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Focus op BodemBreed, naar
een bewust bodemgebruik
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Land- en tuinbouw vertrekken vanuit de
bodem. Planten hebben nu eenmaal een
substraat nodig om te kunnen groeien.
Reeds als jager-verzamelaar – voordat
hij met landbouw begon – wist de mens
al dat planten op de ene plaats zeer goed
gedijen, terwijl ze dat elders niet doen.
Ook vandaag vertrekken hoge opbrengsten en rendabele landbouw vanuit de
bodem. Die moet niet alleen voedingsstoffen kunnen leveren voor de planten,
hij moet ook water vasthouden, vlot water
afvoeren, luchtig zijn en kansen bieden
aan het bodemleven. De bodem moet ook
ter plaatse blijven. In gevoelige gebieden
moeten landbouwers al het mogelijke
doen om erosie te voorkomen. Dat is niet
alleen belangrijk voor hun bedrijf zelf, het
is ook een maatschappelijke opdracht.
Het Interregproject BodemBreed wil
land- en tuinbouwers daarin begeleiden.
Er worden onderzoeken opgezet, en er
wordt vooral overlegd. De kenniscirkels,
lokaal werkende studieclubs, spelen daarin een voorname rol. Iedere bodem heeft
zijn noden en nukken. Wat op de ene
plaats een goede praktijk is, is dat elders
niet. Uitwisseling van lokaal opgebouwde
kennis kan velen een stap vooruit helpen.
Op de volgende pagina’s bekijken we de
werking van BodemBreed en peilen we bij
enkele landbouwers naar ervaringen.

nemende provincies (Vlaams-Brabant,
Belgisch-Limburg en Nederlands-Limburg), de Nederlandse lltb en het Waterschap Roer en Overmaas steken er tijd en
geld in. Arvalis, pibo Campus, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (ppo, onderdeel van Wageningen ur) en de Hooibeekhoeve nemen een deel van de praktische
uitvoering voor hun rekening.

nd

er

en

De bodem van
onschatbare waarde

“In Vlaams-Brabant leveren de glooiende hellingen een prachtig landschap
op, maar jammer genoeg hebben we ook
vaak te kampen met erosie. Zowel voor
landbouwers als voor de burgers is erosie ongewenst”, aldus Monique Swinnen,
gedeputeerde bevoegd voor onder andere
landbouw, waterlopen en platteland van
de provincie Vlaams-Brabant. “Het vorige
Interregproject Erosiebestrijding toonde
duidelijk aan dat maatregelen gericht op
preventie – de zogenaamde brongerichte
maatregelen – zoals directe inzaai, nietkerende bodembewerking en groenbedekkers, opvallend effectiever zijn in de strijd
tegen erosie.
Als provincie vonden we het noodzakelijk dat deze relatief nieuwe technieken
meer toegepast zouden worden. Maar om
dit te bereiken, hadden we nood aan meer
praktijkonderzoek. Op sommige praktische vragen was er nog geen pasklaar antwoord. Ook het informeren van landbouwers door demonstraties en vorming is
een belangrijk onderdeel van het project.
Dat we dit grensoverschrijdend uitwerken
is niet te verwonderen, want ook in Belgisch- en Nederlands-Limburg is de situatie vergelijkbaar.”
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Erosie voorkomen
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De ambitie van het Interregproject BodemBreed, begin

2009, was een bewust bodemgebruik in de landbouw na
te streven. Een brede kijk op de complexe bodem is daar– Ine Vervaeke, Provincie Vlaams-Brabant, dienst

Land- en Tuinbouw –
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bij essentieel.

Niet-kerende bodembewerking

geheel, en niet als afzonderlijke onderdelen.
De Europese Unie financiert het onderzoek met 975.000 euro en ook de Boerenbond, de Vlaamse overheid, de 3 deel-

Foto: Patr ick Dieleman

op

focusCop...

yr

ig

Chemische, fysische en biologische
bodemaspecten zijn voortdurend met
elkaar in interactie. Vernieuwend is dan
ook dat de bodem in dit project gezien
wordt als een samenhangend en complex

Monique Swinnen, gedeputeerde voor land- en tuinbouw: “Uit een vorig project leerden we de preventieve werking tegen erosie van maatregelen zoals directe
inzaai, niet-kerende bodembewerking en groenbedekkers kennen.”
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Toepassing van niet-kerende bodembewerking en groenbedekking vormen de
rode draad doorheen de verschillende
onderdelen van het project. Naast de positieve effecten op erosiebestrijding worden
onder andere ook het bodemleven, de
opbouw van organische stof, het vochtgehalte en de bodemstructuur bekeken.
Ook mogelijk negatieve effecten en hoe je
deze kan voorkomen, worden onderzocht.
Denk maar aan verdichting, fusarium-,
onkruid- en ziektedruk. Die worden vaak
in verband gebracht met niet-kerende
bodembewerking. Sommige effecten zijn
pas voelbaar wanneer duurzame bodemtechnieken meerdere jaren worden toegepast, ook hier heeft BodemBreed de
nodige aandacht voor.
Info Ine Vervaeke, Provincie Vlaams-Brabant, Dienst Land- en Tuinbouw, Provincieplein 1, 3010 Leuven, tel. 016 26 72 29, ine.
vervaeke@vlaamsbrabant.be.

Ploegloos boeren getoetst
aan de wetenschap
Samen met prof. Roel Merckx van het Leuvense deparwe na over de kwaliteiten en de problemen van onze
bodems en het effect van gereduceerde bodembewer– Patrick Dieleman –
l&t U bestudeert voor BodemBreed het
risico op bodemverdichting. Kan u al conclusies trekken?
Roel Merckx: “Om een verschil aan te
tonen tussen conventioneel ploegen en
gereduceerde bodembewerking zou je ze
in een proef naast elkaar moeten leggen,

Foto: Patr ick Dieleman
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Om antwoorden op vragen van landbouwers te vinden, werden binnen BodemBreed een aantal onderzoekers betrokken.
Ook het Leuvense departement Aard- en
Omgevingswetenschappen werkt mee.
Prof. Roel Merckx sprak in oktober op de
studiedag van BodemBreed.

Foto: Patr ick Dieleman
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met een aantal behandelingen die enkele
jaren lopen, en dan meten. Maar de variabiliteit in de verdichting is van in het
begin al zodanig groot, dat je heel goed
moet weten hoe de situatie is wanneer je
start om problemen met interpretatie te
vermijden. Klassiek zijn er grote verdichtingen op de kopakker, waar de machines
draaien en keren. Wij denken al te mogen
stellen dat er een verdichtingsprobleem
zou kunnen ontstaan door gereduceerde
grondbewerking. De discussie wordt
bemoeilijkt door het brede spectrum aan
technieken. Elk van die machines heeft
zijn eigen gevolgen op bodemverdichting.
Het is dus heel moeilijk om gereduceerde
grondbewerking in 1 adem te noemen.
Bij ploegen spreek je slechts over 1 soort
bewerking, waarover je gemakkelijker
eenduidige uitspraken kan doen.
Internationaal bekeken wordt niet ploegen sterk gepromoot door de Wereldvoedselorganisatie (fao). Toch is dat niet altijd
en overal de juiste manier van werken.
Men beschouwt het als een totaaloplossing voor alle bodems. Ondertussen weten
we al dat niet meer ploegen, zonder dat je
heel veel gewasresten terugbrengt, nefast
is. Het bodemtype en het klimaat spelen
een rol. Het is dus gevaarlijk om te zeggen
dat je overal aan bodemconservering kan
doen door minder te ploegen.”
l&t Is het in onze omstandigheden een
goede techniek?
“Je kan zeggen dat het geen kwaad kan
de grond iets minder te bewerken, met
het oog op erosiebestrijding en koolstof-

Bodemvruchtbaarheid verbeteren,
hier en elders in de wereld
Prof. Roel Merckx is voorzitter van het departement Aard- en Omgevingswetenschappen en ook verbonden aan de Leuvense faculteit Bio-ingenieurswetenschappen. Zijn
specialiteit is bodemvruchtbaarheid. Dat onderzoeksdomein maakt dat hij de laatste
jaren meer en meer in een tropische context werkt. In België leidt hij het onderzoek
rond thema’s als overbemesting, fosfaatuitspoeling en fosfaatverzadiging.
“Ons onderzoek is vooral gericht op de beschikbaarheid van fosfaat in tropische
systemen en eutrofiëring in West-Europese systemen”, vertelt professor Merckx. “In
de tropen is het inderdaad het omgekeerde van hier. Hier hebben we te veel, ginder
te weinig, maar we proberen daar toch met eenzelfde concept naar te kijken. Of je
nu de lage of de hoge zijde bekijkt, beschikbaarheid blijft onderhevig aan dezelfde
wetmatigheden.”
t p. 36
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Een infiltratiemeting bepaalt de snelheid
waarmee water in de bodem dringt. De binnenste ring geeft de verticale infiltratie aan
waarmee de verdichting bepaald wordt.

Roel Merckx was ook lang bezig met de dynamiek van organische stof
p. 35 t
in allerlei soorten landbouwsystemen. Met langetermijnproeven onderzocht hij hoe
je de dynamiek van koolstof kan begrijpen en voorspellen. “We splitsen de organische stof in de bodem op in meerdere fracties die beter herkenbaar zijn dan de
globale pool aan organische stof. We waren ook lang bezig met de interactie tussen
de aanwezigheid van organische stof en bodemstructuur en met de moeilijkheden
om in een tropische context aan voldoende organische stof te komen. In BodemBreed werken we rond bodemverdichting. Die problematiek zou de keerzijde van de
medaille kunnen zijn van gereduceerde grondbewerking. Die technieken zijn op zich
natuurlijk een goede zaak voor erosiebestrijding en opslag van organische stof, maar
het ploegen is ook niet voor niets uitgevonden. We zien verdichtingen optreden in
weinig geploegde bodems. Dat wordt wel eens over het hoofd gezien. We denken dat
het daarom aangewezen zal zijn om toch af en toe te ploegen.”
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kant door het Mestactieplan beperkingen
opgelegd krijgen voor de stikstof die we
onder organische vorm op het land willen
brengen.”
l&t Welke goede praktijken ziet u om toch
het gehalte aan organische stof zo hoog
mogelijk te krijgen?
“Omdat we die precieze balans niet goed
kennen, hebben we een project ingediend
bij het iwt. Het opzet is om het toedienen
van organische stof te maximaliseren en
toch binnen de grenzen van het Mestactieplan te blijven. We kunnen dat nog niet
heel precies voorspellen. We willen dat
combineren met nieuwere technieken
zoals gereduceerde grondbewerking. Je
krijgt daarmee een concentratie van organische stof in een heel dun laagje aan het
oppervlak en een heel arme laag daaronder. Ik heb op de studiedag gegevens van
een proefveld in de omgeving van Parijs
laten zien dat men al 30 jaar niet-kerend
bewerkt. Iedereen zal zeggen: “no tillage leidt tot hogere koolstofopslag in de
bodem”. Wanneer je de bovenste 5 cm met
elkaar vergelijkt, dan is het verschil spectaculair. Bekijk je het hele profiel, dan zie je
dat na 30 jaar het verschil eigenlijk niet zo
groot is, amper 10% in totaal koolstofgehalte. Dat valt een beetje tegen, maar die
organische stof is wel heel sterk geconcentreerd aan het oppervlak. Dat betekent dat
je praat over koolstof die relatief instabiel
is, want stel dat je 1 keer zou ploegen dan
zou die mulchlaag plots in contact komen
met de bodem en dan heel snel afbreken.”
l&t Dat lijkt dan sterk op de strooisellaag
in een bos?
“Dat is precies wat ecologen er zo leuk aan
vinden. Het lijkt heel sterk op een natuurlijk ecosysteem, maar van een landbouwsysteem wordt wel iets meer verwacht. Je
wil daar bijvoorbeeld elk jaar 6 tot 10 ton
tarwe van halen. Dat kan je niet bewerkstelligen via dezelfde ecologische principes. Een natuurlijk ecosysteem is in principe in evenwicht, alle organisch materiaal

en

die zorgen dat de bodem nutriënten kan
opslaan. Van een kalium- of calciumbemesting blijft redelijk veel hangen in de
bodem, omdat die negatief geladen is. In
de tropen is die lading er bijna niet meer,
zodat je bijna volledig van organische stof
afhankelijk bent om een negatieve lading
te creëren. Organische stof is in de tropen
essentieel om überhaupt aan productie te
doen. Dat speelt hier minder, wij hebben
die vooral nodig om structuur te houden
in de bodem (porositeit, waterretentie,
goede verluchting) en natuurlijk om iets
te doen aan erosie, het grote probleem in
de leemstreek. De bodems met heel weinig organische stof hebben in het voorjaar
de meeste kans om te verslempen, af te
spoelen en de straten onder de modder te
zetten.
Ons probleem is dat we aan de ene kant
aanbevelen om het organischestofgehalte
te verhogen, maar dat we aan de andere
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opslag. Maar we hebben nog te weinig
gegevens over de langetermijneffecten,
zoals bodemverdichting, om nu al radicaal
‘nooit meer ploegen!’ te zeggen. Je moet
dat toch perioden van 5 tot 10 jaar kunnen volgen. Ik vermoed dat de waarheid
ergens tussen de uitersten – tussen nooit
meer en ieder jaar ploegen – zal liggen.
De volgvrucht, preventie tegen fusarium
of onkruidbestrijding spelen een rol. Hier
ploegen we de gewasresten en alle opslag
van onkruid onder. In de Verenigde Staten stel je vast dat ploegloos boeren alleen
maar mogelijk is door meer gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken. Dat is
dus een belangrijk nadeel van dergelijke
systemen.
Vroeger heb ik in Colorado (vs) systemen van no-tillage en conventioneel ploegen vergeleken voor wat bodemorganische
stofdynamiek betreft. Het koolstofgehalte
en de structuur zijn veel beter in de nietkerend bewerkte perceeltjes. De opbrengst
was ongeveer identiek, maar we bekeken
toen alleen de bovenste 20 cm. We hadden
toen (nog) geen interesse in de diepere
lagen. We kunnen ook het klimaat en de
bodem niet vergelijken met onze omstandigheden. De allerbeste Amerikaanse mollisols (bodemtypes van het Amerikaanse
bodemclassificatiesysteem, ligt meestal
onder grasland) zijn sowieso al 4 keer rijker aan organische stof dan wat we hier
gewend zijn. Je hebt daar meer speelruimte dan in onze leemstreek, met koolstofgehaltes onder de 1%. Hier moeten we echt
wel iets doen aan het opbouwen van de
organische stof.
Ook in veel tropische bodems is er te
weinig organisch materiaal. Dat is nefast
voor de vruchtbaarheid. Efficiëntie van
meststoffen heeft heel veel te maken
met de lading in een bodem. In een tropische bodem is die zeer laag: de bodem
is verweerd en alle ‘goede’ kleimineralen
zijn afgebroken en verdwenen. Hier, bij
ons, zijn wel nog ‘goede’ kleimineralen,
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Praktijkproeven
in diverse regio’s
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In het project BodemBreed werken 3 praktijkcentra
mee als partner. Ze voeren elk onderzoek uit naar
– Patrick Dieleman –
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erosie en het voorkomen ervan.
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De partners aan Vlaamse kant zijn de Hooibeekhoeve in Geel en pibo Campus in
Tongeren. Het Praktijkonderzoek Plant en Omgeving Wageningen Universiteit en
Research (ppo) speelt dezelfde rol in Nederland. Aan beide kanten van de grens
worden er proeven gedaan rond erosie. De bedoeling van deze proeven op verschillende locaties en bodems is om in elke regio van het werkgebied van BodemBreed
gericht te kunnen antwoorden op vragen van landbouwers over niet-kerende grondbewerking en andere erosiebeperkende maatregelen.

Hooibeekhoeve

Niet-kerende grondbewerking bij maïs Om de mogelijkheden van niet-kerende
grondbewerking bij maïs (korrelmaïs en snijmaïs) op zandgrond te onderzoeken,
werden sedert 2007 verschillende grondbewerkingsmethoden vergeleken. Het
ging om ploegen, ondiepe en diepe niet-kerende bodembewerking en inzaai zonder grondbewerking. De bewerkingen werden al dan niet gecombineerd met een
bodembedekker van gras of rogge. Dwars op de verschillende objecten werd ook
een bemestingsproef met stikstofdosissen op, boven en onder het bemestings
advies aangelegd.
Voorlopig kan al geconcludeerd worden dat de opbrengsten met niet-kerende
grondbewerking vergelijkbaar zijn met deze van ploegen. In droge jaren is een
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komt terug en wordt opnieuw gemineraliseerd. Dat is een gesloten cirkel. Een landbouwsysteem is per definitie een open systeem, dat is ook de bedoeling. Je wil er iets
afhalen, dus zal je er hoe dan ook elk jaar
iets terug moeten instoppen. Een concentratie van organische stof aan het oppervlak in een no tillage-systeem brengt dus
ook wat risico’s mee. De bron van nutriënten zit in een dunne laag. De meeste
wortels gaan zich daar nestelen, waardoor
dat bij droogte nadelig kan zijn. Maar los
daarvan is die mulchlaag iets goeds dat de
bodem beschermt tegen regenimpact en
zelfs tegen uitdrogen. Maar, feit blijft dat
je maar een beperkte laag hebt met goeie
condities.
l&t Zijn er behalve organische stof nog
andere aandachtspunten met betrekking
tot de bodem in de toekomst?
“Wat me een beetje zorgen baart, is de fosfaatproblematiek. Steeds meer rapporten
melden dat binnen 200 tot 500 jaar de
fosfaatmijnen uitgeput zijn. De stikstofbevoorrading kunnen we desnoods met
vlinderbloemigen of zo oplossen, maar
ook stikstoffixatie door vlinderbloemigen
werkt enkel wanneer je voldoende fosfaat
hebt. Heel veel tropische bodems hebben
heel veel fosfor nodig omdat het er heel
sterk aan fixeert. De grote uitdaging is
manieren te vinden om fosfor efficiënter
te gebruiken, efficiënter te recycleren uit
afvalstromen en rotaties te bedenken die
meer fosfor kunnen benutten uit de grote
reserves in de bodems die minder en minder beschikbaar worden. Hoe gaan we
betere manieren vinden om fosfaatertsen
waar nog lage concentraties aan fosfaten
inzitten te kunnen uitbaten tegen een aanvaardbare prijs? Dergelijke problematiek
komt hier in onze streken, waar we volop
fosfaat aanbrengen via dierlijke mest,
eigenaardig over. Toch wordt dit samen
met water de grootse uitdaging voor de
landbouw, de volgende 50 tot 100 jaar. r

Het project Prosensols beschermt de bodem

C

Met het Interreg IVa-project Prosensols wenst het Provinciaal
Centrum voor Landbouw en Milieu (Proclam), samen met de
West- en Oost-Vlaamse, Noord-Franse en Waalse partners, de
bodem te beschermen tegen degradatie. Compactie, erosie, verlies aan organisch materiaal, verzuring, verzilting en verontreiniging van de bodem door fosfor zijn verschillende processen
die de fysische en chemische kwaliteit van bodems aantasten,
en bijgevolg ook de biodiversiteit. De landbouwer heeft er alle
belang bij om te werken aan een goede bodemvruchtbaarheid.
Het project wil de boer en het beleid ondersteunen door
maatregelen te evalueren en te demonstreren. Enkele gedemonstreerde maatregelen zijn het belang van groenbedekkers,
aanpassen van bandenspanning in de strijd tegen bodemcom-

pactie, het effect van ploegloos boeren op de bodemvruchtbaarheid, het belang van organische stof in de bodem, … Daarnaast
richt Prosensols zich ook tot het brede publiek met didactische
werkpakketten en een bodemexperimentenkoffer voor in de
klas, uitwisselingsdagen voor leerkrachten en een gratis rondreizende tentoonstelling.
Info Liesbet Serlet, tel. 051 27 33 83, liesbet.serlet@west-vlaanderen.be, www.prosensols.eu.
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Er werd ook heel wat aandacht besteed aan niet-kerende grondbewerkingen bij gewassen met fijne zaden. In Tongeren ging dat
over cichorei. Dat gewas wordt ondiep gezaaid. Het ondervindt
daarbij hinder van de gewasresten die bovenop de grond liggen.
Dit kan leiden tot een lager plantenaantal, met opbrengstderving
tot gevolg.

WUR Praktijkonderzoek Plant en Omgeving
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Wageningen ur-ppo onderzoekt de knelpunten, bij het uitvoeren
van de Nederlandse erosieregels. ppo gaat ook na of deze knelpunten op een voor de praktijk en overheid bevredigende manier kunnen worden opgelost, waarbij het doel van erosiebeperking leidend moet zijn. Hierbij moet gedacht worden aan aanpassingen
in het systeem van niet-kerende bodembewerking, maar ook aan
ploegen met aanvullende maatregelen, die even effectief moeten
zijn in het voorkomen van erosie.
Niet-kerende grondbewerkingen in de teelt van fijnzadige
gewassen (zaaiuien) en aardappelen op zware lössgrond (leem)
behoeven nadere optimalisatie. De uien leverden een lagere
opbrengst en de aardappelen hadden meer grondtarra. Samen
met andere partners binnen BodemBreed zoekt men naar alternatieve maatregelen waarmee zowel teeltkundig als erosietechnisch
het beste resultaat wordt behaald. Bij aardappelen kan het maken
van drempels in de geulen, in combinatie met ploegen, een effectieve manier zijn om erosie te voorkomen en toch een optimaal
resultaat te geven. ppo verricht ook onderzoek naar technieken
die de bodemkwaliteit verbeteren. Zo levert een groenbedekker
een belangrijke bijdrage in het verhogen van de organische stof in
de bodem, wat een voedingsbron vormt voor het bodemleven. Een
actiever bodemleven (diepgravende wormen) zorgt voor een betere ontwatering en verbetert de structuur van de grond. Daarnaast
zorgen groenbedekkers, in combinatie met niet-kerende grondbewerking, voor bescherming van de bodem tegen erosie. Enerzijds
door bedekking van de grond, waardoor inslag van neerslag wordt
verkleind. Anderzijds blijft na het (niet-kerend) inwerken van de
groenbedekker meer organische massa aan het oppervlak, waardoor de grond minder verslempt en neerslag beter kan infiltreren.
Wel stelde ppo-wur vast dat het inzetten van groenbedekkers
in de winter enkel verslemping en erosie voorkomen wanneer
ze ingezaaid worden voor 1 oktober. De huidige groenbedekkers
geven bij inzaai na 1 oktober te weinig bedekking. Tevens wordt
de grond bij het zaaien te fijn weggelegd, waardoor die slempgevoeliger wordt. ppo oordeelt dat op zware leembodems na 1 oktober vanuit erosiebestrijdend oogpunt beter kan gekozen worden
voor een diepe grondbewerking. Zo blijft de grond aan de oppervlakte grof, waardoor neerslag goed kan infiltreren. r
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ondiepe niet-kerende bewerking beter dan een diepe bewerking,
omdat de bodem beter zijn vocht houdt. Inzaai zonder grond
bewerking geeft een grotere onkruiddruk en een lagere opbrengst.
Bij directe zaai was de bodem verdicht op geringe diepte. Er werd
meer helminthosporium aangetroffen bij niet-kerende grondbewerking, vooral bij inzaai zonder zaaibedbereiding.
Bodembewerking bij gras-maïscombinatie In 2010 werden de
bodembewerkingen bij een teeltcombinatie gras-maïs vergeleken.
Hier ging het om ploegen en spitten met een spitfrees, al dan
niet met een vernietiging van de zode vooraf en een diepe en een
ondiepe niet-kerende grondbewerking. Na de maïsoogst werd de
grond opnieuw bewerkt, waarna gras werd ingezaaid. Men stelde
vast dat de opbrengst bij niet-kerende grondbewerking achterbleef. Spitten resulteerde in meer opslag van Italiaans raaigras en
gaf meer onkruid dan bij ploegen.
Groenbedekkers na maïs De Hooibeekhoeve vergeleek ook verschillende groenbedekkers die werden ingezaaid na de maïsoogst,
tussen 5 en 25 oktober. Dit waren zowel grasachtigen als 2 winterharde kruisbloemige groenbedekkers. Het was ook de bedoeling
na te gaan wat dit laat gezaaide gewas tijdens het voorjaar nog
deed. Uit de voorlopige resultaten blijkt zeer duidelijk dat vroeg
zaaien van bodembedekkers voordelen biedt. Vooral als in koude winters de bovengrondse ontwikkeling van het gewas wordt
geremd. Toch is ook in die situatie de ondergrondse ontwikkeling
van het gewas steeds behoorlijk goed. Daarom mag het effect van
groenbedekkers niet onderschat worden. Wie jaar na jaar groenbedekkers zaait, haalt op termijn voordelen omdat het waterhoudend vermogen van de bodem sterk verbetert.

PIBO Campus

Foto: Pibo
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Ook op de proefvelden van het pibo wordt gedurende 3 jaar de
haalbaarheid van niet-kerende grondbewerking onderzocht in
diverse teelten. Het gaat over typische akkerbouwteelten zoals
wintertarwe, suikerbieten, cichorei, korrelmaïs en aardappelen. Er
worden verschillende parameters onderzocht in elke teelt, zoals de
kwaliteit van het zaaibed, het opkomstpercentage, de onkruiddruk,
gewasopbrengst en de kwaliteit van het geoogste product. Ook
werden proeven met groenbedekkers aangelegd. Een groot verschil met de Hooibeekhoeve is de grondsoort. In Tongeren heeft
men zware leemgronden, terwijl het in Geel over zandgrond gaat.
Voorlopig kan men al concluderen dat bij ploegloos boeren
op zware leemgronden een niet-kerende grondbewerking nodig
is in december of januari. Die moet voldoende diep zijn, en ze
kan niet met eender welke machine worden uitgevoerd. Er werd
vastgesteld dat de wateropnamecapaciteit van de bodem beter is
bij ploegloos boeren. Een nadeel is dat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (vooral glyfosaat voor het zaaien) toeneemt.

Hooibeekhoeve

pibo campus vzw

ppo Wageningen

Hooibeeksedijk 1, 2240 Geel
Contactpersoon: Gert Van de Ven
gert.vandeven@hooibeek.provant.be
tel. 014 85 27 07

Sint-Truidersteenweg 323, 3700 Tongeren
Contactpersoon: Dieter Cauffman
duurzamelandbouw@pibo.be
tel. 012 39 80 56 of 0495 32 30 10

Vredeweg 1c, 5816 AJ Vredepeel (NL)
Contactpersoon: Gerard Meuffels
gerard.meuffels@wur.nl
tel. +31 6 2038 8151
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Foto: Patr ick Dieleman

Nadenken over duurzaam bodemgebruik
Op 15 oktober dachten wetenschappers, politici en
voorlichters, samen met enkele landbouwers, na over
– Marijke

nd

bodemduurzaamheid in al zijn aspecten.

Subsidiëren of straffen?

en

Is een resultaatverplichting te verkiezen
boven een middelenverplichting? Bij de
eerste stemming was drie vierde van de
aanwezigen het daarmee eens. Het panel
bleek heel wat genuanceerder te denken.
Een resultaatverplichting geeft weliswaar
aan de boer de vrijheid om zelf te kiezen
hoe hij dat resultaat bereikt, maar hij heeft
zelf geen vat op het resultaat. Dat wordt
ook beïnvloed door externe factoren.
Zeker bij bodems kan je de resultaten van
maatregelen niet altijd op korte termijn
meten. De aanwezige landbouwers pleitten vooral voor voldoende middelen, die
effectief moeten zijn, en waartussen ze
dan zouden kunnen kiezen. De tweede
stemming bleek een omgekeerd resultaat
op te leveren: drie vierde van de deelne-

ig

Overal in Vlaanderen en
Nederland?
Een tweede panel dacht na over de implementatie van duurzaam bodemmanagement. Voor de stelling dat niet-kerende
bodembewerking voor alle akkerbouwers
haalbaar is, ging het aantal ja- en neestemmen gelijk op. De meeste panelleden
waren het oneens. De voorstanders wezen
erop dat boeren vooral voldoende geduld
moeten hebben, om de grond in goede
conditie te bewerken en geen schade te
veroorzaken. Tegenstanders wezen op het
feit dat niet alle gewassen zich lenen voor
niet-kerende bodembewerkingen, dat de
weersomstandigheden een grote rol spelen en dat het op zandgronden nodig is
om te ploegen. r
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mers bleek het na de discussie oneens te
zijn met een resultaatverplichting.
Er werd ook nog stilgestaan bij de stelling dat de rol van de landbouwbodems op
de klimaatverandering en biodiversiteit
wordt onderschat, een stelling die door het
merendeel van de deelnemers en van het
panel onderschreven werd.

er

Resultaat of inspanning
verplichten?

ht

Een eerste discussie handelde over duurzaam bodembeleid. Bij de stemming
waren de deelnemers het er bijna unaniem over eens dat een overheid beter
kan subsidiëren dan bestraffen. In de
paneldiscussie waren ook de voorstanders
ervan overtuigd dat met stimuleren meer
kan bereikt worden dan met straffen. De
verantwoordelijkheid voor erosie ligt niet
alleen bij de landbouwer; die mag niet
gestraft worden voor fouten van anderen.

Enkele panelleden vonden dat subsidies
slechts tijdelijk mogen. Bij de introductie
van een beleid kan de overheid stimulerend optreden, maar dat kan vervangen
worden door een verplichting. Zoiets kennen we van de cross compliance. Wanneer
de overheid het minder extreem speelt,
kan stimuleren evolueren naar een flankerend beleid.

Bo

Het eerste deel van de studiedag gaf aan
heel wat projectpartners, en ook andere
experten, de kans om hun visie en/of
bevindingen voor te stellen. Tijdens het
tweede gedeelte vonden 2 paneldiscussies plaats. Voordat de leden van een panel
hun visie over een stelling verduidelijkten, mochten de deelnemers er eerst over
stemmen. Daarbij werd dankbaar gebruik
gemaakt van de steminfrastructuur van de
Vlaams-Brabantse provincieraadszaal. Na
de paneldiscussie werd met een tweede
stemronde nagegaan of de bijkomende
informatie tot andere standpunten aanleiding gaf bij de deelnemers. Twee verschillende panels discussieerden over telkens
3 stellingen.

bo

d’Hertefelt & Katleen Gillijns, BodemBreed & Patrick Dieleman –

Nog meer stellingen

C

Graanprijs of beleid? Is de graanprijs belangrijker voor de bodem dan een goed bodembeleid? 75% van de stemmers dacht van niet. Voorstanders wezen vooral op het belang van
graanteelt in een rotatie en het positief effect op de bodem. Een tegenstemmer vond dat
niet de graanprijs, maar wel de graanopbrengst belangrijk is.
Nood aan proefvelden Bijna iedereen was het erover eens dat landbouwers nood hebben aan goede proefveldresultaten om een bodemmanagement te kunnen implementeren.
Dankzij proefvelden en demo’s kan een landbouwer sneller meerdere situaties en ook de
effectiviteit van verschillende machines beoordelen. Op proefvelden kan men ook tonen
hoe het niet moet. Er werd ook gewezen op het belang van een goed samenspel tussen
onderzoekscentra en landbouwers. Eerst moet het probleem (vanuit kenniscirkels) zo goed
mogelijk gedefinieerd worden, vooraleer het proefopzet vastgelegd wordt. Toch wordt de
kennis van de eigen bodem niet onderschat. De situatie kan op enkele kilometers afstand
sterk verschillen en zelfs kleine verschillen kunnen om een totaal andere aanpak vragen.
Landbouw&Techniek 05 – 11 maart 2011 •
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Niet-kerend(e) boeren
De theorie is mooi, maar hoe werkt het in de praktijk?
We gingen aan beide zijden van de grens luisteren bij
een landbouwer die al een tijdje niet-kerend werkt.

Het optimum zoeken tussen
kerend en niet-kerend

Foto: kbivb

yr

ig

ht

Bo

Begin september gebruikt Christian Dirick
deze machine om de bodem te decompacteren.
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focusCop...

Organisch materiaal boven
“We tillen de grond op, dan vsolgt een
lichte bewerking bovenaan. We laten
minstens drie vierde van het organisch
materiaal boven liggen, in de bovenste
5 cm, en dan gaan we zaaien. Ik verkies
de mosterd rond 25 september te zaaien
en niet al rond 1 september, opdat die kleiner zou blijven. Zodoende hoef ik niet te
investeren in zwaarder materiaal om de
bodem met die massa organisch materiaal erop bewerkt te krijgen. Het organisch materiaal is heel belangrijk. Om dat
in humus om te vormen heb je 3 zaken
nodig: warmte, water en lucht. Wanneer
je het organisch materiaal gaat inwerken, maak je veel minder humus, want
op 25 cm diep ontbreekt de factor lucht.
Dat hangt uiteraard ook samen met onze
zware leemgrond. Hier in de streek zijn
er grote verschillen in zwaarte, en dat vertaalt zich in een andere manier van nietkerend werken.
Een tweede bepalend element is de teelt
zelf. Bijvoorbeeld voor rode wortelen aanvaarden de afnemers geen niet-kerend. Er
was te veel uitval wegens gevorkte pen-

en

Christian begon met niet-kerende grondbewerking omdat zware onweders voor
erosie zorgden. “Ik zag op de regionale
televisie mensen die stelden dat ze de
boeren gingen leren ploegen. We zouden
dwars moeten ploegen, niet langer met
de helling mee. Ik aanvaardde dat niet en
maakte voor mezelf uit dat ik een andere
oplossing zou vinden. Volgens mij heeft
de richting waarin geploegd wordt wei-
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Christian Dirick uit Walshoutem (rechts op
foto in band) is bestuurslid van de provinciale vakgroep akkerbouw Vlaams-Brabant
van de Boerenbond. Hij nam het ouderlijk
bedrijf over in 1986. Het was destijds
120 ha. Hij richtte in 2000 een machinering op met 5 boeren uit de streek, om
samen met niet-kerende grondbewerking
te starten. Ondertussen beslaat zijn bedrijf
bijna 200 ha suikerbieten, tarwe, wat vlas,
spinazie, erwten, bonen en rooiwortelen
voor de verse markt.

– Patrick Dieleman –

bo

streek actief in een kenniscirkel.

nd

Zowel Christian Dirick als Hub Kinders zijn in hun

nig invloed. In de winter heb je weinig
erosie, je hebt dan geen zware onweders.
Het gevaarlijkst is de maand mei. Dan is
dat perceel al bewerkt, en zie je niet meer
hoe er geploegd is. Ik kwam in Wallonië
bij collega’s terecht die ervan overtuigd
waren dat niet-kerend werken de beste
oplossing was. Zij hadden dat geleerd
in Frankrijk. Ik heb toen eerst materiaal
van hen hier uitgeprobeerd. Het resultaat
stond mij aan, net als mijn 4 collega’s die
ook geïnteresseerd waren. Toen zijn we
zelf gestart. We begonnen voorzichtig op
enkele hectares, om de techniek onder de
knie te krijgen. Ondertussen bewerk ik
bijna de helft van mijn bedrijf niet-kerend.
Dat is mijn streefdoel, afhankelijk van de
toestand van de bodem en het weer kan
dat 10 tot 70% zijn.”

Foto: Patr ick Dieleman

Kenniscirkels
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Maarten Huybrechts (links op foto), akkerbouwconsulent van de Boerenbond, begeleidt de kenniscirkels. In 2009 werden er
voor de verschillende provincies (Nederlands-Limburg, Vlaams-Brabant, Antwerpen en Belgisch-Limburg) kenniscirkels
gevormd. Een kenniscirkel is een groep van
landbouwers die bereid zijn hun ervaringen
en expertise te delen met collega’s. Elke
groep van ongeveer 10 personen komt 3
keer per jaar samen en dit gedurende 3 jaar.
De onderzoeken die binnen BodemBreed werden opgezet moeten ingaan op

praktijkproblemen. Aan de boeren werd
vooraf gevraagd om een lijst met knelpunten op te stellen, moeilijkheden die ze
ondervinden bij niet-kerende grondbewerking. De onderzoekers die in opdracht van
BodemBreed proeven opzetten, bespreken
hun bevindingen in de kenniscirkels. De
leden van de kenniscirkels kunnen vragen
stellen en mogelijke denkfouten toetsen.
Pas nadat alles uitgeklaard werd, mag de
onderzoeker zijn eindrapport presenteren.
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Limburgse Merkelbeek. Dit is de streek
van de Amstel Gold Race, voor wie zich
het landschap daar niet kan voorstellen.
Hij was bestuurlijk actief in de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (lltb). Het
laatste jaar is het op dat vlak wat rustiger geworden, maar hij heeft nog steeds
bestuursfuncties in het coöperatieleven.
Op de locatie die we bezochten, had hij
een gesloten bedrijf voor 220 zeugen,
maar nu zijn er enkel vleesvarkens. Hij is
de varkenshouderij wat aan het afbouwen,
want het ziet er niet naar uit dat hij een
opvolger heeft. Op het bedrijf komen de
typische akkerbouwteelten voor: aardappelen, suikerbieten, tarwe en een beetje
korrelmaïs.
Hub vertelt hoe hij tot ploegloos boeren
kwam. De ruilverkaveling van 1968 zorgde
voor een perfecte kavelstructuur, maar liet
holle wegen en kanten verdwijnen. Nadien
kwamen de problemen met wateroverlast.
Dat zette Kleuters aan tot denken, niet
alleen voor zijn bedrijf, maar ook maatschappelijk. “Ik ben iemand van het dorp
en we moeten er samen wat leuks van
maken, voor de leefbaarheid.” Op moederdag 1997 kwam er een heel zware regenbui. Doordat de velden begin mei nog
weinig begroeid waren, was er heel veel
schade. “We werden ’s anderendaags met
de bestuurders van de lltb uit het gebied
opgeroepen door het provinciebestuur. Tijdens de coördinatievergadering bleek dat
het waterschap, de gemeenten en andere
instanties een heleboel plannen hadden,
maar er gebeurde niets. Iedereen wees
naar elkaar. Dat had duidelijk een integrale
aanpak nodig. Ik heb toen gezegd dat we
vanuit de landbouw met een knelpuntgerichte aanpak bezig waren. We hadden
toen inderdaad een twintigtal knelpunten
op papier staan. We begonnen toen ook al
met bloemenrijke akkerranden. We kwamen nadien in contact met Duitsers die al
ervaring hadden met erosiepreventie. Dat
was toen met een pennenfrees van Dutzi.

Boeren in de bergen van Nederland
Hub Kleuters heeft een gemengd bedrijf
varkens-akkerbouw in het Nederlands-
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nen. Ook spinazie moet op geploegd land
geteeld worden. Soms oogst men alleen
blad, maar soms worden de stelen mee
geoogst, en dan geraakt het stro dat op
de bodem ligt tussen de spinazie. Ik stem
mijn vruchtafwisseling daarop af. Links
en rechts hoor ik dat het toch aan te raden
is om eens om de 3 à 4 jaar te ploegen.
Ik begin met bieten (niet-kerend). Daarna
volgt tarwe, zo veel mogelijk niet-kerend.
Dan volgen wortelen en spinazie, waar
dus eens kan geploegd worden. Daarna
werk ik terug niet-kerend voor tarwe.
Eens het november wordt, is werken in
2 fasen de stelregel. De grond moet tussen de 2 fasen een halve dag of desnoods
langer kunnen opdrogen. Zo krijg ik een
goed zaaibed, en zo probeer ik ook 1 of 2
weken langer niet-kerend te werken in het
najaar. Gelijk welke bewerking je uitvoert,
steeds wordt de grond samengedrukt, en
dat veroorzaakt op onze zware grond een
samengedrukte band. Wanneer je ploegt,
komt die aangedrukte grond boven te liggen. In de bovenste 5 cm krijgt de struc-
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Foto: kbivb

Na een niet-kerende bewerking blijft heel
wat organisch materiaal boven liggen. Het
beschermt de bodem tegen erosie.

tuur, dankzij de afwisseling van droog en
nat of vorst, de kans om zich te herstellen. Dat gebeurt meestal niet op 25 cm
diepte, waar de verdichting na niet-kerend
zit. Dat probleem merk je dan pas het jaar
nadien, maar dan is het te laat. De meeste
boeren zoeken de verklaring niet het jaar
voordien, wanneer ze 1000 kg minder
geoogst hebben. Ik wil steeds voor de
hoogste opbrengst gaan, als die mogelijk
is. Bij twijfel neem je best je ploeg, maar
toch wil ik zo veel mogelijk niet-kerend
werken. Het komt er dus op aan goed te
volgen wat er gebeurt met de grond. Je
hebt sowieso een dubbel machinepark
nodig. Gelukkig kan ik daarvoor rekenen
op de machinering. Maar ook dat heeft
een dwingend aspect, we moeten zien
dat we in het najaar samen 250 ha tarwe
gezaaid krijgen. Zijn de omstandigheden
voor niet-kerend niet goed, dan werk ik
verder met de ploeg om te kunnen zaaien. Ik kan mij niet veroorloven 3 dagen
te wachten, en daardoor ook de andere
leden van de machinering te laten wachten. Ik moet die 3 dagen verder werken,
maar dan met de gewone ploeg. Daarom
wil ik de vrijheid behouden om te beslissen welke bodembewerking ik toepas. Ik
leg mij dus niet vast met beheersovereenkomsten ‘niet-kerend’. Ik wil mij niet door
een dergelijke overeenkomst laten dwingen om tegen het belang van de bodem in
toch niet-kerend te moeten werken. Die
80 euro weegt voor mij niet op tegen het
oogstverlies dat een verkeerde bewerking
kan veroorzaken. Maar laat er geen misverstand over bestaan: niet-kerend werken
heeft zeker effecten tegen erosie, vooral
door het organisch materiaal dat bovenop
de grond blijft liggen. Daar is geen discussie over. Ik doe niet-kerend niet voor die
80 euro, maar omdat ik erin geloof.”

C

Aan beide kanten van de grens
een andere aanpak van erosie
Erosie stopt niet aan de grens. Het heuvelende landschap loopt
gewoon door, ook de bodem en de teelttechniek veranderen niet
plots. Toch liggen de accenten voor erosiebestrijding op landbouwpercelen bij onze noorderburen anders.
Vlaanderen koos voor een stimulerende aanpak. Enkel op de
meest erosiegevoelige percelen, ‘de paarse percelen’, moeten
landbouwers erosiebestrijdingsmaatregelen nemen als randvoorwaarde voor het verkrijgen van hun inkomenssteun. De Vlaamse
overheid zet in op voorlichting, onder andere via Interregprojecten
en erosiecoördinatoren. Financieel kan je als landbouwer een duwtje in de rug krijgen via vrijwillige overeenkomsten waar je in ruil

voor een vergoeding grasbufferstroken of grasgangen aanlegt, of
je percelen enkel nog ploegloos bewerkt (beheerovereenkomsten
erosiebestrijding).
In Nederland is akkerbouw op percelen steiler dan 18% verboden. Op hellingen vanaf 2% zijn maatregelen verplicht (niet-kerende bodembewerking of aanleg van een grasbufferstrook). Tot 2013
wordt niet-kerende bodembewerking in combinatie met een groenbedekker financieel gestimuleerd. Vanaf 2013 wordt deze werkwijze
verplicht. – Martien Swerts, Vlaamse overheid, departement
lne, dienst Land- en Bodembescherming (Albon) –
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mosterd gaat de Dolomit er zo doorheen
en nadien slaat de rotoreg het wel kapot.
Als je dergelijk werk wil doen, mag je
vooral niet te vroeg opstaan ’s morgens.
Wanneer het wat klam is in het voorjaar
wacht je best tot de middag. Want organisch materiaal dat nog nat is, laat zich
moeilijk kapotslaan. Je kan dan beter ’s
avonds wat langer doorwerken.
Het toedienen van de varkensmengmest loopt vlot, ik heb zelf een bouwland
injecteur van Kongskilde. Op de stoppel
bemest ik voor aardappelen en suikerbieten. Bieten krijgen dan niets meer in het
voorjaar, behalve kunstmeststof. De aardappelen krijgen nog wat bij in het voorjaar.
Ik had een mestoverschot, daarom heb ik
de laatste jaren veel mengmest in de tarwe
toegepast met een zodenbemester. Rond
1 april breng ik 25 m³ op. De eerste week
moet je dan niet gaan kijken, want hoe het
er dan uitziet, dat is om te huilen. Maar
dat herstelt zich. We hebben ook geleerd
dat we niet met de rijen mee, maar schuin
over het land moeten rijden. Zo rij je geen
hele rijen uit.”

en

Mosterd als groenbedekker

“Als groenbedekker kies ik standaard voor
mosterd. Vroeger hebben we ook andere
soorten geprobeerd. Met facelia krijg je
bijvoorbeeld het prachtigste zaaibed, maar
er was te weinig massa in het voorjaar. Na
bladkool moest ik er voor de grondbewerking met de klepelaar over te gaan. Ik wil
er zo de rotoreg in hebben, zodat het organisch materiaal zo grof mogelijk op de
akker ligt. Ik wil ook zo weinig mogelijk
aangepaste apparatuur nodig hebben. Na
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“We hebben verschillende jaren na elkaar
100% ploegloos gewerkt, maar dit najaar
hebben we door de nattigheid moeten
lichtploegen. We ploegden maximaal
15 cm diep. Ik deed dat noodgedwongen
want ik wil bovenaan zo veel mogelijk
organische stof behouden. We hebben
hier lichte löss, tussen 20 en 25% afslibbaar. Die kan je ook tijdens het voorjaar
bewerken. Hier een gemeente verder zijn
bedrijven die op veel zwaardere grond, op
echte kleefaarde zitten. Die moeten normaal voor de winter ploegen. Bij ons is het
enkel om de erosie te doen.
Normaal moet je meer totaalherbiciden
gebruiken wanneer je niet-kerend werkt,
maar ik ben op dit moment zo ver dat ik

Niet kostprijsverhogend

er

Nat najaar noopte tot ploegen

minder Round Up gebruik. Ik begin na 12
tot 15 jaar niet ploegen problemen te krijgen met wortelonkruiden zoals andoorn,
akkerdistel en veenwortel. Die moet je
aanpakken met groeistofherbiciden. Bij
ons wordt de bemestingsruimte, de periode waarin mest mag gevoerd worden,
steeds korter. Er moet nog een groenbedekker op, dat betekent dat ik voor 1 september klaar moet zijn, en die veenwortel
en andoorn moeten wat blad kunnen vormen zodat ik ze goed kan pakken met die
groeistof.”
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Die hield het organisch materiaal boven.
Omdat die machine het materiaal nog iets
te veel onderwerkte, hebben we gekozen
voor een rotorkopeg. We werken nu ook
met de Dolomitbreedvoetwoeler van Lemken. Die doet het best goed en vraagt niet
veel trekkracht.”
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Foto: Patr ick Dieleman

Dit najaar moest Hub Kleuters ten gevolge van
de wateroverlast ondiep ploegen. Toch kon hij
nog gewasresten boven houden.

“Ik zie niet zo veel verschil in kostprijs in
vergelijking met de tijd voor het ploegloos
boeren. Ik schaf langzaam nieuw materiaal aan, maar ik heb geen gekke dingen
gedaan. Mijn zaaimachine wordt wat
ouder. Wanneer ik een nieuwe koop, dan
wordt dat er een met schijven. We beginnen ook pas om 11 uur te zaaien, zodat het
organisch materiaal voldoende droog is en
kan breken, in plaats van de zaaipijpen te
verstoppen. Dat laatste is een probleem op
de heel grote bedrijven. We zien dat ook
met het poten van aardappelen, waar ze
gedurende enkele weken heel hun areaal
moeten geplant krijgen. Ik heb nogal wat
aardappelen gerooid. De problemen heb
je altijd voor 11 uur. Je kan dus beter wat
later beginnen en dan wat langer doorwerken.” r

Ook Europa is bezorgd om de bodem
Erosie, afname van organisch materiaal en bodemverdichting tasten de bodem aan. Niet alleen
in Vlaanderen, maar in heel Europa en ook daarbuiten. Vanuit een groeiende bezorgdheid dacht
de Europese Commissie na over hoe de bodem het best beschermd kan worden in de verschillende lidstaten van de eu. Het resultaat is een ‘Thematische Strategie’ die in 2006 werd gepubliceerd. Als belangrijkste bedreigingen ziet de Commissie erosie, afname van organisch materiaal,
verontreiniging, afdichting, verdichting, afname van de bodembiodiversiteit, verzilting en grondverschuivingen. Voor de Vlaamse landbouwers zijn zeker erosie, afname van organisch materiaal
en verdichting relevant. De Commissie hecht veel belang aan het in kaart brengen van de ernst
van de problemen en aan het op gang komen van initiatieven om de bodemaantasting tegen te
gaan. Hoe dat precies moet, staat beschreven in de Ontwerpkaderrichtlijn Bodembescherming.
Tot nu toe werd de Ontwerpkaderrichtlijn Bodembescherming nog niet goedgekeurd. De Thematische Strategie zal waarschijnlijk wel het glb na 2013 sterk beïnvloeden. – Martien Swerts,
Vlaamse overheid, departement lne, dienst Land- en Bodembescherming (Albon) –
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Gericht onderzoek,
eerste bevindingen

Bo

Behalve de onderzoeken die eerder al aan bod kwamen

(p. 37 en 38), werden binnen BodemBreed ook nog enkele
– Patrick Dieleman –

ht

kleinere opdrachten aangepakt.

en wateroverlast minstens even effectief
zijn als de combinatie van niet-kerende
grondbewerking met groenbedekkers.
dlv Plant ging daartoe een samenwerking aan met Plant Research International
(wur-pri), dat een literatuuronderzoek
opzette. De resultaten daarvan werden
besproken met klankbordgroepen. Het
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Die deelonderzoeken moeten antwoord
geven op enkele strategische vragen die
leven bij de landbouwers.

Alternatieven voor niet-kerende
grondbewerking

Info dlv Plant, Jacob Dogterom, tel. +31 6
533 89 507, j.dogterom@dlvplant.nl
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dlv Plant gaat op zoek naar alternatieve
maatregelen die in de strijd tegen erosie

definitieve rapport is nog niet beschikbaar, maar dlv Plant wil alvast kwijt dat
hernieuwde aandacht voor drempels in
de aardappelteelt (zie foto) het meeste
perspectief biedt om ook bij ruggenteelt
erosie en wateroverlast effectief te verminderen. In de goten tussen de ruggen
worden op regelmatige afstand aarden
dammetjes gemaakt, die het afstromende
water moeten tegenhouden. dlv Plant wil
de mogelijkheden daarvan demonstreren
op akkerbouwbedrijven.

Effect op het bodemleven

Foto: Jan Valckx

C

Het Louis Bolkinstituut onderzocht hoe een landbouwer de functionele agrobiodiversiteit van de bodem op zijn percelen kan uitbouwen en versterken. Dit is de groep van organismen die een nuttige
bijdrage kunnen leveren aan de duurzame exploitatie van de bodem
door de mens, bijvoorbeeld door plantenziekten en -aantastingen
te onderdrukken. De onderzoekers zijn op zoek naar een indicator
die in staat is om dat te meten. Hun literatuurstudie is nog niet
afgerond. Ze stelden een enquête op om de bodemfuncties te laten
beoordelen door landbouwers en externen. Tot nu toe konden ze
nog geen indicator vinden.

Info Louis Bolk Instituut, Marleen Zanen en Willemijn Cuijpers,
tel. +31 343 523 864, m.zanen@louisbolk.nl, w.cuijpers@louisbolk.nl
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Kans op fusarium

Om de vraag te beantwoorden of nietkerende grondbewerking meer kans op
fusariumaantasting in graan (zie foto)
of maïs en helminthosporium bij maïs
oplevert, startte de Hogeschool Gent
een onderzoek. Het team van prof. Haesaert maakte een literatuurstudie over de
invloed van verschillende bodembewerkingen op het voorkomen van deze ziekten. Ook werden op proefpercelen stalen
genomen om de aantasting door fusarium
en het don-gehalte in graan en de aanwezigheid van helminthosporium bij maïs
te bepalen. De waarnemingen voor die
laatste moesten door de weersomstandigheden worden verschoven naar 2011. Als
men niet ploegt, zou de kans op aantasting
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breedte (m)
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focusCop...

lengte (m)

Figuur 1 Verdichting op een geploegd perceel, oktober 2010 (Bron: K.U.Leuven)
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Info Hogeschool Gent, Betty Heremans, tel.
09 363 93 00, betty.heremans@hogent.be

Hoe bewerkbaarheid monitoren?

Het Nederlandse Nutriënten Management
Instituut (nmi) onderzoekt welke sensoren bruikbaar zijn voor het meten van de
fysische bodemkwaliteit. Ook werden de
bestaande adviessystemen geïnventariseerd. Uit de inventarisatie bleek dat hiervoor weinig sensoren beschikbaar zijn. Er
zijn weinig andere adviessystemen dan
voor vocht en beregening. Mogelijk zijn
systemen te ontwikkelen die metingen van
textuur en de kwaliteit van de organische
stof kunnen interpreteren in termen van
aggregatie, storende lagen en bewerkbaarheid. Dit voorjaar worden enkele sensoren
getest. Het lijkt mogelijk om met deze
sensoren informatie te verkrijgen over in
de loop van het groeiseizoen veranderende
bodemfactoren, om daarmee het bodemmanagement te kunnen verbeteren. Ook
denkt men daarmee de bestaande informatie over min of meer onveranderlijke
bodemkenmerken die ondertussen zowat
50 jaar oud zijn – zoals textuur – te actualiseren. Dergelijke sensoren en adviessystemen bieden overigens ook mogelijkheden voor conventionele landbouw en voor
precisielandbouw.
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Info K.U.Leuven, Lieven Van Holm, tel.
016 32 16 30, lieven.vanholm@ees.kuleuven.be
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Foto: Patr ick Dieleman

Info bdb, Pieter Janssens, tel. 016 78 15 46,
pjanssens@bdb.be

door fusarium groter zijn omdat besmetting kan plaatsvinden vanuit niet ondergewerkte gewasresten. Bij een teeltrotatie met maïs, en nog meer uitgesproken
bij korrelmaïs, neemt de ziektedruk toe.
Regen voor, tijdens en na de bloei is veruit
de voornaamste factor in de ziekteontwikkeling, maar kan niet gestuurd worden.
Een behandeling met het juiste product
en op het juiste moment, en de keuze voor
minder gevoelige rassen zijn de belangrijkste preventieve behandelingen.
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De afdeling Bodem en Waterbeheer van
de K.U.Leuven startte eind september,
samen met de bdb, een onderzoek op
rond bodemverdichting. Enerzijds wordt
de bestaande kennis over het voorkomen
en remediëren geïnventariseerd, anderzijds worden een aantal meettechnieken
getest op praktijkvelden. Ten gevolge van
de slechte weersomstandigheden konden het voorbije najaar slechts 5 velden
bemonsterd worden. Volgend seizoen
moet nog meer informatie opleveren,
maar toch konden de onderzoekers al
enkele conclusies trekken. Bodemverdichting komt overal voor onder de bouwvoor,
maar de intensiteit en de spreiding in een
veld verschillen, waardoor zones ontstaan
van ongelijke bodemvruchtbaarheid (zie
figuur 1). De bodembewerking zelf heeft
weinig invloed op die vorm van verdichting. Vooral oogstwerkzaamheden in te
natte omstandigheden zorgen voor hernieuwde bodemverdichting.
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Gevaar voor bodemverdichting?

De Bodemkundige Dienst van België
(bdb) wil nagaan welke invloed een minimale bodembewerking heeft op de diverse
chemische, fysische en biologische kenmerken van de bodem. Daartoe volgt de
bdb 4 percelen waarop al 10 jaar gedeeltelijk niet-kerend en gedeeltelijk kerend
gewerkt wordt. De eerste resultaten
wijzen op een grotere stabiliteit van de
bodemaggregaten en een hoger gehalte
aan organische stof in de bouwvoor bij
de niet-kerend bewerkte proefvelden.
De opbrengst was vergelijkbaar, maar de
penetratieweerstand en ook de bulkdensiteit (schijnbaar soortelijk gewicht) was
hoger bij niet-kerend bewerkte percelen.
Dat wijst op meer verdichting. Op 1 perceel, waarbij niet-kerende bodembewerking werd gecombineerd met een teeltplan zonder hakvruchten, nam ook de
infiltratiesnelheid en het waterbergend
vermogen toe. Een keer ploegen na 10 jaar
niet-kerende bodembewerking verminderde de verdichting, maar verlaagde ook de
stabiliteit van de bodemaggregaten.
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Effect op lange termijn

Info nmi, Marjoleine Hanegraaf, tel. +31
6 290 371 03, m.c.hanegraaf@nmi-agro.nl

Op een perceel werd gemeten op welke
diepte de penetrograaf een indringingsweerstand van 3 MPa ondervond. Dit is
de tegendruk van de bodem die de groeiende plantenwortels net niet meer kunnen
overwinnen. De diepte waar die 3 MPa zich
voordoet, is dus meteen de wortelgrens.
Op de donkerblauw gekleurde plaatsen
– niet toevallig op de wendakkers – ligt
die op slechts 5 cm. Op de roodgekleurde
plaatsen midden op het perceel kunnen
de wortels tot 65 cm diep groeien. Dit
resultaat duidt op verdichting op de wendakkers.

De maatregelenmatrix werd door de Vlaamse
Gemeenschap voorgesteld op Agriflanders, hier
Martien Swerts van Albon.

BodemBreed zocht naar een manier om
de beschikbare kennis over de bodem
samen te brengen en beschikbaar te

kelde op basis daarvan een maatregelen
matrix.

– Bert Reubens, ilvo –
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(ilvo) voerde een studie uit en ontwik-

kundige parameters, waaronder ziekte- en
onkruiddruk, draagkracht van de bodem
en gewasopbrengst.
Deze maatregelenmatrix geeft met
andere woorden op een gestructureerde
wijze de te verwachten impact weer van
bepaalde maatregelen op bodem en landbouwkundige parameters, gebaseerd
op informatie uit studies in Nederland,
Vlaanderen en andere regio’s, onder vergelijkbare agro-ecologische condities.
Aangegeven interacties in elke cel wijzen
op een positief (groen), negatief (rood)
of neutraal (oranje) effect. De mate van
impact wordt genuanceerd van ‘zeer negatief’ over ‘neutraal’ tot ‘zeer positief’ aan
de hand van 7 klassen. De effecten zijn,
zoals aangegeven in de cellen, zelden universeel geldig. Ze zijn doorgaans afhankelijk van specifieke omstandigheden
en interactie met andere maatregelen.
Om meer informatie over de aangegeven
impact te verkrijgen, kan je elke cel aanklikken. Dan verschijnt telkens een begeleidende tekst met een woordje uitleg en
een link naar de desbetreffende paragraaf
van het geschreven rapport. r
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van teelttechnische maatregelen op de
bodem en zijn landbouwkundige geschiktheid geëvalueerd.
Om de draagwijdte en gebruiksvriendelijkheid van dit werk te verruimen, werd
naast het geschreven rapport ook een ‘vertaalslag’ voor een breder publiek ontwikkeld. Dit in eerste instantie voor landbouwers, maar evenzeer voor beleidsmakers
en onderzoekers. Een matrix brengt de
bekomen inzichten op een bevattelijke
manier samen. Een set van teelttechnische maatregelen wordt uitgezet tegen
de kwaliteit van de bodem en landbouw-
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De landbouwer beïnvloedt met zijn
bodembewerkingen, teeltrotatie, bemesting en gewasbescherming niet alleen zijn
opbrengsten, maar ook de bodemkwaliteit
en het milieu. Deze interacties zijn niet
steeds even vanzelfsprekend of eenduidig.
Om dergelijke effecten te verhelderen en
om praktische maatregelen te formuleren,
voerde het ilvo binnen BodemBreed een
literatuurstudie uit, ‘Bodemkwaliteit en
Landbouw’. Naast aandacht voor interacties tussen bodemeigenschappen en -processen, bodembeoordeling en indicatoren
voor bodemkwaliteit, werden de effecten
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Welke impact heb
je zelf op de bodem?

bo

voor Landbouw- en Visserijonderzoek

Foto: Patr ick Dieleman

maken voor de praktijk. Het Instituut

Je kan de maatregelenmatrix online
raadplegen via www.bodembreed.eu/
kennisloket. Ben je benieuwd naar de
toepasbaarheid van deze tool voor je specifieke situatie, of zit je met concrete vragen?
Werp dan zeker eens een blik op de website. Ook de literatuurstudie vind je hier.
Info ilvo, tel. 09 272 26 70,
bert.reubens@ilvo.vlaanderen.be
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Ontstoppelaars
Ontstoppelmachines worden gebruikt
voor een oppervlakkige bodembewerking
(5-10 cm), houden de onkruiddruk onder
controle en laten toe een goed zaaibed te
bereiden. Voorbeelden zijn de traditionele
schijveneg en schijvencultivator, de compactschijveneg, de ganzevoetcultivator en
de ontstoppeleg.
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Tandcultivator met smalle beitels met achteraan 2 rijen gekartelde schijven.

Tot de diepere bewerkingsmachines behoren onder meer decompactors, (diep)woelers en ploegvervangende machines. De
decompactors hebben vaak tot doel een
verharde, storende laag terug los te maken
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Foto: ilvo

Diepere bewerking

en

Welke machines kiezen?
Al die verhalen en onderzoeken roepen ongetwijfeld heel

wat vragen op. Wij geven je alvast enkele antwoorden over

er

de machinekeuze. Voor antwoorden op andere vragen kan

en kunnen ingezet worden voor een (diepe) beluchting. We onderscheiden machines met gebogen tanden (dents Michel) en
rechte tanden met brede voeten (bijvoorbeeld type Combiplow of de erosieploeg
van Beken). Als er veel plantenresten aanwezig zijn, zal een decompactor met rechte tanden minder snel tot verstopping leiden. Anderzijds kan de brede voet van een
decompactor met rechte tanden wel versmering en zo verdichting in de hand werken. Decompactors met gebogen tanden
verstoren de bodem doorgaans minder
dan andere diepwerkende machines. Ze
verluchten de bodem, terwijl de bodemlagen op hun oorspronkelijke niveau blijven
en het profiel dus weinig verstoord wordt.
Bij extreme verdichtingen worden diepwoelers ingezet, die dieptes van 50 cm en
meer bereiken.
De ploegvervangende machines of cultivators zijn opgebouwd uit een reeks
tanden, met voldoende tussenruimte. Tot

je de maatregelenmatrix, het onderzoeksrapport en het
plegen.

– naar: ilvo –

ming met de bewerkingsdoelen kan men
gebruikte machines ruwweg opdelen in
4 categorieën: ontstoppelaars, diepere
bewerkingsmachines, zaaibedbereidingsmachines, en direct-en mulchzaaimachines. Deze indeling mag echter niet te
strak gezien worden, aangezien verschillende machines voor meerdere doeleinden gebruikt kunnen worden en men de
naamgeving vaak door elkaar gebruikt.
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Welke werktuigen en methodes kan
je aanwenden voor een (niet-kerende)
bodembewerking en wat zijn hun typische kenmerken? Voor een niet-kerende
bodembewerking bestaan er heel wat systemen en werktuigen. Ze hebben gemeenschappelijk dat de bodem noch gekeerd,
noch intensief gemengd wordt en dat
de bodemstructuur doorgaans slechts
beperkt gebroken wordt. In overeenstem-
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kennisloket op de BodemBreedwebsite (zie p. 45) raad

Sporadisch ploegen of niet?

Is sporadisch ploegen, bijvoorbeeld om de 4 of 5 jaar, in een
systeem van gereduceerde grondbewerking aan te raden? Zelfs
onder experts zijn er vermoedelijk evenveel voor- als tegenstanders. De voorstanders vinden dat dit de voordelen van nietkerende grondbewerking behoudt en toch toelaat problemen
rond onder meer ondiep structuurbederf weg te werken. Tegenstanders argumenteren dat eenmalig ploegen alle langzaam
opgebouwde positieve effecten van niet-kerende teniet zal doen.
De plotse vrijstelling van voorheen fysiek afgeschermde stabiele
organische stof heeft een sterke mineralisatie tot gevolg. Het
bodemleven moet zich kunnen herstellen. Een ingreep om de 4
of 5 jaar lijkt net iets te intensief, een frequentie om de 6-7 jaar
is minder problematisch.
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Sommigen kiezen voor ploegen wanneer ze geen andere
mogelijkheid zien, bijvoorbeeld wegens een ondiepe verdichting door oogstwerkzaamheden in natte omstandigheden. Vaak
is de keuze gerelateerd aan te natte bodemomstandigheden.
Men heeft niet altijd de tijd om te wachten tot de bodem voldoende droog is. Kies dan voor de minst verstorende manier
van ploegen, ploeg niet dieper dan noodzakelijk (bij voorkeur
niet dieper dan 15 à 20 cm). Voer de bewerking indien mogelijk
uit vóór het zaaien van de groenbedekker en niet voor de inzaai
van het hoofdgewas. Zo kan de impact op het bodemleven en
met name de regenwormpopulatie beperkt worden.

Foto: kbivb
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Vooral bij de zaaimachines vraagt nietkerende grondbewerking drastische veranderingen, aangezien deze aangepast
moeten worden aan het resterend plantenmateriaal op de akker.

Zaaimachines

De directzaaimachines kunnen het gewas
inzaaien in een onbewerkte grond, door
in 1 enkele bewerking de verdichte grond
los te maken ter hoogte van de zaairij,
het zaad af te leggen, en het zaad aan te
drukken en te bedekken. Voordelen zijn

combinaties hebben het voordeel dat ze
het aantal werkgangen kunnen beperken,
maar te zware combinaties leiden dan
weer tot verslemping bij regenval vlak
na de zaai, en vereisen veel trekkracht.
Om de schade voor de bodem minimaal
te houden, kan het raadzaam zijn om te
kiezen voor meesturende assen van werktuigen. Plasvorming kan je voorkomen
door het gebruik van sporenwissers. Hoe
sneller je over de bodem rijdt, hoe minder
bodemschade, maar hoe meer machineslijtage. r
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Voor de zaaibedbereiding kan men de
rotoreg, de pennenfrees, de triltandcultivator, of bepaalde combinaties gebruiken.
De pennenfrees kan daarbij best overweg

het relatief beperkte gevraagde vermogen en de hoge rijsnelheid. Bij mulchzaai
vindt doorgaans een (aangedreven of nietaangedreven) bewerking plaats vóór het
zaaien. Het is steeds belangrijk dat kouters en schijven niet verstopt raken door
gewasresten. Zaaimachines met grote

Deze combinatie van een rotoreg met een zesrijige zaaimachine laat toe bieten te zaaien
in een afgestorven groenbedekker.
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Zaaibedbereiding

met gewasresten, terwijl de rotoreg een
vlakker zaaibed aanlegt. De triltandcultivator is de machine bij uitstek om in het
voorjaar een goed zaaibed te bereiden. Een
veelgebruikte combinatie bestaat uit woelpoten vooraan, gevolgd door een rotoreg,
en een zaaimachine achterop.
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een diepte van ongeveer 25 cm verbrokkelen ze de bodem en verdelen ze organisch
materiaal. Onder aan de tanden zijn vaak
vleugelscharen bevestigd met een werkbreedte van 25 tot 50 cm. De hellingshoek
van de tanden is heel belangrijk. Een
werktuig met gebogen tanden of met tanden met een kleine hellingshoek vraagt
minder trekkracht en reduceert dus het
brandstofverbruik, maar laat een stukje
grond onbewerkt op de aansluiting van
de werkgangen. Een grotere hellingshoek
leidt dan weer tot een zeer onregelmatig bodemprofiel. Meer tanden betekent
een betere verkruimeling en een minder
compacte massa grond die overblijft. Het
risico op bijvoorbeeld bietenvertakking is
daardoor lager, en de opbrengst ligt vaak
hoger. Anderzijds betekenen meer tanden
ook een intensievere verstoring en een
grotere kans op verstopping indien er veel
gewasresten aanwezig zijn.
Bredere, horizontale (platte) beitels
breken de bouwvoor open zonder veel
vermenging, maar veroorzaken meer versmering. Een smalle, stekende (verticale)
beitel zorgt voor een sterkere vermenging,
maar doet het risico op versmering dalen.
Een bijzondere tussenvorm is de zogenaamde ecoploeg (Rumptstad). Deze
ploeg en zijn varianten zijn speciaal ontworpen om ondiep te kunnen ploegen en
over nog niet geploegde grond te rijden.
Op deze manier verdicht de ondergrond
in de voor niet. Nadelen ten opzichte van
conventioneel ploegen zijn echter dat
hoge groenbedekkers moeilijker onder te
werken zijn, er is meer stuurmanskunst
nodig, en bij een natte toplaag van kleigronden ontstaat slip en gaat trekkracht
verloren.
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andere financiële opbrengsten
bij niet-kerende grondbewerking?
Levert omschakeling naar niet-kerende grondbewerking op langere termijn andere
financiële opbrengsten op? Het woord ‘opbrengsten’ kan men interpreteren als
gewasopbrengst of als economische opbrengst. Men moet er rekening mee houden
dat de uiteindelijke economische opbrengst niet alleen bepaald wordt door de biomassaproductie of gewaskwaliteit, maar ook door de werkings- en investeringskosten. Je moet alle kosten en inkomsten in rekening brengen.
Uit een onderzoek over meerdere jaren op maïs en suikerbieten in het projectgebied bleek enerzijds dat gewasopbrengsten heel gelijkaardig zijn (doorgaans ±
5%), en anderzijds dat voor bijna alle proefvelden de totale kosten bij een minimale
bodembewerking kleiner zijn dan de totale kosten bij klassiek ploegen. Toch bleek er
vrij veel variabiliteit te bestaan tussen individuele percelen en jaren, met een sterke
afhankelijkheid van ervaring en specifieke bodem- en weersomstandigheden.
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