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Waar gaat het om

Resultaten tot nu toe

• De functie van de lange termijn proeven is het in kaart brengen van
de lange termijn effecten van bodemmaatregelen op
bodemkwaliteit, productie en andere ecosysteemdiensten onder
diverse omstandigheden (vruchtwisseling, bodem en klimaat).
• Maatregelen die onderzocht worden zijn organische stofaanvoer,
grondbewerking, vruchtwisseling en groenbemesters, bemesting en
bestrijding schadelijke bodemorganismen
• Ecosysteemdiensten naast productie zijn waterkwaliteit- en
kwantiteit (met name uitspoeling), biodiversiteit, klimaat (met
name koolstofopslag en broeikasgasemissies)
• Op basis van de resultaten kunnen praktische adviezen voor
(nieuwe) maatregelen en strategieën geformuleerd worden
• Onderzoek wordt zowel in gangbare als biologische systemen
uitgevoerd
• Uitvoering in systeemverband: uitvoering van maatregelen in
samenhang met elkaar en meten van diverse effecten

• Lage organische stofaanvoer leidt tot opbrengstderving en lagere
uitspoeling. Hoge organische stofaanvoer leidt soms tot opbrengststijging en soms tot meer, soms tot minder risico op uitspoeling
(Bodemkwaliteit op zand).
• Niet-kerende grondbewerking heeft vergelijkbare opbrengsten als
ploegen of spitten (Alle proeven met grondbewerking)
• Vervanging van zomergerst door tagetes (afrikaantje) geeft een
verhoging van de zetmeelaardappelopbrengst door verlaging van
de besmetting met het wortellesieaaltje. Financieel is dit een aantrekkelijke maatregel (Bodemkwaliteit Veenkoloniën).
• Gerichte bemesting op de verhouding van calcium en magnesium in
de bodem geeft een hogere gewasopbrengst (Bodemkwaliteit Veenkoloniën)
• “Best Practice” (met o.a. een gerichte groenbemesterkeuze) leidt
tot een betere beheersing van plant parasitaire aaltjes en
meeropbrengsten variërend van 5 tot bijna 15%.
• De bodem microbiologische gemeenschap en het functioneren
ervan is significant verandert door het type bodemmanagement
(Bio versus conv.) in combinatie met bodemmaatregelen.
(Bodemgezondheid)

Extra impact
• Contrasten in de lange termijnproeven worden gebruikt in
verdiepend onderzoek in en buiten de PPS (o.a. NWO-projecten,
EU-projecten, Klimaatprogramma Slim Landgebruik).
• De lange termijn proeven vormen demonstratieobjecten voor
kennisoverdracht rond bodembeheer naar telers, adviseurs en
andere partijen in en rond de plantaardige productie
Tabel 1 | Kenmerken van de lange termijnproeven in de PPS Beter Bodembeheer

Proef

Locatie

Grond-soort Prod. wijze Start

Maatregelen

Bodemkwaliteit op
zand

Vredepeel (Limburg)

Dekzand

2000/
2011

Organische stofaanvoer

BASIS

Lelystad (Flevoland)

2009

Grondbewerking

GA/ BIO

Lichte zeeklei GA/ BIO

Grondbewerking

Plannen komende jaren
• Verder doorzetten van de lange termijn proeven
• Samenwerken met diverse Werkpakketten in de beantwoording van
onderzoeksvragen op diverse thema’s
• Integrale metingen van bodemkwaliteit in de proeven
• Integrale analyse van effecten van maatregelen over proeven heen
• Versterken van gebruik van
• Proeven in andere onderzoeksprojecten
• Resultaten in kennisverspreidingsprojecten

Organische stofaanvoer
Bodemkwaliteit
Veenkoloniën

Valthermond(Drenthe)

Dalgrond

GA

2013

Organische stofaanvoer
Grondbewerking

Take home message

Vruchtwisseling en groenbemesters
Bemesting
Bodemgezondheid

Vredepeel (Limburg)

Dekzand

GA/ BIO

2006

Organische stof
Vruchtwisseling en groenbemesters
Bestrijding schadelijke organismen

Lange termijn proeven kunnen de trage ontwikkeling van effecten van
bodemkwaliteit goed in beeld te brengen. De proeven worden veel
breder gebruikt dan alleen voor dit doel.

.

Bodemkwaliteit op zand en de Bodemgezondheidsproef.
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Toepassing tagetes op Bodemkwaliteit Veenkoloniën.

Woelen met rijpadentrekker in BASIS.

Dit project ontvangt financiële steun van de
Topsector Agri & Food. Binnen de Topsector werken
bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid
samen aan innovaties voor veilig en gezond voedsel
voor 9 miljard mensen in een veerkrachtige wereld.

