BODEM

Vier jaar bodemonderzoek: v eel antwoorden, veel vragen
Hoe belangrijk is het bodemleven, welk effect heeft de mechanisatie op bodemverdichting, hoe houden we het organischestofgehalte van de bodem op peil? Allemaal vragen die aan de orde
kwamen in de publiek-private samenwerking (PPS) Duurzame
Bodem. Op 4 oktober kwamen 170 belangstellenden naar Lunteren om te horen wat deze PPS heeft opgeleverd.
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“O

nze landbouwgrond is niet toekomstbestendig.” Met die woorden zet Wijnand Sukkel, coördinator van de PPS Duurzame Bodem, de toon
tijdens de bijeenkomst op 4 oktober, waar de
resultaten van vier jaar onderzoek worden
gepresenteerd. Vier jaar, waarin op vier hoofdthema’s tientallen onderzoeksprojecten hebben plaatsgevonden. Bij deze thema’s draaide
het om organischestofbeheer, bodemverdichting, bodemweerbaarheid en bodemkwaliteit.
Al die facetten komen op deze middag langs en
vinden hun weg naar de ruim 170 belangstellenden. De bodem leeft, dat is duidelijk.

TWIJFELS
Dat Wijnand Sukkel zich zorgen maakt om de
toekomst van de landbouwgrond in Nederland

is begrijpelijk. Er zijn genoeg aanwijzingen, zo
laat hij zien. Langjarige resultaten van Eurofins
(voorheen BLGG) tonen een afname van heel
veel sporenelementen in de grond aan. Ander
onderzoek levert weliswaar als resultaat op dat
het gehalte aan organische stof in de Nederlandse landbouwgrond aardig op peil blijft,
maar Sukkel heeft daar zo zijn vraagtekens bij.
“Op onze eigen onderzoeklocaties van WUR is
structureel onderzoek gedaan en we zien op de
helft van onze locaties een daling en op de helft
dat het nog gelijk blijft. Ik heb dus zo mijn twijfels bij de stabiliteit van het gehalte aan organische stof in de Nederlandse bodems.” De eerste vraag om vervolgonderzoek werd daarmee
al gesteld.

‘Wat veel ondernemers
zich niet realiseren, is dat
bodemverdichting opbrengst
kost, gemiddeld 10 procent.
Geld dat we met zijn allen
laten liggen’

Wijnand Sukkel twijfelt sterk aan het
feit dat het organischestofgehalte in de
Nederlandse bodem op peil blijft
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Verder maakt Sukkel zich zorgen over de
bodemverdichting. “Dat wordt eigenlijk niet
structureel gemeten. Toch kunnen we er wel
iets over zeggen. Op zandgronden is ongeveer een derde min of meer verdicht. In de Flevopolders is dat zelfs 45 tot 60 procent. Wat
veel ondernemers zich niet realiseren, is dat
bodemverdichting gewoon opbrengst kost.
Gemiddeld komt dat neer op 10 procent. Geld
dat we met zijn allen laten liggen.”
Wat hij ook ziet, is dat landbouwgrond steeds
minder noodzakelijke elementen als kali, zink,
ijzer, zwavel en koper bevat. “Het daalt allemaal

Joeke Postma hoopt op nieuwe technieken om meer inzicht in het bodemleven te krijgen

als we de langjarige ontwikkeling bekijken bij
Eurofins.”

MAAR 1 PROCENT
Een ander aspect van de bodem werd door
Joeke Postma, net als Sukkel coördinator van
de PPS, aan de orde gesteld: bodemleven.
Belangrijk of niet, dat is de vraag. “Als we kijken naar de samenstelling van grond, kunnen
we vaststellen dat die voor 99 procent bestaat
uit dood materiaal. Bodemleven is goed voor
maar 1 procent van het totaal. Maar die 1 procent weegt bijvoorbeeld wel 4.000 kilo per hectare. En die 1 procent bestaat uit een scala aan
organismen, zoals schimmels, bacteriën, wormen en ander bodemleven. De biodiversiteit in
de grond is enorm.”
Wie gaat onderzoeken in hoeverre planten dat
bodemleven nodig hebben, zal vaststellen dat
het ook zonder kan. “Teel je bijvoorbeeld een
aardappel in vitro, dan kan dat, maar moeten
alle benodigde stoffen wel in de goede verhouding worden gegeven en dat vraagt veel kennis.” Volgens Postma is het beter om wel van
dat bodemleven gebruik te maken, omdat een
actief bodemleven ook kan zorgen voor het
beheersen van bodemgebonden ziekten en
plagen.
Een mooie doelstelling, maar hoe bereik je die?
Knelpunten genoeg, aldus Postma. “Er is een
economische druk, het organischestofgehalte
van de grond daalt, ondernemers gaan zich in
een beperkt aantal gewassen specialiseren, en
dat helpt allemaal niet. Wil je toch wat bereiken, dan zul je de vruchtwisseling moeten ver-

ruimen, moeten inzetten op specifiek organischestofmanagement, meer groenbemesters
moeten gaan telen en zorgen voor een goede
bedrijfshygiëne. Een aantal van die maatregelen hebben we in de PPS Duurzame bodem
onderzocht.”
Dat leverde bijvoorbeeld als resultaat op dat de
beste manier om het bodemleven in stand te
houden, het toevoegen van organische stof is.
“Daardoor neemt de bodemweerbaarheid toe.
Toen we stopten met het toevoegen van organische stof namen bodemziekten als Pythium,
Pratylenchus en Meloidogyne in omvang toe.”
Ook is gekeken naar het wel of niet ploegen van
grond. “Wat we zagen, was dat bij niet-kerende
grondbewerking de biomassa aan schimmels
en bacteriën toenam, de bodemactiviteit groeide en het aantal antagonisten steeg.”
In de optiek van Postma zal na de 20e eeuw
van de chemie, de 21e eeuw de eeuw zijn van
de microbiologie. Daarbij maakte ze ook duidelijk dat we er met de resultaten uit deze PPS
nog niet zijn. “Het is goed om het bodemleven voor je te laten werken, maar het is tegelijkertijd heel complex om te bepalen wat in

de praktijk wel en wat vooral niet werkt. We
hopen op een snelle ontwikkeling van big data
en DNA-sequencing.”

HET IS ER WEL
Op die oproep sluit het verhaal van Gerard
Korthals direct aan. De onderzoeker bij NIOO,
Centrum voor Bodemecologie in Wageningen,
maakte de vertaling van het vele onderzoek
dat al is gedaan als het gaat om gegevens over
bodem en de wensen van de teler. “We lopen in
Nederland op een aantal facetten echt voorop
als het gaat om gegevens over de bodem. Eurofins doet het gros van het bodemonderzoek in
Nederland en heeft door de jaren heen heel
veel gegevens verzameld. De nadruk ligt daarbij echter wel op het chemische aspect, gevolgd
door het fysische aspect. Slechts een heel klein
deel gaat over het biologische deel. Het lastige
is, dat de ondernemer informatie nodig heeft
uit de fysische, chemische en biologische hoek
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en die drie groepen zijn ook nog eens afhankelijk van elkaar. En dus is er een integrale aanpak
nodig die tot een of meer handelingen door de
teler kan leiden. Randvoorwaarden voor die
aanpak zijn de uitvoerbaarheid en het kostenaspect. Wat dat laatste betreft: een beetje monster kost al gauw duizend euro.”
Korthals maakte duidelijk dat er wel al diverse
bestanden zijn waaruit informatie valt te putten. Internationaal erkend zijn databestanden
over bacteriën, schimmels, regenwormen en
aaltjes. Ook is er de zogenoemde Soil Health
Index, die op de Cornell University is ontwikkeld en in Nederland wordt getest.
Verder attendeerde hij de aanwezigen op langjarig onderzoek op de onderzoekslocatie Vredepeel, dat in 2001 is gestart en loopt tot 2020.
Zo lang moet bodemonderzoek duren om iets
zinnigs te zeggen over effecten op de fysische,
chemische en biologische aspecten van grond.
“Wat we onder meer zien, is dat het biologische
systeem dat hier ligt door de jaren heen steeds
betere opbrengsten gaat geven, tot 20 procent
afgelopen jaren. Om dit goed te blijven volgen
is vervolgonderzoek aan te bevelen.”

In BloembollenVisie 359 is de derde
serie artikelen over bodem gestart. Eerdere series verschenen in 2012/2013 en
2014/2015. Deze zijn te vinden in het
archief op de website van BloembollenVisie. Op termijn zullen ook deze artikelen in dit archief worden opgenomen.
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