Wat gaan we doen

BODEMLEVEN,
GROND & BEMESTING

– De bodem
– Bodemleven
• Voorstellen van verschillende groepen
• Wat doen deze beestjes in de bodem
– Goede bodemkwaliteit
– Regenwormen
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Bodem
Wat zit er in een bodem?
• gronddeeltjes
– klei
– zand
– leem

•
•
•
•
•

 minerale delen

lucht
water
bodembeestjes
plantenwortels
organische materiaal

Bodemleven:
bescheiden maar onmisbaar

Bodem - Fysische eigenschappen
Bodem

Organisch 5-10%

25% Water

Bodem organisch materiaal

40% Minerale delen

organismen 5%

Poriën
wortels 10 %

Mineraal 90-95 %

25% Lucht
10% Organische stof
humus
humus85%
85%
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Bemesting

Planten groeien – hoe kan dat?

Bemesting
Organisch
Materiaal

Plantenwortels

Grond

voedingsstoffen,
N, P, K etc

Bodembeesten?

Planten groeien – hoe kan dat?

Bodemdieren
Bemesting
Organisch
Materiaal

Plantenwortels
voedingsstoffen,
N, P, K etc

Grond

BACTERIËN EN SCHIMMELS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bacterien
Schimmels
Mycorrhiza
Aaltjes (nematoden)
Mijten
Springstaarten
Potwormen
Regenwormen
Kevers/spinnen
etc.

PROTOZOËN EN NEMATODEN

• Per gram grond:
• 10-100 miljoen bacteriën
• ca 3000 m schimmeldraad

• Verantwoordelijk voor afbraak Organisch materiaal
•Mycorrhiza (schimmels) spelen rol bij voedselopname
door plant

Nematoden:
• méércellig
• 0.2-0.4 mm
• ca 900 soorten in NL
• 30 per gram (> 106 per m2)
• waterfilm
• diverse voedselbronnen

Protozoën:
• ééncellig
• <0.01 mm
• soorten ???
• 10.000 - 100.000 per gram
• waterfilm
• bacterie- en schimmeleters
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SPRINGSTAARTEN EN MIJTEN

REGENWORMEN EN POTWORMEN

• zichtbaar met blote oog
• 1000 - 10.000 per m2
• veel schimmeleters
• bodemvolgers
• tot >10 cm lang
• tientallen soorten
• dichtheid: 10 - 100 - 1000 per m2
• biomassa: 500 - 2000 kg per ha
• saprovoor, microbivoor
• bodemvormers

Dieper in bodem:
• kortere poten
• kortere antennes
• geen springvork
• geen kleur

Hoeveel koeien
zitten er onder de grond?

100.000 per m2
90 kg/ha

4.000.000 per
4 kg/ha

• 1-40 mm lang
• honderden soorten
• < miljoen per m2
• saprovoor, microbivoor
• bodemvormers

Wat doen deze beestjes?

m2

• Zetten organisch materiaal om in
plantbeschikbare voedingsstoffen

200 per m2
2600 kg/ha

Wat gebeurt er in de bodem?

Wat gebeurt er in de bodem?
stukjes blad worden nog kleiner
gemaakt door allerlei
bodembeesten

kevers/mijten/springstaarten
maken de blaadjes klein

bacteriën en schimmels
breken materiaal verder af tot
voor de plant opneembare
voedingstoffen
P
wormen trekken de bladdelen
de grond in

K

N

Na Mg
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Wat gaan we doen
– De bodem
– Bodemleven
• Voorstellen van verschillende
groepen
• Wat doen deze beestjes in de bodem
– Goede bodemkwaliteit
– Regenwormen

Structuur

Porositeit

Bodemleven - Bodemkwaliteit
Goede bodemkwaliteit  beoordelen
• Structuur
• Kluitvorming
• Porositeit (voldoende poriën)
• Grondkleur
• Gleyverschijnselen
• Regenwormen
• Ploegzool
• Erosiegevoeligheid

Kluitvorming

Grondkleur
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Gley-verschijnselen

Regenwormen
Score
2

Aantal gevonden
wormen
> 20

1

10-20

0

< 10

Ploegzool-verdichte lagen

Natte omstandigheden
• teveel water
• teweinig zuurstof
 roestvorming

Erosie

Winderosie

Watererosie

Goede bodemkwaliteit
Structuur

Porositeit

veel kleine aggregaten, weinig grote
kluiten
veel kleine kluiten, weinig grote,
goed zaaibed
veel grote maar ook kleine poriën

Kluitvorming

Grondkleur

donker  bevat organisch materiaal

Gleyverschijnselen

geen roestvlekken aanwezig

Regenwormen

veel wormen aanwezig

Ploegzool

geen belemmerende laag

Erosie

geen probleem, weinig stofvorming

Regenwormen
Belangrijke rol
• Mengen plantresten in de grond
– belangrijk voor de vertering

• Mengen grondlagen door elkaar
• Maken gangen in de grond
– belangrijk voor de structuur
– belangrijk voor lucht in de bodem
– belangrijk voor water af- en aanvoer in de bodem
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Regenworm uitwerpselen

Grond vermenging

Humus langs gangen

Regenwormensoorten

De regenworm
kop

zadel
er zijn vele
soorten en
maten!

anus
Doorsnijden: geeft 2 delen, maar geen 2 wormen!!!

Voortplanting
• hermafrodiet
(♂ + ♀ in 1 beest)
• 2 wormen wisselen sperma uit
• cocons gevormd

Voortplanting Lumbricus rubellus

80-100 cocons per jaar per worm
3 weken

Volwassen na ½ jaar

Totale levensduur: 1.5 - 2 jaar
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Regenwormen, strooiselbewoners

Regenwormen typen
•
•
•
•
Strooiselbewoner
(rode worm)

•

Grondbewoner
(grijze worm)

Zijn vaak donker gekleurd.
Ze worden 6 tot 15 cm lang
Komen onder bijna alle
omstandigheden in nederland
voor
Ze leven graag aan het
bodemoppervlak in de
strooisellaag, waar ze dood
organisch materiaal eten
Deze wormen zorgen voor
verkleining van plantenresten en
helpen sterk mee aan de
mineralisatie daarvan. De
uitwerpselen bevatten nog steeds
95-90 % van de oorspronkelijke
inhoud aan organische stof
(foto: R. de Goede)

Pendelaar
(top rood, achter grijs)

Regenwormen, bodembewoners

•
•
•
•
•

Regenwormen, pendelaars
•
•

Licht van kleur (roze of grauw)
Ze worden 8 tot 14 cm lang
Zitten tot 40 cm diep in de bodem
Ze eten grond rijk met organische
stof
Doordat ze voornamelijk in de
bodem leven en daar, op zoek
naar voedsel, de bodem
omwoelen zijn deze wormen erg
belangrijk voor de
bodemstructuur. Daarbij
vermengen ze grond goed met
organische stof

•
•
•
•

(foto: R. de Goede)

Donkere gekleurde voorkant
Lichter gekleurde, afgeplatte
staart.
Ze kunnen 9 tot 30 cm lang
worden.
Graven diepe gangen, komen
soms boven.
Trekken dood organisch materiaal
hun gang in om op te eten.
Deze wormen zorgen door hun
indrukwekkende gangen voor een
goede drainage van de bodem.
Doordat ze grond van onder naar
boven werken en uitscheiden als
goed herkenbare
“wormenhoopjes” keren ze letterlijk
de wereld binnenste buiten.
(foto: R. de Goede)

Regenwormentype herkenning
Wat is dit voor worm?
- strooiselbewoner?
- grondbewoner?
- pendelaar?

kop

zadel – dus volwassen

Regenwormentype herkenning
Wat is dit voor worm?
• strooiselbewoner?
• grondbewoner?
• pendelaar?

•

Wat is de kop?

Wat is de kop?

•

Volwassen?

Volwassen?

ja

pendelaar
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Regenwormentype herkenning

Regenwormentype herkenning

•

Wat is de kop?

•

Type?

Wat is de kop?

•

Volwassen?

Type?
Volwassen?

kop

zadel

grondworm

Regenwormen

strooiselbewoner

zadel

kop

Regenwormen

Consumptie van grond door regenwormen
Gangenstelsel in grasland (anecique soorten):
Grondconsumptie:
• Nederland: ± 500 ton droge grond per ha per jaar
•Bovengrondse faeces afzetting:
• Nederland: 1 tot 5 kg per m2 (10-50 ton per ha)

• 140 - 900 meter gang per m2
• Diameter: 2 - 4 mm
• ca 84% in bodemlaag van 0-60 cm
• >50% min of meer vertikaal

dat is 2-10% van totale grondconsumptie
Consumptie van mest:
• 8-20 g dwt mest per worm per jaar
• Een veldpopulatie consumeert: 25-30 Ton per ha per jaar

Regenwormensoorten
• wereldwijd: meer dan 5500 soorten
– grootte: 2 cm tot 3 meter

• in Nederland: 20-21 soorten,
• in NL graslanden: 6-7 soorten
– jaarlijks gemiddelde NL: 250/m2

• In een goede bodem  alle typen aanwezig
– strooiselbewoners
– grondbewoners
– pendelaars

Aantallen regenwormen
Aantal wordt beïnvloed door:
• voedsel - aanwezig organisch materiaal
• dichtheid van de grond – doorheen kruipen
• verstoring van de grond
– aantallen in grasland > in akkers

• zuurgraad van de grond pH>4
• klimaat:
– vochtigheid (niet te droog): regenworm zelf >80%
vocht
– temperatuur

• kunstmest e.d. (zouten)  schadelijk
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De wormen snackbar

Regenwormen bij droogte

Vermicomposting

Vermicomposting

1 kg wormen eet ca. 1 kg voer per dag
Wormenvoer
Compost niet verwerkt
door wormen

• Compostering van materiaal mbv wormen
• Speciale compostwormen

Compost verwerkt door
Wormencompost
wormen

– Snel groeiende wormen
– Snelle voortplanting
– Eten veel organisch materiaal

Terug naar index

Vragen??

De Bodem

Onder je voeten
een heel andere
wereld…

(uit: Gibbons,
1984)
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