvoedernormruweiwit)vergelijkbaarzijnmetdievandegrassen,meer
mineralenaanhetveekunnenleveren.Hetisechtergebleken (64)datfaktoren
zoalsgrondsoort,waterbeheersing,bemestingstoestand,gebruikswijzevandeweiden,groeistadiumenkonkurrentievermogenvandegewassen,alleinvloedhebbenop
dedroge-stofproduktieendemineralesamenstellingvandegewassen.Onderbepaaldeomstandighedenkanhetpositieveeffektvandedicotylendanookteverwaarlozenzijn.Genoemdkanbijvoorbeeldwordendezandgronddiereedsopgeringedieptezeerarmaanvoedingsstoffenis.
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Metbetrekkingtotdebewortelingsdieptekanopgemerktwordendatdezevermoedelijkmeerbepaaldwordtdoordebodemstruktuurdandoorhetsoortgewas.Onderzoekingenopzandgrondendoorhet InstituutvoorBiologischenScheikundigOnderzoekvanLandbouwgewassen (IBS)(65,66)toondenaandatwanneeropeenbepaaldediepteeenbodemlaagmet eentehogemechanischeweerstandvoorkwamallegetoetstegewassendegrond slechtstotaandezedichtelaagdoorwortelden.Nahet
gedeeltelijkloswerkenvandelaagblekenallegewassenerevendiepindoorte
dringen,namelijktotaanhetnietlosgewerktedeel.Overeenkomstige resultaten
zijnverkregendoorhet InstituutvoorBodemvruchtbaarheid,eveneensopzandgrond
(67).Dehiergeschetste situatiedoetzichwaarschijnlijkvoor indeHowardBalfourlandbouw.
Ofeengewasalscichorei,datdoorverschillendedeskundigenvandegangbarelandbouween"ploegzooloplossend"vermogentoegeschrevenwordt,eenwezenlijkerolspeeltindeHoward-Balfourlandbouwwatbetrefthetbenuttenvande
mineralenreserve indeondergronddoordiepeendóórdringendebeworteling,lijkt
inhetalgemeentwijfelachtig,gezienhet feitdat indehiervoorbeschreven
proevenookcichoreiniet indedicht gepaktebodemlaag doordrong,datondergrondenwordttoegepastvóórde inzaaivandekunstweideendatcichoreimaximaal71
(endoorgaansminder)vanhet zaadmengselvoordezeweideuitmaakt.Mogelijkis
cichoreiwelvanbelang inhetgevaldatdeondergrond slechtsspaarzaamdoorworteldwordt.Derelatiefwijdewortelgangen,diedoorcichoreiwordengemaakt,
kunnenindezeondergrondlangetijddienstblijvendoenvooranderegewassen,
zoalsuitdeIBS-proevenisgebleken (68).Bovendienkunnendezegangendedoorlatendheidendedoorluchtingvoorlangeretijdgunstigbeinvloeden.
Voorhetgewasluzernedat,hoewelminder frekwentdancichorei,eveneens
toegepastwordt indekunstweidenvandeHoward-Balfour landbouw,geldthetzelfdealshierbovenvoorcichoreibeschreven(67).
Doordegangbarelandbouwwordterkenddatdeechtemycorrhiza'sinsommige
gevalleneenbelangrijkerolspelenbijdeontwikkelingvanhetgewas.Genoemd
kunnenbijvoorbeeldwordendenenorchidee (69,70,71).Depseudo-mycorrhiza's,
dieonderanderebijgrassenengranenaangetroffenwordenendiebestaanuiteen
losseomhullingvandewsrtelsdoor schimmeldraden,wordenoverhetalgemeengezienalseenweinigspecifiekevormvanderhizosfeermikroflora (71). Het isniet
duidelijkofookdezepseudo-mycorrhiza'seenspecialebetekenisvoordegewassen
hebben (hieroverismomenteelnogrelatiefweinigonderzoekverricht (71,72)).De
argumentenvanLadyBalfourterondersteuningvanhaartheorie zijnafkomstigvan
onderzoekaandeechtemycorrhiza'svannaaldbomen(12).
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Lemaire-Boucher

landbouw:

Detheorievandezgn.biologischetransmutatiesisnietinovereenstemmingmet
de inzichtenvandegangbarewetenschap.
Eenkritischebeschouwing overpublikatieswaarinbewijzenvoorhetoptredenvandezetransmutatieswordenaangevoerd (73,74),zalgegevenwordeninhet
eindrapport.
Macrobiotische

landbouw:

Devormingenhetfunktionerenvandebio-elementenparenen-ketenskanalleen
begrepenwordenvanuithetmulti-bipolairesysteem.Volgensvoorstandersvande
macrobiotischelandbouw (15)iskennisvanhetPeriodiekSysteemvandeelementen
tenenenmaleontoereikend.
Vooreenuitvoerigerbehandelingvandegedachtengangendieaandezelandbouwtengrondslagliggen,wordtverwezennaarheteindrapport.
Mazdaznan-landbouw :

UitkontaktenmetvertegenwoordigersvandeMazdaznan-landbouwisteweiniginformatieverkregenomoverdespecifiekegedachtengangentekunnendiskussiëren.
DezebeperkteinformatielaathetookniettoedeMazdaznan-landbouweldersin
ditrapportterspraketebrengen.
Organisch-biologische

landbouw:

Deopvattingdatbepaaldeindelevensprocessenwerkzameorganischeverbindingen,
zoalsnucleïnezuren,nietvernietigdwordenbijtemperaturenvan1300C,isniet
inovereenstemmingmetdeinzichtenvandegangbarewetenschap.
Eenkritischebehandelingvanpublikatieswaarinhetbestaanvande"lebendigeSubstanz"proefondervindelijkdoorSantoenRusch (20)aangetoondzouzijn
-ditonderzoekisnietdooranderenherhaald-,zalplaatsvindeninheteindrapport.
Voorstandersvandeorganisch-biologischelandbouwtekenenaandathetin
degeschiedenisvandenatuurwetenschapvakerisvoorgekomendathetonmogelijke
waarbleektezijn.
Veganistische

landbouw:

Deprincipesdie aandezelandbouwtengrondslag liggen,wordenindehoofdstukken"Grondbewerking"en"Ziektenenplagen"naderbesproken.
Opgemerktmoetwordendatdeveganistischelandbouwgeenenkelebinding
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heeftmetdeveganistischevoedingsleer.Dezeleer,eenstrengevormvanhetvegetarisme,wijsthetgebruikvanalledierlijkeproduktenaf.Voedsel,geteeld
volgensdeprincipesvandeveganistische landbouw,wordt,zoalskanwordenverwacht,zeerpositiefgewaardeerddoordeaanhangersvandezevoedingsleer(44).
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4. TEELTMAATREGELEN

4.1Algemeen
Vooreenschematisch overzichtvandeteeltmaatregelendieindealternatieve
landbouwwordentoegepast,wordtverwezennaartabel11(Bijlagen).
Hetisvanbelangeroptewijzendatvele inzichtenvandealternatieve landbouw
noginontwikkeling zijn.
Dit leidtertoedatdetelersnogal eensmoeten improviserenenexperimenteren,endatersomsaanzienlijkeverschillen zijntussenhettheoretischemodel
enerzijdsendepraktijk anderzijds.Ditbetreftmetnamedetoepassing vanmineralemeststoffenenbestrijdingsmiddelen.Watheteerstebetreft kan bijvoorbeeld
gewezenwordenop2gemengdebedrijvenvandebiologisch-dynamischelandbouw,
waarinhetvoorjaar30-40kgN/hawordt gegevenindevormvanchilisalpeteren
kalksalpeter,enopdeorganisch-biologische stooktomatenteeltopgrondenmeteen
jtagepH,waar,inafwijkingvanderichtlijnen,patentkali alsnormalekalimeststofwordttoegepast (ziehoofdstuk 4.5.1).Hetlaatstebetreftbijvoorbeeldhet
gebruikvanherbicideninenkeleteeltenopdereeds genoemdebiologisch-dynamischebedrijven;deproduktenvandezeteeltenwordenoverigensnietonderbiologisch-dynamischwaarborgmerkindehandel gebracht (ziehoofdstuk 6.1.1).
4.2 Grondonderzoek
4.2.1

Inventarisatie

Grondonderzoek kanplaatsvinden
-Bijéénvandeinstituten,dietendienste staanvandegangbare landbouw
(Howard-Balfour,Lemaire-Boucher,biologisch-dynamisch).
-BijhetCentraalBodemkundigBureaut.b.v. Land-enTuinbouwvan Ir.S.D.
RispensteDeventer (ANOG,biologisch-dynamisch).Bepaaldwordendefysische
bodemtoestand,devoedingstoestandendebiologischeaktiviteit(23).
-Metbehulpvaneenaantalmikrobiologische toetsen,dieontwikkeld zijndoor
dr.H.P.Rusch (18)enuitgevoerd wordendoordr.V.RuschteHerborn,WestDuitsland (organisch-biologische landbouw).Bepaaldwordendehoeveelheidende
kwaliteitvande"lebendigeSubstanz".Hierinkomtdegezondheids-envrucht-
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baarheidstoestand vandebodem totuitdrukking. Daarnaastwordt,volgens een
dergangbaremethoden,depHvandebodem gemeten.Dezedient opallegrondsoorten6,7 -7,1 tebedragen.
-Metbehulpvandebio-elektronika.DezemethodediedoorL-Cl.Vincent isontwikkeldvoordealternatievemedischewetenschap,isdoorLemaire-Boucher deskundigenaangepastaanhetgrondonderzoek.Uitdemeting vandepH,deredoxpotentiaal ende specifiekeweerstandvormtmen zicheenbeeld overde"gezondheidstoestand"vandebodem(24).
Grondonderzoekvindtnietplaats indemacrobiotische endeveganistische landbouw,enevenminopverschillende bedrijvenvan individueelwerkendetelers.
4.2. 2

Diskussie

Het grondonderzoekdatdoorhetCentraalBodemkundig Bureaut.b.v.Land-enTuinbouwuitgevoerdwordt,isgebaseerd opeenmethodedieontwikkeld isdoorMorgan,
Venema,Hudigenanderen (75).Inheteindrapport hooptdecommissiedezemethode
uitvoeriger tebespreken.
Het enigelaboratorium vandegangbare landbouwdat zichbezighoudtmetbestuderingvandedoor dr.H.P.Ruschontwikkeldemikrobiologische toetsen,isdatvan
dr.A. Deavin,EwellCounty Technical CollegeteEwell,Engeland.Deavin iser
vanovertuigd dat detoetsenhunbruikbaarheid indeorganisch-biologische landbouwbewezenhebben (76).Eenbesprekingvandeze toetsenzal inhet eindrapport
plaatsvinden.
Indegangbare landbouwzijnmikrobiologische toetsenterbepalingvande
voedingstoestandvandegrond (77,78,79,80,81,82)erniet ingeslaagddemeer
direktechemischeanalyse teverdringen.Gewezenmoet echterwordenophetverschil inbenadering tussendegangbare endeorganisch-biologische landbouw. In
degangbare landbouwzijndemikrobiologische toetsenontwikkeld terbepaling van
diverse sporenelementen. Tegenoverdezeanalytischebenaderingvandevoedingstoestandvandegrondstaatdebenaderingvanuitdetotalitéitsgedachtebijde
organisch-biologische landbouw :degezondheids-envruchtbaarheidstoestand van
debodemwelke totuitdrukking komt indehoeveelheid endeaardvande"lebendigeSubstanz".Menmoet dezetoetsen zienalseensoortkoortsthermometer. Zij
registreren slechtsdàtereenafwijking isindegezondheidstoestand vandebodem.Detelerdientvervolgens,itïoverlegmetdekonsulent,nategaanwelke
teeltmaatregel foutiefisgeweestofachterwege isgelaten.Ook inde gangbare
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landbouwzijntoetsenterbepalingvandetotaaltoestandvandebodemontwikkeld.
Alsbezwaarvandezetoetsen,diegebaseerdzijnopmetingvanenzymaktiviteiten
( 82at/m82d),heeftmenondervondendatbijderegistratievaneenafwijking
nietbekendiswaterpreciesaandebodemtoestandmankeert.
Momenteelisnoggeeninformatiebeschikbaaroverhetbio-elektronischegrondonderzoek.
4.3Grondbewerking

4.2.7

Inventarisatie

Degrondbewerkingindealternatievelandbouwvarieertvanslechtsoppervlakkig
loswerken(ANOG,macrobiotische,organisch-biologischeenveganistischelandbouw)
totminofmeermetdegangbarelandbouwvergelijkbaregrondbewerking(biologischdynamischelandbouw).DegrondbewerkingvandeLemaire-Boucherlandbouwiseveneensminofmeervergelijkbaarmetdievandegangbarelandbouw,echtermetdit
verschildatdeploegdieptemaximaal15cmbedraagtendatrelatiefzeerveel
aandachtwordtbesteedaanhetstruktuurbehoudvandebodem.Delucht-enwaterhuishouding,diehiervoorvanbelangis,wordto.a.verzorgddoordevrijregelmatigetotregelmatigetoepassingvaneengrondbewerkingmeteenondergronderen/
ofeendiepwerkendecultivator (13).
Hetniet-ploegenbijdeorganisch-biologischelandbouwheeft,inkombinatiemet
hetnietindebodemwerkenvanbijvoorkeurongekomposteerdorganischmateriaal,
totdoeldegeleidelijkenlaagsgewijsverlopendeafbraak-enopbouwprocessenen
hetvrijkomenvande"lebendigeSubstanz"nietteverstoren.Alleenopdezewijze
wordteenoptimalebodemvruchtbaarheidverkregen (18,25).Deongestoordegronden
indevrijenatuur,waarindeomzettingsprocesseneveneensgeleidelijkenlaagsgewijsverlopen,hebbenmodelgestaanvoordezevormvanlandbouw.
Degrondbewerkingenvandebiologisch-dynamischelandbouwhebbentotdoel
dekosmischekrachten,diewerkenviade4elementenaarde,water,licht/luchten
warmte,teharmoniseren (6,7).Diepegrondbewerkingenwordengezienalseennoodzakelijkkwaad.Ondiepebewerkingendaarentegenondersteunendeprocesseninde
bodem.
OndergrondenwordtnietalleenindeLemaire-Boucherlandbouwtoegepastdochook
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indeHoward-Balfour landbouw,enwelvoordeinzaaivandekunstweidemetdiepwortelendeklaversenkruiden (11).
Aardappelteelt vormtineenlandbouwsysteem metminimale grondbewerking eenprobleem.Vertegenwoordigers vandeveganistische landbouwstellendat indienaardappelinhetvruchtwisselingsschemaopgenomen is,debeoogdetransformatie vande
bodemnietplaatsvindt.Indeveganistische landbouwwordtdeaardappeldanook
opapartepercelen geteeld (22).Desituatieindemacrobiotischeendeorganisch-biologische landbouwisonvoldoendebekend. Zekerisdatdecommerciëleorganisch-biologische telersvanrooimachinesgebruikmaken (26).Indepraktijk
vandeorganisch-biologische landbouwblijkthet zeeroppervlakking inwerkenvan
eengroenbemestermetbehulpvandefreesmachine eengebruikelijkeengeoorloofde
maatregeltezijn (19,27).OokindeANOG-landbouwishetinwerkenvande(meerjarige)groenbemester metdefreesmachine toegestaan (31);deschadelijkheidvan
dezegrondbewerking voorregenwormenwordt echteronderkend(5).
4.3.2

Diskussie

Grondbewerkingen,inhetbijzonder hetploegen,versnellendemineralisatievan
deorganische stofindebodem. Ditwordt toegeschreven aandebetere doorluchting
alsgevolgvandezebewerkingen (83,84).Hetgedurende enigetijdafwezig zijn
vaneenbegroeiing heeft tevenstot gevolgdatdenetto-mineralisatie-mineralisatieminusvastlegging (immobilisatie)indeorganische stof-sterk positief
kanzijnendathetorganische-stofgehaltevandebodemdusverlaagdwordt. Dit
ismetnamehetgevalingrondenwaarinveelorganische stofinniet-stabiele
vormvoorkomt,zoalsbijvoorbeeld gescheurd weiland(85).
Minimale grondbewerking,inkombinatiemetvrijwelpermanente bodembedekkingdooreengewas,beperkendenetto-mineralisatieenscheppenzogunstige
voorwaardenvoordedoordealternatieve landbouwbeoogdeverbeteringvandeorganische-stofhuishouding vandebodem.
4.4 Grondontsmetting
4.4.1

Inventarisatie

Grondstomenvindtjaarlijksplaatsindeorganisch-biologische stooktomatenteelt
(kontinuteelt).Mikrobiologisch grondonderzoek wijstuitdat dezeteeltmaatregel,
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ingepastinhetorganisch-biologischeteeltsysteem,debodemvruchtbaarheidvolgensdenormenvandr.Rischnietnegatiefbeinvloedt.
DeGebr.v.d.Goes (individueletelers;tomaat,paprikaenslainvruchtwisseling)
stomenslechtseenmaalper3à4jaar.Tijdsduur4à5uurinplaatsvan7à8
uur.

Doorderuimevruchtwisselingisgrondontsmettingindevollegrondsteelten(akker-entuinbouw)overbodig.Indiegroenteteeltenonderglas,welkeeveneensopgenomenzijnineenruime,zijhetrelatiefbeperkter,vruchtwisselingisgrondontsmettingevenminnoodzakelijkgebleken.
4.4.2

Diskussie

Doorvertegenwoordigersvandeorganisch-biologischelandbouwwordtchemische
grondontsmettingafgewezen.Menisvanmeningdatdezechemischemiddelenschade
toebrengenaande"lebendigeSubstanz"endemelkzuurvormendebakteriën.Decommissiebeschiktnietoverliteratuurwaarinditproefondervindelijkisaangetoond.
Opgrondvaninformatieuitdegangbarelandbouwmoetwordengekonkludeerd,dat
zowelgrondstomenalschemischgrondontsmettennaastdeuiteraardbeoogdepositieveeffektendiversenegatieveeffektenophetbodemlevenenophetnadeontsmettingtetelengewaskunnenuitoefenen.Grondsoort,pHenvochttoestandspelenhierbijvaakeenbelangrijkerol.
a)Beidetypengrondontsmettingkunnendenitrifikatie (omzettingNH.inNO,)
meerderemaandenremmen(8Sat/m 85d).Deremmingvandenitrifikatievermindert
dekansopstikstofverliesdooruitspoelingofdenitrifikatievannitraat.Het
aanbodvandeelsgemakkelijkaantastbaarsubstraat (doorhetlyserenvande-gedodebiomassa)aandeovergeblevenmikrofloraleidttoteensnellemineralisatie
(zondernitrifikatie)vanditsubstraatmetalsgevolgeenextrabijdrageinhet
anorganischestikstofgehalte (flush).Nadeze"flush"gaatdemineralisatie(zondernitrifikatie)gewoondoor (85c).
Hetverhoogdeaanbodvanstikstof (NH.)kangroeistimulerendwerken.Opsommige
zand-endalgrondenkannachemischegrondontsmettingongeveer30kgNperhaop
destikstofgiftwordenbespaard (85c).Anderzijdskanbijkasslaschadeinde
vormvanslechtekropvormingwordengeïnduceerd (85a).Onderzoekoverdeinvloed
vanbemestingmetammoniakstikstofopkiemplantenheeftaangetoonddatkiemplantenuitkleinezadenofweinigkoolhydraatbevattendezadenkwetsbaarzijn
vooreendergelijkebemestingdoordatdechemischesamenstellingvanhetgewas
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verandert (hogergehalteaanaminozuren,Cl,SenPeneenlagergehalteaanCa,
MgenK) (85c).
Dehoeveelheidbeschikbaarammoniakstikstof,endusdekansopschade,
wordtbijgrondstomenoverigensmedebepaalddoordetijdsduurendetemperatuur
vandegrondtijdenshetproces.Inokulatiemetnitrificerendebakteriënvaneen
grondkortnahetstomen,blijktgeeninvloedtehebbenopdeophopingvanammoniakstikstof;ditwordttoegeschrevenaanderemmingvandezebakteriëndoor
vrijgekomentoxischestoffen (85a).
Hetonderzoekoverdebemestingvankiemplantenheeft aangetoonddatdetoxischewerkingvanammoniakstikstofkanwordentegengegaandooreenbemestingmet
nitraatstikstof (85c).
b)Beidetypengrondontsmettingvergrotendevoorhetgewasbeschikbarehoeveelheidvandiverseandereelementen (85a,85b,85e).Inhetbijzonderkanhiermangaangenoemdworden,omdathiervanschadeopgewassen,metnamesla,kanworden
verwacht:bijchemischeontsmettingopmangaanrijkegronden (85b),bijgrondstomentevensopgrondenmet eenlagepH (85a,298a).Bijhetstomenisoverigens
tijdsduurenbodemtemperatuurweermedebepalend; pasteuriserenbij 70Cin
plaatsvanstomenbij 100°Cvoorkomthet schadelijke effekt (85e),terwijldedodingvanpathogèneschimmelsenbakteriënnietverminderdwordteneendeel'van
hetantagonismet.o.v.depathogenenbehoudenblijft (85f). Inwinterstookteelten
kanschadeaansla,behalvedoorNH.-enMn-overmaatooknogveroorzaaktworden
dooreentelagelichtintensiteit (85a).Het spoelenvandegrondnahetstomen
verlaagtenerzijdsdeovermaataanNH.,dochdoetanderzijdsdehoeveelheidbeschikbaarMnnogverdertoenemen (85a).
c)Onderzoekingeninkassenmetchloorpicrineenmethylbromidehebbenuitgewezen
datchloorpicrinederegenwormenstand sterkreduceertendatmethylbromidehem
geheeluitroeit.Hetverschilwordtmogelijkverklaarddoorhetminderdiep in
degronddoordringenvanhetchloorpicrine,waardoorderegenwormenenhunkokons
indedieperebodemlagenaandedodelijkewerkingkunnenontkomen (312).
Hetgrondstomenmetbehulpvanzeilen,zoalsdat indeorganisch-biologischestooktomatenteeltwordttoegepast,geefteensterktemperatuurverloopin
hetbodemprofiel.Op45cmdiepte isdetemperatuurgemiddeldnogslechts38°C
(85g).Aangenomenmagwordendat,evenalsbijchloorpicrine-ontsmetting,een
deelvanderegenwormenstand"debehandelingoverleeft.Afgezienvanhunrolbij
hetverkleinenvanhetorganischemateriaal,zijnzeindeorganisch-biologische
tomatenteelt inhetbijzondervangrootbelangomdat zedit,ophetbodemoppervlakaangebrachte,materiaalmoetenonderwerken.

