Sturen op bodemweerbaarheid
Thema: Doorontwikkelen duurzame gewasbescherming
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Probleem
De glastuinbouw heeft dringend behoefte aan bestrijding van
bodemziekten en -plagen door middel van een duurzame
oplossing die de inzet en emissie van gewasbeschermingsmiddelen vermindert.
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Bestaat bodemweerbaarheid in glastuinbouw?
Hoe groot is de variatie tussen bedrijven?
Wat verklaart deze variatie?
Verschilt dit per ziekte of plaag?
Kan bodemweerbaarheid gestimuleerd worden?
Grond onderzocht van: 7 kwekers van biologische vruchtgroenten, 7 kwekers van gangbare chrysant, 3 gronden uit
Topsoil+ als positieve controle en 1 wit zand als negatieve
controle
Er zijn 61 parameters gemeten, waarvan 37 fysisch-chemisch
en 24 biologisch
De bodemweerbaarheid van deze gronden is gemeten aan de
hand van biotoetsen
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Resultaten
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Overzicht van uitval van planten in de biotoetsen met grond van 18 bedrijven na
besmetting met het wortelknobbelaaltje Meloidogyne (J2/gram wortels), en de
schimmels Pythium en Verticillium.
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chitinolytische bacteriën
droge stof
frequentie celdelingen
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chitinolytische bacterien
bacteriële biomassa
actinomyceten

Praktijk

calcium, natrium,
ammonium etcetera

schimmel biomassa

Bodemweerbaarheid bestaat in de glastuinbouw
De variatie tussen de bedrijven is groot
Mate van bodemweerbaarheid verschilt per ziekteverwekker
Teeltmaatregelen zijn ontworpen om bodemweerbaarheid te
stimuleren, en worden getoetst in 2011
In grond van biotelers is de hoeveelheid van de ziektewerende
bacterie Lysobacter spp. hoger

De resultaten worden in 2011 verder onderzocht in geïntegreerd
onderzoek. Daarbij worden 14 teeltmaatregelen tegen de wortelschimmel Pythium en het wortelknobbelaaltje (Meloidogyne)
onderzocht.
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silicium, molybdeen, fosfor

ratio schimmels/bacteriën

Overzicht van het aandeel biotiek en abiotiek van bodemweerbaarheid tegen de drie
verschillende ziekten of plagen in deze dataset.
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