BODEM

In de glastuinbouw heeft het
bodem resetten inmiddels zijn
waarde bewezen. De overstap
naar de volle grond is op dit
moment volop in onderzoek.
Projectleider Thea van Beers
van Agrifirm ziet zeker mogelijkheden, maar niet alle vragen zijn beantwoord.
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aartoe een ingrijpend besluit al
niet kan leiden. Zomer 2014 kwam
er een einde aan de mogelijkheid
om monam als grondontsmettingsmiddel in
de hele land- en tuinbouw in te zetten. Alleen
onder strenge voorwaarden, die echter niet
praktisch zijn, mag een teler het middel nog
laten inbrengen in de grond. “Dat was het
moment om in de opengrondsteelten met een
onderzoek naar de mogelijkheden van Herbie
aan de slag te gaan, omdat inundatie niet op elk
perceel mogelijk is”, stelt projectleider Thea van
Beers, werkzaam bij Agrifirm in Apeldoorn. Zij
voert samen met Wageningen Plant Research
Lelystad, dat met het onderwerken van gras de
basis legde voor deze techniek, dit onderzoek
uit.
Herbie is een eiwitrijk organisch product met
een gecontroleerde samenstelling. Door dat in
grote hoeveelheden in de grond in te brengen
en de grond vervolgens met plastic af te dekken, ontstaat een zuurstofloos milieu. Anaerobe bacteriën worden actief, scheiden bepaalde
vetzuren af die vervolgens allerlei ziekten en
plagen in de bodem doden. Voor de glastuinbouw heeft deze techniek van de firma Thatchtec zijn waarde inmiddels bewezen.
Het wegvallen van monam vormde de start
voor een meerjarig onderzoeksproject waarbij wordt nagegaan welke mogelijkheden deze
methode biedt in opengrondsteelten, zoals
groenten, aardbeien en bloembollen. Problemen met onder meer aardappelcystenaaltje,
wortelknobbelaaltje, stengelaaltje en Verticillium zijn er genoeg in die teelten. Fytosanitaire
eisen van landen buiten de EU vragen om percelen dan wel producten die hier vrij van zijn.

BODEM RESETTEN

Puntjes op de ‘i’ nog nodig
Omdat Nederland een sterke positie heeft in de
export naar derde landen, is onderzoek naar
alternatieven gewenst. Herbie is een van de te
onderzoeken alternatieven.

FINANCIERING VIA PPS
Omdat er geen product- en bedrijfschappen
meer zijn, is een andere financiering van het
onderzoek nodig: de publiek-private samenwerking. Daarbij leveren overheid en bedrijfsleven elk een deel van het benodigde bedrag.
Een van de financiers is de KAVB.
Deze PPS is in principe voor vier jaar, met na
twee jaar een tussentijdse vaststelling of het
project nog twee jaar verder gaat. Inmiddels
zijn de eerste twee jaar voorbij. Tijd om met
Thea van Beers terug te kijken op wat er in die
paar jaar is gebeurd.
“Het eerste jaar waren de omstandigheden
voor de bloembollen niet optimaal, omdat we
pas in het najaar konden starten. We hebben
toen proeven gedaan in emmers met stengelaaltjes in tulpen. Die resultaten waren goed.
Het was echter geen praktijksituatie. Net als
inundatie is het beter om het bodem resetten
te doen als de grondtemperatuur boven de 16
graden ligt. Dan werkt deze techniek het beste.”
Voor het jaar 2016 wilden de onderzoekers
het liefst een met stengelaaltjes besmet perceel uit de praktijk gebruiken maar dat was
op dat moment niet te vinden. Het alternatief
werd een proefveld waar besmet plantmateri-

aal werd ingegraven. De resultaten waren hier
ook positief. Tot zover het succesverhaal. Van
Beers: “De eerste twee jaar waren om en dus is
nagegaan of de PPS in deze vorm kon worden
voortgezet. De overheid heeft besloten om niet
verder te gaan. Dat is jammer, want er zijn nog
genoeg vragen die niet zijn beantwoord.”
Ze somt een aantal zaken op die toepassing
van Herbie in de opengrondsteelt in de weg
staan. “Neem alleen al de afdekking. In de kas
gebeurt dat met plastic folie waarbij de kans op
schade minimaal is. In het open veld kunnen
vogels en groot wild zoals reeën en herten het
plastic kapot maken, waardoor het anaerobe
effect weg is dat nodig is voor een goede werking. Daarom zijn we aan het kijken naar alternatieven voor het plastic, zoals een coating van
bijvoorbeeld zetmeel. Afgelopen jaar hebben
we hiermee enkele proeven gedaan. De maximale afdekkingsduur was twaalf dagen en dat
is te kort. Drie weken afdekking is minimaal
nodig.
“verder weten we nu wel meer over het positieve effect op stengelaaltje, wortelknobbelaaltje
en knolcyperus, maar er zijn nog meer aaltjes
die problemen geven, zoals Trichodorus. Ook
die zouden we graag willen onderzoeken. Ten
slotte spelen de kosten een rol. Een perceel volledig behandelen en afdekken met folie komt
op een bedrag van minimaal 7.000 euro per
hectare en dat is een flink bedrag. Binnen het
project wordt nagegaan of er sprake is van een

meerjarig effect, waardoor de investering over
meer jaren is te spreiden.”

VERVOLG
De private financiers beraden zich op een vervolg, maar Thea van Beers gaat er van uit dat
er in ieder geval een vervolg komt. Dat zou
voor de bloembollensector mooi zijn, want
er is inmiddels wel een praktijkperceel dat
is besmet met stengelaaltjes gevonden dat
beschikbaar is voor proeven met Herbie. Met
de diverse deelnemers, waaronder de KAVB
en Plantum NL, vindt nog overleg plaats. Voor
de bollensector ziet ze vooral veel in de combinatie van vooraf bemonsteren van percelen
op stengelaaltje en een pleksgewijze behandeling met Herbie. “Door zo te werken blijven de
kosten voor de behandeling beheersbaar. Maar
eerst is er nog meer onderzoek nodig.”

Biofumigatie werkt niet
De afgelopen jaren is er ook onderzo e k g e d a a n n a a r h e t e f fe c t v a n
biofumigatie. Dit is het onder werken van met name kruisbloemigen
waarbij gasvormige producten vrijkomen die een dodend effect hebben op ziekteverwekkers in de grond.
Dat effect is niet aangetoond. Het
effect dat ondernemers zien, is toe
te schrijven aan de groenbemester
zelf, zoals verbetering van de bodemstructuur en vrijkomen van voedingsstoffen. Voor meer infor matie zie
www.beterbodembeheer.nl.

Serie Bodem
In BloembollenVisie 359 startte de derde serie artikelen over bodem. Vorige series verschenen in 2012/2013 en 2014/2015. Alle artikelen uit die
series zijn terug te vinden op www.bloembollenvisie.nl onder ‘Dossiers’.
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Het afdekken van de grond met een coating
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