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Duurzamer BodemBeheer alleen mogelijk door
samenwerking van alle partijen
Ruim 150 deelnemers bezochten de themadag ‘Beter
Bodembeheer de diepte in’ donderdag 6 april in
Nijkerk. De brede belangstelling van beleidsmakers,
boeren, onderzoekers, adviseurs, onderwijs en toeleveranciers tekende de grote interesse voor duurzaam
bodembeheer in Nederland. In het plenaire ochtendprogramma zei Emeritus hoogleraar bodembiologie
Lijbert Brussaard dat wereldwijd een radicale omslag
nodig is in de manier waarop we de gehele voedselketen
organiseren. De manier waarop we met onze bodem
omgaan speelt hierin een centrale rol. Er kan alleen een
verandering plaatsvinden als alle betrokken partijen,
beleid, boer, ketenpartijen, consument, onderwijs en
onderzoek hierin samenwerken.
In het onderzoek is een integrale benadering noodzakelijk om tot bruikbare oplossingen te komen. Bodem is
een complex agro-ecosysteem waarbij de relaties tussen
bodemmanagement en de gevolgen hiervan vrijwel nooit
één op één zijn. Bodemmanagement heeft tegelijkertijd
invloed op o.a. economie, voedselproductie, klimaat en
biodiversiteit. Een integrale aanpak en systeemonderzoek
is hierbij noodzakelijk, zo benadrukte Wijnand Sukkel,
projectleider van de PPS ‘Duurzame Bodem’. Bij zo’n
benadering zie je dat bodembeheer positief kan uitpakken
op verschillende diensten tegelijkertijd. Door een goede
bodemkwaliteit wordt ook zuiniger omgegaan met nutrienten, en verliezen naar water en lucht kunnen beperkt.
Samenwerking voor duurzamer Bodembeheer
Jan Roefs, boer en bestuurder bij (Z)LTO zei dat natuurlijk ook boeren hart hebben voor een goede bodem.
Maar boeren worden daarin beperkt door economische
randvoorwaarden (bijv. korte pachtcontracten), te weinig
beschikbare kennis en beleid. Beleid en regelgeving is te
ééndimensionaal gericht op bijvoorbeeld alleen waterkwaliteit en houdt onvoldoende rekening met de integrale effecten van bijvoorbeeld organische stofaanvoer.
Een integraal bodembeleid is daarom noodzakelijk, maar
tot nu toe is bodem nauwelijks een beleidsthema.
In de negen workshops in het middagprogramma werd
dieper ingegaan op de onderwerpen die in de plenaire
sessie werden aangestipt. Bijvoorbeeld waarom de boer
wel of niet investeert in bodemkwaliteit, belang van
organische stof, maatregelen om ziektes tegen te gaan,
methoden om bodemkwaliteit te meten, etc.
De themadag was opgezet om de resultaten van het
onderzoek in de Publiek Private Samenwerking (PPS)
‘Duurzame Bodem’ te presenteren. De presentaties van
de Themadag Beter bodembeheer – de diepte in! zijn te
vinden via www.beterbodembeheer.nl.
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Biologische bestrijding krijgt wind mee
Het Europees Parlement heeft onlangs – unaniem –
een motie aangenomen om biologische bestrijdingsmiddelen met een laag milieurisico versneld tot de
markt toe te laten. Bijna tegelijkertijd bracht het
Mensenrechtencomité van de VN een rapport uit,
waarin zij stelt dat het prima mogelijk is om de groeiende wereldbevolking te voeden met voedsel dat is
geproduceerd zonder gebruik te maken van schadelijke
chemische gewasbeschermingsmiddelen.
“Ik geloof dan ook oprecht dat het tij nu aan het keren
is”, zegt de Wageningse emeritus hoogleraar entomologie
professor Joop van Lenteren. Samen met collega’s van
Wageningen University & Research en enkele bedrijven
uit de sector, publiceerde hij deze maand een lijvig overzicht van alle opties die de biologische bestrijding nu al
ter beschikking heeft.
Commerciële Biologische Bestrijding
In hun artikel onderscheiden de auteurs een viertal gradaties van biologische bestrijding, legt Van Lenteren uit.
“De eerste is de grootste en economisch meest waardevolle: dat is de biologische bestrijding die Moeder Natuur
ons vanzelf al biedt via de zogenoemde ecosysteemdiensten. De tweede stap is dat wij als mens die ecosysteemdiensten gericht gaan beschermen en stimuleren. In
een derde stap kunnen we biologische bestrijders, zoals
bijvoorbeeld sluipwespen, eenmalig introduceren in
meerjarige teelten zoals boomgaarden, wijngaarden en
bossen, om nieuwe plaaginsecten te bestrijden. Dat is de
klassieke biologische bestrijding.”
In het artikel geven Van Lenteren en collega’s met name
een overzicht van de meest intensieve, vierde vorm van
biologische bestrijding tegen plagen in korte teelten zoals
groenten en bloemen. Die wordt Augmentative Biological
Control genoemd, ofwel commerciële biologische
bestrijding. Daarbij worden grote hoeveelheden microorganismen of ongewervelde bestrijders gekweekt, om
die vervolgens massaal los te laten in een gewas waar zich
een plaag dreigt voor te doen.
Biodiversiteit op één
In het artikel staat een lijst met enkele honderden biologische bestrijders plus de ziekten en plagen die zij kunnen bestrijden. Van Lenteren: “De positieve boodschap
in dit artikel naar alle betrokken in dit veld is dat er nu al
veel mogelijk is. Weliswaar is de markt voor biologische
bestrijders nog maar 2% ten opzichte van de chemische
middelen. Maar van de pak hem beet duizend chemische
middelen die in de EU zijn geregistreerd, moet meer dan
de helft op relatief korte termijn van de markt worden
gehaald. Daartegenover laat de markt voor biologische
bestrijdingsmiddelen nu een groei zien van meer dan
vijftien procent per jaar.”
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