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Veranderingen in bodemkwaliteit als gevolg van teeltmaatregelen
in conventionele en biologische bedrijfssystemen
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Om nieuwe oplossingen te onderzoeken om de
akkerbouw verder te verduurzamen is het belangrijk dat er voldoende grootschalige veldproeven
zijn om waarnemingen te doen. In deze bijdrage
zoomen we in op twee van dergelijke veldproeven:
ten eerste de Bodemgezondheidsproef te Vredepeel en ten tweede de BASIS-proef te Lelystad.
Op het bodemgezondheidsexperiment te Vredepeel worden vanaf 2006 zeer veel verschillende
teeltmaatregelen in zowel conventionele als biologische bedrijfssystemen onderzocht op een zandbodem. De volgende behandelingen zijn in alle
systemen uitgevoerd: de teelt van groenbemesters
zoals gras-klaver, Sarepta-mosterd of afrikaantjes
(Tagetes patula), het aanbrengen van compost of
chitine en verschillende technieken om de grond
op een niet chemische manier te ontsmetten. Al
deze maatregelen worden vergeleken met chemische grondontsmetting, een combinatie van
behandelingen en een onbehandelde controle.
De BASIS-proef te Lelystad is gestart in 2008 en
richt zich op de gevolgen van grondbewerking en
het verhogen van de organische stof (via compost,
mest, groenbemesters en gewasresten) in zowel
conventionele als biologische bedrijfssystemen
op een mariene kleibodem. In beide veldproeven worden zo veel mogelijk metingen gedaan,
zoals metingen aan chemische aspecten (o.a. N,

C, pH, organische stof), fysische aspecten (o.a.
indringingsweerstand, textuur etc.) en biologische
aspecten (o.a. aaltjes, bacteriën, schimmels, insecten) en natuurlijk de gewasopbrengst.
Bij de bodemgezondheidsproef is het meest
opvallende resultaat dat de aaltjes (met name
de plant-parasitaire) afnamen in het biologische
bedrijfssysteem, dat sommige maatregelen (o.a.
Tagetes en chitine) een goed alternatief zijn ten
opzichte van chemische grondontsmetting, en dat
bij de biologisch geteelde gewassen significant
minder schade optrad van o.a. Rhizoctonia solani,
Streptomyces scabies, Meloidogyne chitwoodi en
Trichodoriden. De resultaten bij BASIS zijn nog
wat minder duidelijk. Bij slechts enkele gewassen
werd een significant effect op de opbrengst gevonden als gevolg van de maatregelen, maar eenduidige conclusies zijn nog niet te trekken. Dit komt
o.a. door de opzet: de trage veranderingen die
in de bodem ontstaan zijn niet alleen het gevolg
van de verschillende maatregelen, maar ze lijken
vooralsnog ook gemaskeerd te worden door de
gevolgen van de verschillende gewassen en groenbemesters die in deze veldproef getest worden. Dit
geeft aan dat bij dergelijke complexe veldproeven
gedurende langere tijd onderzoek gedaan moet
worden om uiteindelijk goede conclusies te kunnen trekken.
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Op de Broekemahoeve te Lelystad loopt vanaf
2009 een meerjarig veldexperiment om de effecten
van niet-kerende grondbewerking in een gangbare en biologische akkerbouwrotatie op klei te
onderzoeken. Hierbij wordt het grondbewerkingssysteem met ploegen vergeleken met niet-kerende
grondbewerking waarbij ook groenbemesters worden toegepast om de bodem in de winter bedekt
te houden.
Er is nog weinig bekend over effecten van gereduceerde grondbewerking op bodembiologische
parameters en op de ziektewerende eigenschappen van een bodem. Om dit te onderzoeken zijn in
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september 2010, 2013 en 2014 grondmonsters van
de bovenste 12 cm van percelen met ui (gangbare
teelt) en peen (biologische teelt) met een verschillende grondbewerking geanalyseerd. Resultaten
laten zien dat schimmel- en bacteriebiomassa, de
potentiële stikstofmineralisatie (PMN) en makkelijk beschikbare koolstof (HWC) duidelijk hoger
waren in het systeem met niet-kerende grondbewerking t.o.v. het systeem waarin werd geploegd.
Deze verschillen namen toe tijdens het verloop
van de proef. De percelen met niet-kerende grondbewerking bevatten ook meer streptomyceten
en Lysobacter, beiden potentieel antagonistische
bacteriën. Ziektewering van de grond is geanaly-

GEWASBESCHERMING | JAARGANG 46 | NUMMER 3 | JULI 2015

