Verslag Werkpakketbijeenkomst 1a/2 Organische stof en bemesting
Maandag 24 september 2018, 13:30-16:30
Radix, zaal W0.2, Wageningen
Bijlage: presentaties tijdens bijeenkomst

Aanwezig:
Henk Westerhof (Veldleeuwerik), Joeke Postma (Wageningen University & Research, PPS-coördinator &
trekker WP3 bodemweerbaarheid), Romke Postma (NMI), Jans Klok (AVEBE), Bart Timmermans (LBI,
projectleider project rond fosfaatbenutting WP2), Karin Oonk (Kenniscoördinator bodem en bemesting
Agrifirm Plant), Jaap Bloem (Wageningen University & Research, project organische stof en
stikstofbenutting), Ton Hendriks (CZAV/Crop Solutions), Edwin de Jongh (Onderzoekscoördinator BOakkerbouw, financier van belangrijkdeel van private deel PPS), Hein ten Berge, Michael van der Schoot, Lieke
Bezemer, Anneleen Rotering, Annet Zweep, Janjo de Haan (Wageningen University en Research,
werkpakkettrekker WP1a/2)

1.

Opening en vaststelling agenda

Janjo de Haan opent de vergadering, heet iedereen welkom en presenteert de agenda, er wordt een kort
voorstellingsrondje gehouden.

2.

Verslag van vorige vergadering

Naar aanleiding van het verslag vraagt Edwin de Jongh naar de projectonderdelen uit de PPS Beter
Bodembeheer die nu onder de klimaatenveloppe vallen. Janjo de Haan geeft aan dat dit vandaag op de
agenda staat. Edwin de Jongh geeft daarnaast aan dat de projecten van BO-Akkerbouw rond bemesting zoals
stikstofbemestingsrichtlijnen en Kringloopwijzer Akkerbouw onderdeel zijn van de PPS Beter Bodembeheer.

3.

Mededelingen

Edwin de Jongh geeft aan dat het bestuur van BO-akkerbouw woensdag 19 september heeft besloten om te
gaan heffen. Dit betekent dat het onderzoeksprogramma van BO-Akkerbouw inclusief de bijdragen aan de
PPS Beter Bodembeheer vanaf 2019 uitgevoerd kunnen gaan worden. De liggende onderzoeksvoorstellen
worden geactualiseerd en besproken in de commissie Innovatie en Onderzoek en vervolgens ter goedkeuring
aan het bestuur van de BO-Akkerbouw voorgelegd.
Janjo de Haan geeft aan dat op 22 november de PPS-Partnerdag georganiseerd gaat worden in Lelystad. In
de ochtend is er een excursie naar de proeven die in Lelystad in het kader van de PPS worden uitgevoerd. ’s
Middags is er een gevarieerd programma met verschillende onderdelen. Doel is uitwisseling tussen
werkpakketten over behaalde resultaten om een breed overzichtvan de resultaten van de PPS te geven.
Tevens is doel om de links met andere programma’s en projecten te geven (zoals met projecten en
programma’s vanuit NWO, EU en de Klimaatenveloppe.

Janjo de Haan geeft daarnaast aan dat de CBAV op 22 november een Themamiddag akkerbouw organiseert
in de Aker Putten rond de rol van bodembiologie in bodemvruchtbaarheid en opbrengstverbetering.

4.

Klimaatenveloppe Slim Landgebruik

Janjo de Haan geeft een presentatie over het LNV-programma Klimaatenveloppe Slim Landgebruik en de
relaties met de PPS Beter Bodembeheer. De presentatie is bijgevoegd bij dit verslag. De tabel met
maatregelen in de presentatie komt uit rapport Lesschen et al 2012, http://edepot.wur.nl/247683.
Hieronder enkele discussiepunten naar aanleiding van de presentatie:
Edwin de Jongh vraagt naar de betrokkenheid van bedrijfsleven bij het programma. Het bedrijfsleven heeft
wel mogen meepraten aan de klimaattafels maar staat nu aan de zijlijn. Straks is wel de bedoeling dat
maatregelen door bedrijfsleven geïmplementeerd worden en dat in de toekomst wel inspanning van
bedrijfsleven gevraagd wordt om doelstellingen te bereiken. Er is nu niet eens informatie over de
klimaatprogramma’s. Janjo de Haan geeft aan dat dit programma door LNV gefinancierd wordt en het
bedrijfsleven hier formeel geen rol heeft. Daarnaast is het nu op zeer korte termijn opgezet waarbij geen tijd
was voor betrekken van het bedrijfsleven. Janjo vraagt bij programmaleiding na of het bedrijfsleven in de
toekomst wel beter betrokken wordt in het programma (Actie: Janjo de Haan).
Koolstofopslagmetingen zijn nu alleen gericht op het vaststellen van de koolstofvoorraad. Er is nu geen
aandacht voor de dynamiek en de bodembiologie. De bedoeling is om de metingen te herhalen in de
komende jaren en in meer detail te kijken naar processen in de komende jaren. Echter het budget voor deze
metingen is nog onzeker en gedetailleerde plannen ontbreken voor komende jaren. Dit geld ook voor de
metingen op en samenwerking met praktijkbedrijven in netwerken. In de praktijkprojecten gaat het vooral
op de toepasbaarheid van maatregelen dan om het vaststellen van de koolstofopslag van maatregelen.
De EOS-aanvoer met gewasresten en groenbemesters sluit aan op project gericht op EOS-aanvoer met mest
uit de Nitraatprojecten LNV. In de werkelijke EOS-aanvoer zit erg veel spreiding, de vraag is of een goede
voorspelling kan doen op basis van zaaidatum en/of biomassa. De huidige kengetallen zijn echter nog
algemener.
De rekenregel rond afbraak bodemorganische stof heeft een verklaarde variantie (R2) van 0.66. Dit wordt
voor een dergelijk onderzoeksonderwerp als hoog beschouwd.

5.

Project Organische stof en stikstofbenutting

Jaap Bloem presenteert de resultaten van het project. De presentatie is bijgevoegd bij het verslag. Hieronder
enkele discussiepunten naar aanleiding van de presentatie:
De vraag is of de bodembiologische methodes (HWC, PMN, PLFA etc) tot vergelijkbare resultaten leiden en of
je kan aangeven welke methodes praktisch toepasbaar zijn. De verschillende metingen zijn vooral ingezet
om te zien wat de verschillen zijn tussen de objecten. HWC is een relatief goedkope parameter en daarom
populair als parameter voor biologische bodemkwaliteit.
Uit dit onderzoek is tot nu toe geen duidelijke boodschap uit proeven te halen of organische stof aanvoer
helpt in verminderen van N-verliezen. Het zijn korte termijn proeven. Tot nu toe geen effect op N-efficiëntie
gevonden. Ook uit lange termijn proeven met stro blijkt geen hogere N-efficiëntie.

Ton Hendrickx vraagt of er een advies gegeven kan worden voor een gewenste C/N range van organische
meststoffen. Te hoog leidt tot vastlegging van stikstof, te laag tot te snelle beschikbaarheid. Een direct
advies kan niet gegeven worden maar hier kunnen we evt. wel nader naar kijken volgend jaar. Dit wordt
meegenomen in werkplannen 2019-2020 (actie Janjo de Haan).

6.

Denitrificatie

Jaap Bloem geeft uitleg over het denitrificatieproces. De presentatie bij zijn uitleg is bijgevoegd bij het
verslag.

7.

Plannen voor 2019-2020

Janjo presenteert de kaders voor de nieuwe plannen met een overzicht van de projecten. Presentatie is
bijgevoegd in de bijlage. Er was beperkt tijd voor dit agendapunt waardoor er geen ruimte was voor een
brainstorm over plannen voor 2019-2020. De partners worden gevraagd hun wensen en ideeën rond
onderzoek en communicatie op het thema organische stof en bemesting door te geven aan Janjo de Haan
(actie partners).
De volgende punten worden nog wel bediscussieerd:
Ton Hendrickx heeft de indruk dat er te weinig gebruik gemaakt wordt van buitenlands onderzoek. Hein ten
Berge, Joeke Postma en Janjo de Haan geven aan dat dit niet het geval is. Bij het opzetten van onderzoek
wordt gekeken naar de bestaande kennis en ook in de discussie van resultaten wordt vergeleken met ander
onderzoek. Voor beoordeling van maatregelen op toepasbaarheid in de praktijk is onderzoek onder
Nederlandse omstandigheden vaak noodzakelijk om de effecten en voor- en nadelen goed te kunnen
kwantificeren.
Edwin de Jongh geeft aan dat via BO-Akkerbouw een heel aantal nieuwe projecten komend jaar in de PPS
gaan starten. De voorstellen worden dit najaar beoordeeld.
Hein ten Berge noemt stikstoffixatie door vlinderbloemigen als mogelijk onderwerp waar relatief beperkt
kennis over is met grote potenties. Nadeel op zandgrond is wel de vermeerdering van plantparasitaire aaltjes
door vlinderbloemigen.
In algemene zin moet meer kennis naar praktische instrumenten vertaald worden. Dit moet ook meer in
samenwerking met partners gebeuren waarbij de onderzoekers meer over hun eigen kennis heen moeten
stappen. Producten van de PPS moeten ook beter gedeeld worden met partners (Actie Janjo de
Haan/Hein ten Berge).
Bart Timmermans presenteert een aantal speerpunten van Louis Bolk Instituut. Deze liggen voor een groot
deel op het onderwerp organische stof en bemesting.

8.

Afsluiting en nieuwe datum

De volgende afspraken zijn gemaakt:
1.

Klimaatenvelop: navragen betrokkenheid bedrijfsleven (Janjo de Haan)

2.

Meenemen opstellen van praktische adviezen en tools in werkplannen 2019-2020 zoals ideale C/Nverhouding (Janjo de Haan)

3.

Partners geven hun vragen en wensen rond onderzoek en communicatie op thema organische stof en
bemesting door aan Janjo de Haan

4.

Producten delen met partners (Janjo de Haan/Hein ten Berge)

Vervolgbijeenkomst: Op 22 November is de PPS Partnerdag. Een volgende bijeenkomst wordt gepland in
januari 2019. Hiervoor wordt een datumbriefje nog rondgestuurd. Op de agenda komen in ieder geval de
resultaten Bodemkwaliteit op zand en de werkplannen 2019-2020.

WP1a-2
Organische stof en bemesting
Trekkers Janjo de Haan en Hein ten Berge
Wageningen University & Research
PPS Beter Bodembeheer
Werkpakketbijeenkomst
24 september 2018

Doel bijeenkomst
• Resultaten van projecten
– Project Organische stof en stikstofbenutting

• Samenwerkingsverbanden met andere programma’s
– Klimaatprogramma Slim Landgebruik

• Uitleg werkingsmechanismen en processen
– Denitrificatie

• Onderzoeksideeën en –plannen
– Formuleren en prioriteren van onderzoeksideeën voor de komende twee
jaren

Agenda
1. Opening en vaststellen agenda
2. Verslag van vorig overleg
3. Mededelingen
4. Klimaatprogramma Slim Landgebruik
5. Project Organische stof en stikstofbenutting
6. Denitrificatie
Pauze
7. Plannen voor 2019 en 2020
8. Afsluiting en nieuwe datum

Klimaatenvelop Slim Landgebruik
En de relatie met de PPS Beter Bodembeheer PPS

Klimaatakkoord Landbouw
• Reductie in broeikasgasemissie van 3.5 Mton CO2-eq in 2030
– Slimmer landgebruik 1.5 Mton, ambitie 1.8 – 2 Mton
• Landbouwbodems buiten veenweide 0.5 Mton
• Veenweide 1 Mton
• Bos en natuur 0.3-0.5 Mton

– Methaan veehouderij 1 Mton
– Glastuinbouw energie 1 Mton
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Doel Klimaatenvelop Slim Landgebruik
• Een vastlegging van 1 Mton CO2 per jaar te realiseren in 2030
• In de sector landbouw en landgebruik
• Als gevolg van het gebruik en beheer van land en bodem
(voornamelijk op minerale bodems).
• 500 – 1000 kg CO2 equivalent per ha per jaar aan de bodem
toevoegen.
– = aanvoer van ca. 250-500 EOS/ha/jaar
– Of vermindering van afbraak met zelfde omvang

6

Maatregelen CO2 vastlegging

Wat is daar voor nodig
•
•
•
•

Wetenschappelijk gevalideerd monitoringssysteem
Duidelijkheid over effectiviteit van maatregelen
Effectieve sturing om maatregelen toe te passen
Kennisontwikkeling en verspreiding

Projectenportefeuille ontwikkeld van 17 samenhangende projecten
Uitvoering t/m 2030
8

Klimaatenvelop Slim Landgebruik: Samenhang

9

Waar ligt directe relatie met de PPS
• Evaluatie maatregelen in Lange Termijn Experimenten
– Experimenten uit de PPS Beter Bodembeheer

• Netwerk Bodem en Klimaat Akkerbouw
– Toepassing van kennis uit de PPS Beter Bodembeheer
– In samenwerking met Stichting Veldleeuwerik

• Bodem & Klimaat kennis gerelateerd aan de PPS Beter Bodembeheer
– Uitvoering van niet gefinancierde onderdelen PPS gerelateerd aan klimaat
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Metingen in Lange Termijnexperimenten
• BASIS: grondbewerking
– Ploegen – NKG – Ondiep ploegen

• Bodemkwaliteit Veenkoloniën: grondbewerking en organische stof
– Spitten-Standaard, Woelen-Standaard,
– Spitten-Compost, Woelen-Compost,
– Spitten-COMBI, Woelen-COMBI

• Bodemkwaliteit op zand: grondbewerking, organische stof &
bouwplan
– STANDAARD – LAAG, wel/geen compost, ploegen – NKG
– Vergelijk enkele intensieve praktijkpercelen
11

Metingen in LTE’s: wat wordt gemeten
Organisch stofgehalte
Koolstofvoorraad

Koolstofontwikkeling

NIR
Gloeiverlies
Organische koolstof
Bulkdichtheid*
N-totaal (Dumas-klassiek)
Kleifractie
pH
Koolstoffracties (pyrolyse)

0-30 cm
x
x
x
x
x
x
x
x

30-60 cm
x
x
x
x

Meting op 1 perceel in 4 herhalingen
* Bulkdichtheid op 10, 20, 40 & 50 cm, incl. penetrometermetingen
12

Netwerk Bodem en Klimaat Akkerbouw
• Vastleggen van C in de
akkerbouw in de bredere
context van duurzaam
bodembeheer en het
stimuleren van maatregelen.
• Additioneel ondersteunen
van bestaande netwerken is
uitgangspunt
13

2.2b Netwerk Bodem en Klimaat Akkerbouw
Samenwerking Veldleeuwerik & Carbon Farming ZLTO:
• Monitoren van ambities: klimaatneutraal, streven naar 0%
emissie en verrijken natuur & landschap
– Nu al met het duurzaamheidsprofiel
– Uitbreiden met extra maatregelen

• Monitoren van effecten maatregelen:
– Keuze voor een teeltregistratie model zoals Cool Farm Tool
– Mogelijkheid voor benchmarken: kennis terug naar de teler
14

Netwerken: Wat zijn de stappen?
0-30 cm

1. Nulmeting
2. Verdieping bodem & klimaat
– Welke maatregelen?

3. Strategie bepalen

Organische
stofgehalte

NIRS

x

Gloeiverlies

x

Koolstof
voorraad

Organisch
koolstof

x

– Maatregelen implementeren en effecten meten

4. Wat werkt en sluit aan bij de praktijk
– Regio, aard van het bedrijf, visie ondernemer

Aansluiting met de PPS Beter Bodembeheer
1.
2.
3.
4.

Bedrijvennetwerk Bodemmetingen
EOS in gewasresten en groenbemesters
Afbraakpercentage organische stof in bodems
Organische stof en stikstofverliezen (afwenteling)
– Zie presentatie Jaap Bloem en Hein ten Berge
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1 Bedrijvennetwerk Bodemmetingen
• Landsdekkend netwerk van 15 akkerbouwbedrijven in NL
• Concentreren van alle bodemmetingen op praktijkbedrijven in
de PPS Beter Bodembeheer
– Organische stof, Minimale data set, Biologische indicatoren,
Stikstofbemestingsrichtlijnen, ...

• Bodemmetingen en registratie op één of enkele percelen
• Werving en selectie uitbesteed aan Anna Zwijnenburg en Albert
Jan Olijve, Van Tafel naar Kavel
17

2. EOS aanvoer groenbemesters en gewasresten
• Update kengetallen van >30 jaar oud
• Literatuurstudie met NMI
– + data uit lopende (systeem)proeven
– Hoeveelheden en humificatiecoëfficiënten

• Meten van ondergrondse en bovengrondse biomassa
groenbemesters
– In diverse lopende proeven en demo’s

• Uitvoering met Kimberley van der Vegt, stagiair HAS Den Bosch
18

2. EOS aanvoer groenbemesters en gewasresten
• Verkennen van mogelijkheid voor kengetallen voor actuele EOSaanvoer op bedrijven
– Inzet Cropscan
– Obv zaaidatum groenbemester
– Rekenregels/modellen voor schatting ondergrondse biomassa obv
bovengrondse biomassa en andere omstandigheden

19

3. Afbraakpercentage bodem organische stof
• Nu vuistregel 2% Kortleven, ervaringsfeit: veel variatie
Onderzoeksvraag: Is er een kengetal mogelijk dat rekening houdt met
bodem-, gewas- en teeltkenmerken?

• Voorwerk door Marjoleine Hanegraaf in afgelopen jaren
– Empirisch onderzoek, 150 grondmonsters bouw- en grasland
• Incubatie proef met CO2-metingen in de tijd

– Uit de metingen is de afbraaksnelheid (RDR)berekend
– Statistische verbanden van RDR en bodemeigenschappen
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3 Afbraak organische stof: Nieuwe rekenregel
RDR = (0,16 -0,003 * C/N-ratio – 0,03 * Nt + 0,27 * J/O-ratio)/3,4
(R2adj. = 0,66)

• Incl. omrekenfactor van 3,4 voor bouwland
– Vertalen van lab naar veldsituatie
– O.b.v. verband N-mineralisatie, in lab en onbemeste percelen
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Organische stof en stikstof benutting
Jaap Bloem, Hein ten Berge

Kunnen organische inputs benutting van (minerale) N verhogen?

• Kunstmest N benutting
door gewassen is vaak niet
hoog (ca. 50%)
• Kan dit beter door
microbiële activiteit,
immobilisatie en
re(mineralisatie) te
bevorderen met
organische inputs?

1st experiment
• Mineral-15N + organic-N fertilizer added (1:1)
Low
C/N ratio

High
C/N ratio

Low
digestibility

Manure

Straw

High
digestibility

Luzern silage

Maize silage

• 4 treatments, 1 control (only mineral fertilizer)
• Brussel sprouts: failed to recover after N limitation

Fertilizer 15N recovery
• Organische meststoffen
verhogen 15N retentie
in microbiële biomassa
en organische stof (in
bodem)
• Laagste verliezen met
luzerne kuil (lage C/N)
• Grootste verliezen met
stro (hoog C/N)

Heijboer et al. 2016
Applied Soil Ecology 107, 251 – 260.

2de experiment
• Focus op 15N immobilisatie, re-mineralisatie en potentiele
verliezen (sinks)
• Daarom ook denitrificatie (N verlies) gemeten
• Omdat spruitkool niet herstelde na N tekort, nu gras gebruikt
om N opname door gewas te meten.
• Microbiële activiteit (immobilisatie) is hoog in de eerste weken,
daarom frequentere metingen: na 10 dagen en 4, 8 en 16 weken
(4 tijdstippen)

Behandelingen potproef
•
•
•
•
•
•

0
ST
GK
0+N
ST+N
GK+N

Controle (niets toegevoegd)
Stro (hoog C/N)
Gras-klaver kuil (laag C/N)
minerale 15NH4 (alleen kunstmest N)
stro (hoog C/N) + kunstmest N
Gras-klaver kuil (laag C/N) + kunstmest N

Geen uitspoeling, gras-klaver kuil geen effect, met stro snelle
afname
10 d

4 wk

8 wk

16 wk

Met stro verhoogde denitrificatie, niet hoger dan gras-klaver kuil
10 d

4 wk

8 wk

16 wk

Organische inputs en N benutting potproeven
• Grote verschillen in N immobilisatie, mineralisatie en benutting
• Met stro snelle afname van minerale N: deel vastgelegt in organische stof, deel
verloren (denitrificatie)
• Zelfs onder niet te natte omstandigheden (potproef) hebben alle
behandelingen effect op denitrificatie: alleen minerale N, alleen organische
input, en combinatie
• komt (met stro) vastgelegde N nog terug?
• Effect organische inputs op uitspoeling nog niet getest
• Effect van natte en droge omstandigheden op verliezen (uitspoeling en
denitrificatie)

Lange termijn experimenten (veldproeven)

Mäder et al., 2002

Microbiologische indicatoren - methoden
•
•
•
•
•
•
•

Schimmelbiomassa (microscoop)
Bacteriebiomassa (microscoop en beeldverwerking)
Samenstelling microbiële gemeenschap:
phospholipid fatty acids (PLFA) en neutral lipid fatty acids (NLFA):
bacteriën, saprotrofe schimmels en mycorrhiza schimmels
Potentieel mineraliseerbare stikstof (PMN): anaeroob, onder water,
1week bij 40°C, labiele N
Heet water extraheerbaar koolstof (HWC): 16 uur bij 80°C, labiele C
(polysacchariden, slijm van microorganismen)

•

Nutrienten retentie (buffer van labiele N)
Bodemstructuur (macro-aggregaten), water regulatie, droogte
bestendigheid..
Algemene ziektewering

•

Early indicators, veranderen sneller dan totaal organische stof

Effecten van
maatregelen: indicatoren
Akkerbouw
–

Duinzand Lisse,1 en 3% organische stof
van compost
S-1%
and S-3%

–

Zand Vredepeel met “conventional and
organic farming system”
S-Conv and S-Org

–

Klei Lelystad met “conventional and
minimum tillage” 0-10 cm
Cl-CT and Cl-MT

Grotere effecten op mineraliseerbare N dan
op Heet Water C

Grotere effecten op schimmels, zowel
saprotrofen als mycorrhiza, dan op
bacteriën

Soil columns with (2x) more fungal biomass (after 4 weeks in
greenhouse)
Soil from Aver Heino, Centre for Organic Dairy Farming

•
•
•
•

Crop yield not different (grass-clover)
Lower N2O emission (greenhouse gas)
50% lower nitrate leaching
more 15N immobilized in plant roots,
organic matter and microbial biomass

F.T. de Vries et al., 2011
Soil Biology & Biochemistry 43, 997-1005

Meer schimmels: minder uitspoeling,
minder lachgas (broeikasgas) emissie
(Proefbedrijf Aver Heino, grasland)
1800

Weinig schimmels

14
12
10
8
6
4

Veel schimmels

2

Lachgas emissie (μg kolom-1)

Stikstof uitspoeling (mg kolom-1)

16

Weinig schimmels

1600
1400
1200
1000
800

600

Veel schimmels

400
200
0

0
1

7

16

dagen

22

29

1

3

7

11

16

21

25

dagen

F.T. de Vries et al., 2006 en 2009

29

Relaties nitraat uitspoeling en C/N ratio plant, en
nitraat concentratie en schimmel/bacterie
verhouding (F/B PLFA ratio)

(F.T. de Vries et al., 2012)

N verliezen in (voornamelijk) grasland
•
•
•
•

Bij hogere schimmel/bacterie verhouding minder uitspoeling
Correleert ook met arbusculaire mycorrhiza en totale microbiele biomassa
Meer 15N immobilisatie door wortelopname, microbiële biomassa en dode
organische resten
Ook aanwijzingen minder denitrificatie en lachgas (N2O productie)

(F.T. de Vries et al., 2006, 2011, 2012 en 2013)

Stikstofverliezen in lange termijn proeven
(akkerbouw)
•
•
•

Hypothese: organische stof behandelingen leiden tot meer microbiële biomassa, mogelijk een hogere
schimmel/bacterie verhouding (?), en minder uitspoeling van stikstof.
Echter, meer organische stof kan ook een risico geven op een hogere denitrificatie.
Daarom is het belangrijk dat uitspoeling en denitrificatie gelijktijdig worden gemeten.

N verliezen intacte bodemkolommen: aanpak
•
•

•
•
•
•

•

intacte bodemkolommen (25 cm diep, 12 cm diameter) van
veld naar kas
vochtgehalte brengen op 60% van de waterhoudende
capaciteit
2 weken bij constante omstandigheden voor-incuberen.
15N gelabelde ammonium toegediend (30 kg N/ha). Controle
alleen water
Na 2 dagen 40 mm neerslag: uitspoeling NO3 en N2O emissie
meten
Na 2 dagen helft kolommen slachten en 15N in bodem en
plant meten, en microbiologische analyses bodem:
denitrificatie enzym activiteit (DEA), en ....
Na 4 weken, als het gewas voldoende tijd heeft gehad om
15N op te nemen, nogmaals uitspoelen en plant en bodem
analyseren (andere helft kolommen slachten)

Metingen aan bodemkolommen (destructief)
• 15N in bodem (totaal en mineraal), en in plant (spruit)
• 15N in microbiele biomassa (fumigatie methode)
• Denitrificatie enzym activiteit (DEA)
•
•
•
•
•

Potentieel mineraliseerbare N (geimmobiliseerde N)
Potentiele N mineralisatie (netto mineralisatie)
Schimmels en bacteriën, verhouding (PLFA)
C/N plant
Heet water extraheerbaar C (early indicator C totaal)

• Volledige realisatie niet gegarandeerd in 3 maanden, deel analyses en uitwerking wordt 2019

Keuze proefvelden, aansluiten bij C opslag
Klimaatenveloppe
• Bodemkwaliteit op zand (BKZ, Vredepeel)
• LAAG (1000) – STANDAARD (2000 kg EOS/ha) sinds 2001/2005
• Zonder (controle) en met compost (+1700 kg EOS/ha) (sinds 2011)
• 4 replicaties, totaal 2x2x4= 16 plots
• Per plot 4 bodemkolommen: met en zonder 15N kunstmest, en meting na 2 dagen
en 4 weken.
• Totaal 16x4= 64 bodemkolommen (mesocosms)

• Organische resten
gemineraliseerd tot
NH4

N kringloop

• Nitrificerende bacteriën
oxideren NH4 tot NO3
• NO3 spoelt makkelijk
uit
• Onder (lokaal)
zuurstofloze
omstandigheden en
met voldoende voedsel
(afbreekbaar C) wordt
nitraat omgezet in N2
en N2O: denitrificatie

(IPNI Nitrogen notes 5)

Denitrificatie
Ca. 50% van alle bacteriën en
sommige schimmels gaan onder
zuurstofloze omstandigheden
nitraat gebruiken voor hun
ademhaling, bij:
• Voldoende nitraat
• Voldoende voeding: afbreekbaar
koolstof (organische stof)
• Lage zuurstof diffusie door vocht
(>60% WHC), kan plaatselijk zijn
• Zeer variabel in ruimte en tijd
• 10-40% van N input

(IPNI Nitrogen notes 5)

Denitrificatie meten
• Toename N2 niet te meten, want lucht bevat 78% N2
• Laatste stap blokkeren met acetyleen, accumulatie N2O meten (acetyleen inhibitie
techniek, AIT)
• AIT met (“intacte”) grondmonsters, allerlei complicaties mogelijk, op zijn best indicatie
van relatieve verschillen.
• Kan ook in suspensie met overmaat nitraat en glucose: denitrificatie enzyme activiteit
(DEA). Weerspiegelt (eerdere) microbiele activiteit
• DEA geeft ook relatieve verschillen, maar geen effect van verstoring grondmonsters
• Verder alleen indirecte indicatie: 15N die je niet terugvind in plant, bodem, of lekwater
moet zijn gedenitrificeerd

Onderzoeksideeen 2019-2020

Doel onderzoeksideeën 2019-2020
• Verzamelen ideeën en vragen van partners in WP team rond
organische stof en bemesting
• Nagaan of dit opgenomen kan worden in de activiteiten van de
PPS

 Met deze input uitwerken werkplannen 2019-2020

Kaders onderzoeksideeën 2019-2020
• Aansluitend op werkplan/consortium agreement
– Koppeling aan systeemproeven
– Koppeling aan andere activiteiten in de PPS

• Goedkeuring werkplan door stuurgroep PPS
• Private bijdrage in kind of in cash wenselijk
• Beschikbaar budget LNV nog onduidelijk
– Enkele projecten lopen af of go-no-go
– Verhoging bijdrage LNV in PPS met financiering BO-Akkerbouw?

Inhoud werkpakketten 1a/2
Organische stof en bemesting
• Centrale rol organische stof in de
bodem nog slecht begrepen
• Nutriëntenefficiëntie moet
omhoog
– Verliezen beperken
– Schaarse grondstoffen

• Wat is effect van soort organische
stof op
– Opbrengst
– Bodemkwaliteit
– Ecosysteemdiensten

• Hoe organische stof beter te
karakteriseren?
• Hoe kunnen we de
nutriëntenefficiëntie verhogen?
• Vertaling naar praktische
instrumenten

Projecten WP1a/2
In uitvoering
• Organische stof en stikstofbenutting
• Effecten organische stof op bodem en
ecosysteemdiensten
• Classificatieschema
bodemverbeteraars
• Mest als Kans (go-no-go eind 2018)
• Fosfaatbenutting invloed bodem &
gewas (loopt af in 2018)
• Kringloopwijzer Akkerbouw
• Stikstofbemestingsrichtlijnen
• Systeemproeven

Opgeschort t/m 2018
• Toestand van bodemorganische stof in
de akkerbouw in Nederland
• Inventarisatie en update van de van
kengetallen
• Verbeterde indicatoren organische stof
• Onderbouwing bemestingsadviezen op
basis van capaciteit en intensiteit
• Interacties tussen nutriënten en
effecten op opbrengst en bodem

Projecten ingediend bij BO-Akkerbouw rond
organische stof en bemesting 2019 en verder
• Organische stof
– toestand, kengetallen, indicatoren, relatie met stikstofverliezen

• Interacties tussen nutriënten Ca-Mg-K-N
– literatuur studie en proeven

• Effecten (blad)bemesting met sporenelementen
– literatuur studie

• Systematiek N-bemestingsrichtlijnen
– verdere uitwerking o.b.v. proeven

• Actualisatie N-bemestingsrichtlijnen
– literatuur studies en proeven

• Implementatie Nutriëntenbalans Akkerbouw
– Bijeenkomsten met boeren, voormalige Kringloopwijzer Akkerbouw

Effecten organische stof op bodem en
ecosysteemdiensten
• TAP-Soil: koolstofopslag
• Analyse van o.s. aanvoer op opbrengst, bodem, uitspoeling
over systeemproeven heen
• Koppeling project organische stof en stikstofbenutting
– Vertaling van proeven naar veldsituatie m.b.v. modellen
– Publicatie van resultaten

• Aanvullende metingen in systeemproeven
– Stikstofuitspoeling, lachgasmetingen, bodemmetingen

Ideeën Louis Bolk Instituut
1. Nieuwe diverse teeltsystemen: strokenteelten (WP7, bodem en nutriënten?)
2. MAK: lange termijn bijdrage meststrategieën aan OS opbouw en bodemkwaliteit.
Alleen op 1 bodemtype
3. Fosfaat: kringlopen sluiten. Hoe sturen? Zonnehoeve beperkt voorbeeld. Wat zijn de
sturende factoren? Andere locaties?
4. Stikstof: efficiëntie slag. Kringlopen met organische mest. Theorie en onderzoekstool
(NDICEA  vervolgstap)
(Opmaat onderwerpen, ter discussie hier en met o.a. BO Akkerbouw)

Wrap-up bespreking projecten
• Welke afspraken zijn gemaakt?
• Wat moet de stuurgroep/programmaleiding weten?

• Heeft de bijeenkomst voldaan aan de verwachtingen?
• Vervolgbijeenkomst: wanneer, waar, wat, wie en hoe?
– PPS Partner dag 22 November
– Volgende bijeenkomst januari 2019?

