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Organische stof heeft verschillende functies. Het houdt
onder andere vocht vast, zorgt voor structuurvorming en
levert nutriënten op. Daarnaast zorgt het vasthouden van
vocht ervoor dat de bodem meer nutriënten kan opslaan.
Voor het verloop van deze processen moet de organische
stof aan de ene kant afgebroken worden, terwijl het aan
de andere kant juist in de bodem bewaard moet blijven.
Stappen voor organische stofbeheer
De handleiding geeft in een aantal stappen tekst en uitleg
over organische stofbeheer. De kern wordt gevormd door
een plan van aanpak, bestaande uit zes stappen, dat agrarische bedrijven kunnen toepassen. Daarnaast kan de
handleiding fungeren als naslagwerk voor verschillende
soorten mest en compost.
Lees de handleiding of kijk voor uitgebreidere informatie
over bodembeheer in het dossier Intergraal bodem
beheer of Bodemgezondheid.

en toevoeging van organische stof vergeleken werden.
In totaal zijn 101 grondmonsters geanalyseerd binnen
het EU project iSQAPER. Ook twee lange termijn experimenten uit de PPS Beter bodembeheer waren onderdeel van dit onderzoek, namelijk BASIS te Lelystad en
Bodemkwaliteit op zand te Vredepeel.
Bepaling ziektewering
Om de ziektewering van de gronden te bepalen, is
grond van de verschillende locaties verzameld en onder
gecontroleerde omstandigheden in Wageningen getoetst.
Aan de helft van de grond werd de ziekteverwekker
Pythium toegevoegd, en vervolgens werd zowel op de
geïnfecteerde als de niet-geïnfecteerde grond tuinkers
gezaaid. Hoe minder de planten werden aangetast in
aanwezigheid van Pythium, hoe ziektewerender de
grond. Na verhitting van de grond verdween de ziektewering, wat aangeeft dat het bodemleven een belangrijke rol
speelt bij ziektewering.

Bron: Groenkennisnet, 16 april 2019

Lange termijn effecten van bodemmaatregelen
op ziektewering
In april 2019 is een wetenschappelijke artikel verschenen (Giulia Bongiorno et al., 2019) waarin het effect
van verschillende bodemmaatregelen op ziektewering
beschreven wordt. Ook de relatie tussen ziektewering en
verschillende bodemparameters is onderzocht. Hieruit
blijkt dat bodemleven en labiele koolstof belangrijk zijn
voor het ontstaan van ziektewering.
Voor dit onderzoek zijn tien lange-termijn veldexperimenten binnen Europa geselecteerd, waarin het
effect van bodemmaatregelen zoals grondbewerking

Gereduceerde grondbewerking had een positief effect
op de ziektewering, wanneer alle locaties gezamenlijk
beschouwd werden. Biologische teelt en kunstmestgift
verhoogden de ziektewerende eigenschappen van de
bodem alleen op sommige locaties. Er was geen overall
effect van organische stof toevoegingen op ziektewering;
mogelijk waren de maatregelen in de verschillende lange
termijn experimenten hiervoor te divers.
Labiele koolstof
Het onderzoek toonde aan dat de ziektewering vooral
correleerde met de microbiële biomassa en de labiele
koolstof in de bodem. Met labiele koolstof wordt bedoeld
de organische stof die makkelijk afbreekbaar is. Deze is
belangrijk voor het onderhouden van een actief bodemleven, wat essentieel is voor het ontstaan van ziektewering.

Experiment om de mate van ziektewering van bodemmonsters te testen
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Toch verklaren deze bodemparameters maar een deel
van de gemeten ziektewering, wat suggereert dat nog
andere mechanismen bijdragen aan de ziektewering.
Vervolgonderzoek is nodig om het ontstaan van ziektewering verder te kunnen verklaren.

te verminderen. Zorgvuldig graslandmanagement richt
zich op het verminderen van wortelstress, waardoor de
gevolgschade afneemt. Te hoge aantallen aaltjes kunnen
verminderd worden door regelmatige bemesting met
organische mest en door vruchtwisseling.

U kunt de wetenschappelijke publicatie ‘Soil suppressiveness to Pythium ultimum in ten European long-term
field experiments and its relation with soil parameters’
downloaden van: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0038071719300732 (Open Access)

Nieuw onderzoek nodig
Na 1980 is er vrijwel geen onderzoek meer gedaan naar
de aanwezigheid van plantparasitaire aaltjes in productiegrasland en de schade die ze daar veroorzaken. In de
tussenliggende tijd is het graslandmanagement echter
sterk veranderd. Er is daarom nieuw onderzoek nodig om
het huidige schadeniveau te bepalen. Daarnaast is ook
een nationale kartering van aanwezige soorten en aantallen gewenst, om vast te stellen welke soorten de meeste
schade veroorzaken. Een dergelijke kartering geeft ook
inzicht in de bijdrage van plantparasitaire aaltjes aan de
biodiversiteit.

Bron: PPS Beter Bodembeheer, 16 april 2019

Plantparasitaire aaltjes kosten grasopbrengst
Plantparasitaire nematoden (aaltjes) kostten in het
verleden gemiddeld dertien procent van de jaarlijkse
opbrengst van Nederlands productiegrasland.
Het huidige schadeniveau is onbekend en daarom is
nieuw schadeonderzoek nodig.
Plantparasitaire aaltjes beschadigen de wortels
Plantparasitaire aaltjes zijn kleine wormpjes die op en
in de wortels leven en zich daaraan voeden. Ze veroorzaken directe schade doordat ze wortelcellen aanprikken en leegzuigen. Beschadigingen aan de wortelcellen
leiden tot gevolgschade: het gewas wordt gevoeliger voor
aantasting door andere ziekten, voor droogte, en nutriëntengebrek. Naast aaltjes die van wortels eten zijn er
in de bodem ook aaltjes die bijvoorbeeld schimmels of
bacteriën eten.
Aaltjes verklaren mogelijk deel van de ‘yield gap’
Door de aangerichte schade daalt de grasopbrengst. Voor
de periode 1950 tot 1980 is deze daling geschat op gemiddeld 13% van de jaarlijkse opbrengst van Nederlands productiegrasland. Dit komt overeen met een directe economische schade van jaarlijks € 200 miljoen. De gemiddelde
opbrengstderving kan mogelijk een deel van de ‘yield gap’
van grasland verklaren, het verschil tussen de praktijkopbrengst en de potentieel haalbare opbrengst.
Positieve effecten compenseren negatieve effecten niet
Plantparasitaire aaltjes hebben ook positieve effecten.
Door hun voedingswijze stimuleren ze de mineralisatie
van nutriënten in de bodem, waardoor het gras meer
nutriënten kan opnemen. Daarnaast stimuleren deze
aaltjes ook de vervanging van plantensoorten in de graszode, waardoor de biodiversiteit toeneemt. Voor productiegrasland wegen de voordelen echter niet op tegen de
nadelen. Daarom is het wenselijk om de aantallen van
deze aaltjes laag te houden.
Voorkomen is beter dan genezen
Zorgvuldig graslandmanagement lijkt de beste maatregel om opbrengstderving door plantparasitaire aaltjes
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Alysha en Ezinma winnen het tweede Wageningen
Youth Institute met hun onderzoek naar
mycorrhiza-symbiose
Alysha Blomker en Ezinma Herler deden onderzoek
naar de rol van mycorrhiza schimmels in de bodem om
bodems beter bestand te maken tegen stressfactoren
als droogte. Met hun onderzoek en advies hebben zij
de profielwerkstukprijs van dit jaar gewonnen en gaan
ze in oktober 2019 mee naar Verenigde Staten om mee
te doen aan het Global Youth Institute in Des Moines.
Alysha en Ezinma zien grote voordelen om deze schimmels wijd te verspreiden onder boeren om zo een bijdrage te leveren aan een meer duurzame en productieve
landbouw.
Oplossingen voor het wereldvoedselvraagstuk
De prijs is bedoeld als inspiratie voor de komende generatie (leerlingen 5/6 HAVO/VWO) om ideeën en adviezen
te uiten voor een betere wereld. De deelnemers zochten
een oplossing voor een van de grootste uitdagingen waar
we in de wereld voor staan: Hoe voeden we de wereld op
een duurzame manier?
Andere scholieren deden onderzoek naar vleesvervangers
en er was een inzending over de positieve effecten van
vrouwelijke dorpen in Liberia.
Indrukwekkende ideeën
De jury was erg onder de indruk van de inzendingen
waar de leerlingen mee kwamen. De jury bestond uit
onderwijsdirecteur Arnold Bregt, Mineke Rezelman,
consultant Banking for Food, Education & Engagement
bij de Rabobank, Joris Lohman, Directeur van Food Hub
en een van de winnaressen van vorig jaar, Marloes Ruiter.
De jury heeft de inzendingen beoordeeld op inhoud,
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