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Wie is de beste bodemmanager?
De vraag naar informatie en de honger naar kennis over goed
bodemmanagement nemen toe. Daarom staat de bodem centraal binnen het
nieuwe project TopBodem van Akkerwijzer.nl en Akker Magazine. De redactie
speelt daarmee in op de vraag om het kennisniveau over bodemprocessen te
vergroten. Het project bestaat uit een serie artikelen en wordt in het najaar
gevolgd door de wedstrijd: wie is de beste bodemmanager?

Akkerbouwers onderkennen steeds meer het
belang van een goede bodemconditie. Dat laat
het stijgende ledenaantal van studieclubs als
Veldleeuwerik zien. Ook wordt er een steeds
groter belang aan toegerekend. Niet zo gek,
want een gezonde bodem is de basis voor goede
opbrengsten van de juiste kwaliteit en zorgt
tegelijk voor continuïteit op de lange termijn.

Vochtvoorziening
Daarnaast speelt klimaatverandering en
het Nederlandse mestbeleid een rol. Door
extremere weersomstandigheden ervaren
akkerbouwers dat een weerbare bodem met
een goede vochtvoorziening steeds bepalender
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wordt voor een goede opbrengst. En de
dalende organischemestaanvoer door het
steeds scherper wordende mestbeleid uit zich
onder andere in een afname van organische
stof in de bodem en leidt op de lange termijn
tot een minder vruchtbare bodem.
Ten slotte zijn er nog ontwikkelingen als
schaalvergroting en steeds groter wordende
machines die gevolgen kunnen hebben voor
de bodemstructuur.

Thema’s TopBodem
Onder de noemer TopBodem verschijnen
er vanaf deze editie in Akker Magazine
regelmatig artikelen die ingaan op
onderwerpen als bodemvruchtbaarheid,
grondbewerking, groenbemesting, bemesting
en structuur (verdichting). Voor deze serie
artikelen werkt de redactie samen met de
partners van TopBodem: BLGG AgroXpertus,
OCI Agro, Sibelco en Kongskilde. Naast

praktische informatie die direct toepasbaar
is op het akkerbouwbedrijf leveren deze
artikelen ook kennis op die gebruikt kan
worden tijdens de wedstrijd.

Beste bodemmanager
De wedstrijd wordt vanaf november
gelanceerd op Akkerwijzer.nl en bestaat uit
twee onderdelen: een analyse van uw beste
perceel en een kennisquiz. De redactie heeft
samen met haar partners per bodemtype een
optimaal bodemprofiel opgesteld waaraan
de analyse van uw perceel getoetst en met
punten beoordeeld wordt. Samen met de
uitslag van de kennisquiz wordt dan bepaald
wie er in een finaleronde terechtkomen. In
januari 2014 brengt de jury een bezoek aan
de finalisten om te achterhalen hoe hun
bodemmanagement precies in elkaar steekt.
Half februari wordt op een TopBodemevenement de winnaar bekendgemaakt. 
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