BODEM

‘Bodembeheer helpt bij
aanpak klimaatverandering’
Op 4 oktober 2016 werd de PPS Duurzame bodem afgesloten met een drukbezocht symposium. Bodemonderzoek vergt
echter vaak meer tijd. De PPS krijgt een vervolg voor nog eens
vier jaar onder de naam Beter Bodembeheer. Programmaleider
Wijnand Sukkel heeft nog genoeg onderwerpen die om onderzoek vragen. ‘Ik zoek bijvoorbeeld naar agressief wortelende
groenbemesters.’

L

opend over de nabijgelegen akker raapt
hij wat kluiten op. Onder lichte druk van
zijn hand vallen ze uiteen. “Hier schrik ik
van. De bodemstructuur is slecht. Ook op deze
zeer vruchtbare grond in Flevoland eist de zware mechanisatie zijn tol.”
Aan het woord is Wijnand Sukkel, onderzoeker
Bodem bij WUR-PPO op de locatie Edelhertweg in Lelystad, voorheen bekend als het PAGV.

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’. Hier zijn ook andere artikelen te vinden die met bodem te maken
hebben.
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Met zijn brede kennis van en interesse in bodem
werd hij vier jaar geleden een van de twee programmaleiders van de Publiek-Private Samenwerking Beter Bodembeheer. Samen met Joeke
Postma, de andere programmaleider, stuurden
ze een groep van enkele tientallen onderzoekers aan die in die vier jaar tijd een flink aantal
bodemaspecten onder de loep namen. Dinsdag 4 oktober 2016 keken ze samen met 150
belangstellenden terug op de resultaten van de
PPS. Toen al was sprake van een mogelijk vervolg. Inmiddels is duidelijk dat dit vervolg er ook
daadwerkelijk komt. In een tijd waarin langjarige projecten bijna niet meer voorkomen, is het
gelukt om overheid en bedrijfsleven te enthousiasmeren voor een nieuwe PPS Beter Bodembeheer die nog eens vier jaar gaat duren.
Een van de succesfactoren in dit verhaal is de
oprichting van de nog prille BO Akkerbouw,
een nieuw instrument waarmee sectoren collectief geld kunnen innen voor belangwekkend
onderzoek. Hoewel deze bedrijfsorganisatie nog

in de kinderschoenen staat, is er wel mee gerekend dat via deze weg een substantieel deel van
de 2,4 miljoen euro vanuit het bedrijfsleven per
jaar beschikbaar komt. Sukkel is blij met deze
ontwikkeling. “Als de BO Akkerbouw er niet was
gekomen, dan was er ook geen vervolg mogelijk
geweest voor deze PPS. Nu kunnen we met dit
geld en geld van Economische Zaken echt goed
vervolgonderzoek doen.”

KLIMAATPROBLEEM
Een van de onderwerpen waarmee de groep
onderzoekers aan de slag gaat, is de relatie
tussen bodembeheer en klimaatverandering.
“Dit is geen landbouwkundig verhaal, maar
een maatschappelijk verhaal. We kunnen de
bodem gebruiken om de uitstoot van broeikasgassen aan te pakken, door bijvoorbeeld te zorgen voor meer organische stof in de grond. Als
dat percentage wereldwijd een paar tiende procent stijgt, dan levert dat echt een bijdrage aan
de vermindering van broeikasgassen en help je
mee aan de aanpak van de klimaatverandering.
Door meer organische stof in de grond te brengen werk je ook mee aan het verbeteren van de
bodemkwaliteit en het verhogen van de bodemweerbaarheid.”
Cruciale vraag is daarbij wel welke organische

stof je in de grond brengt. “We hebben nu vooral
veel drijfmest met makkelijk afbreekbare organische stof, wat bijdraagt aan de uitstoot van lachgas. Dat is niet goed voor het klimaat en ook niet
voor het organischestofgehalte in de grond. De
vraag is hoe je de hoeveelheid en de soort aangevoerde organische stof afstemt op de stikstofaanvoer en de beschikbaarheid hiervan voor
het gewas. Specifiek voor de bollenteelt zullen we ook kijken naar de toepasbaarheid voor
deze sector van resultaten rond organischestofaanvoer en ziektewerendheid van de bodem.”
Een ander aspect waarmee Sukkel de komende vier jaar aan de slag wil, is de ondergrondverdichting in de bodem. “Nu al heeft 40 tot 50 procent van de Nederlandse bodem daar in meer
of mindere mate mee te maken. Dat heeft effect
op de doorlaatbaarheid van de grond en op de
opbrengst. We gaan op zoek naar agressief wortelende gewassen, die verdichte grond weer
kunnen verbeteren, zoals sorghum.”
De combinatie van bloembollen en klei helpt

overigens niet echt mee aan een goede bodemkwaliteit, zo stelt Sukkel. “Die teelt gaat gepaard
met zware machines. Vaak gaat het om huur,
waarbij de schade voor de verhuurder is. Beide
partijen moeten beter met elkaar nagaan hoe ze
de grond zorgvuldig kunnen gebruiken. Dat kan
bijvoorbeeld door na bloembollen een groenbemester te telen. Ook telers met eigen grond zouden meer kunnen doen aan bodembeheer door
in de winter het land niet leeg te laten liggen maar
een groenbemester te gaan telen. Kijk ook eens
naar de mogelijkheid van laag salderende gewassen in het bouwplan, zoals een gras-klavermengsel. Dat draagt sterk bij aan de bodemkwaliteit.”

NIET KEREN
Een ander aspect dat in het vervolgonderzoek
opnieuw een plaats krijgt, is niet-kerende grondbewerking. Al veel toegepast in de akkerbouw
met vooral maaigewassen als granen, maïs en
soja in Noord- en Zuid-Amerika en nu ook bij
de Nederlandse landbouw in beeld gekomen.

Sukkel begrijpt de achterliggende gedachtes bij
deze methode. “Bij ons ploegsysteem rijden we
door de bouwvoor. Dat leidt al snel tot slip, met
bodemverdichting als gevolg. Daarnaast verstoor je met ploegen het hele capillaire netwerk
in de bodem en het bodemleven. Dat zit juist in
de bovenste 12 centimeter van de grond. Wie elk
jaar ploegt, doodt elk jaar een groot deel van het
bodemleven. Met niet-kerende grondbewerking
hou je de gelaagdheid in stand.”
Het klinkt mooi, maar Sukkel ziet ook nog
genoeg praktische bezwaren. “Wie zo gaat werken moet alles anders doen. Anders zaaien,
bemesten en de grond bewerken. Zelfs de keuze van de rassen die je teelt moet je aanpassen.
De komende jaren gaan we kijken hoe dit systeem is te optimaliseren. Kun je bijvoorbeeld
wel ondiep ploegen of eenmaal in de vier jaar
ploegen, hoe maak je een goed zaaibed, al die
vragen komen aan de orde.”

INBRENG VEREDELING
De komende jaren zet Sukkel ook in op de relatie tussen gewas en bodemkwaliteit. “We zijn in
de twintigste eeuw steeds meer gaan redeneren vanuit de opvatting dat wij de plant voeden.
De biologische teler kijkt daar heel anders naar:
de bodem voedt de plant en de plant voedt de
bodem. Het gewas dat je teelt, beïnvloedt dus
de bodemkwaliteit. Op die manier is nooit naar
de rassenkeuze gekeken. Neem als voorbeeld
maïs. Dat is vaak een monocultuur die lang
op het land staat en regelmatig onder slechte
omstandigheden wordt geoogst. Er blijken echter ook rassen te zijn die een veel korter groeiseizoen kennen. Daarnaast is er tussen rassen verschil in de manier van bewortelen. Soms blijft
het aan de oppervlakte, soms gaat het dieper
de grond in. Dat levert ook een verschil op in de
organische stof die in de grond achterblijft en de
bodemdoorworteling. Met een aantal veredelingsbedrijven gaat de PPS Ruwvoeder kijken
naar deze nieuwe aspecten.”
En zo gaat de bodem een nieuwe toekomst tegemoet. Grond is meer dan alleen een productiefactor. Goed beheer legt de basis voor volgende
generaties gebruikers, wie dat ook zijn.

‘Bollen op klei is niet bevorderlijk
voor de bodemkwaliteit’
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