Henk Meints is tevreden met het resultaat van BRIzonder. Hierdoor is duidelijk geworden dat de combinatie van
inunderen en bodem resetten zorgt voor een versneld proces in de grond.

Project D
BRIzonder
afgerond
Twee jaar geleden startte het project
BRIzonder. Daarbij werd het inunderen
gecombineerd met bodemresetten,
een uitvinding van Thatchtec. Zes
bloembollentelers deden mee. Nu het
project is afgelopen, zien de deelnemers en
Henk Meints van Thatchtec vooral dat de
inundatieprocessen intensiever verlopen.
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e afgelopen jaren was Henk Meints van Thatchtec
in binnen- en buitenland bezig om ondernemers
kennis te laten maken met het bodem resetten
met het organische restproduct Herbie 72. Door
het onderwerken van enkele tonnen van dit product per
hectare lukte het in veel gevallen om ongewenst bodemleven uit de grond te verdrijven en gronden zo weer geschikt
te maken voor productie.
Drie jaar geleden kwam Meints in contact met bloembollenteler Hans Wessels uit Julianadorp, die zich afvroeg of het
inunderen, dat Wessels al vele jaren preventief deed, ook
viel te combineren met bodem resetten. In speciekuipen
vonden in 2017 de eerste proeven op kleine schaal plaats,
gevolgd door een grotere veldproef. Het project BRIzonder
was het vervolg, dat najaar 2018 startte en in februari 2021
wordt afgerond. Hieraan deden zes telers uit de kop van
Noord-Holland mee. Tijd om terug te kijken op wat dit door
de Europese Unie en de provincie Noord-Holland gesubsidieerde project heeft opgeleverd.

MINDER AALTJES
In percelen van de deelnemers werden blokken gemaakt, waarin verschillende hoeveelheden Herbie 72 werden ingebracht.
Ook werden blokken gemaakt zonder Herbie, waarbij de grond
wel of niet werd gespit. En bij een van de deelnemers werd
het perceel niet onder een flinke laag water gezet, maar werd
gekozen voor het verzadigen van de grond met water.
Hans Wessels kijkt als deelnemer terug op een interessante
proef, die echter voor zijn bedrijf geen concrete resultaten
heeft opgeleverd. “Inunderen zit op mijn bedrijf in een vast
stramien. Het is onderdeel van het teeltschema. Problemen
met stengelaaltjes of wortellesieaaltjes had ik niet toen de
proef startte en ook niet toen de proef was afgelopen. Bij andere deelnemers was wel sprake van een effect op aaltjes. Als

20 november 2020

20 november 2020
016-17 Brizonder.indd 16

16-11-20 10:27

Henk Meints:

‘Herbie versterkt en
versnelt inundatieproces’
er Herbie werd gebruikt, nam de aaltjespopulatie af.”
Wel heeft Wessels een aantal zaken geleerd van deze combinatie. “Het is beter om inunderen in de zomer te doen dan in
de winter. De water- en de bodemtemperatuur zijn dan hoger
en het bodemleven is dan veel actiever. Ook eventuele aaltjes
zijn in de zomer actief. Dus als je die wilt bestrijden, dan is de
zomer de beste inundatieperiode. Daarnaast zag ik bij de blokken waar Herbie was ingegraven al snel heel veel gasvorming.
Dat betekent dat er veel gebeurt in de bodem. Binnen een
maand is alles dood., zo bleek uit monsters die het HLB van de
deelnemende bedrijven heeft onderzocht.”
Op advies van Hans Wessels is niet alleen naar de diverse
soorten aaltjes gekeken, maar ook naar de zuurschimmel
Fusarium oxysporum f.sp tulipae. “Het zou mooi zijn als
we die schimmel in de grond kunnen aanpakken. Het bleek
echter niet mee te vallen om een laboratorium te vinden, dat
onderzoek doet naar de chlamydosporen, de rusttoestand van
deze schimmel. Uiteindelijk hebben we dat gevonden, en uit
de resultaten blijkt dat met Herbie het aantal chlamydosporen met 6 ton Herbie binnen enkele weken daalt onder de
meetbare waarde.”
Terugkijkend stelt hij vast, dat er door de combinatie van
inunderen en Herbie echt iets gebeurt in de bodem. “Ik geloof
zeker dat dit een mogelijkheid is, die de inundatietijd kan
verkorten. Bij een van de deelnemers zagen we ook echt een
effect op de grond, op de streep af. Het zou mooi zijn als de
praktijk dit verder oppakt. Wat door dit onderzoek ook duidelijk is geworden, is dat het voldoende is om de grond te verzadigen om het bodem resetten te versnellen. Dat kan interessant zijn voor bedrijven in het oosten van Nederland die lelies
telen en bijvoorbeeld wortellesieaaltjes willen aanpakken.”

SNELLER INUNDEREN
Bij Nick van der Vlugt van de firma A.A. van der Vlugt uit
Julianadorp lag deze zomer een proef met de combinatie van
bodem resetten en inunderen. Het betrof twee vakken met
respectievelijk 6 en 12 ton Herbie en een daarvan afgescheiden vak zonder behandeling.
Welk effect de diverse behandelingen hebben gehad, kan hij
nu dus nog niet zeggen. Net als bij Hans Wessels waren er
geen aaltjes vooraf en na afloop gevonden. Hij vindt deze methode wel voor de praktijk interessant. “Na twee weken zag je
de objecten met Herbie echt actief worden. Daar kwam regelmatig gas vrij, terwijl in het onbehandelde deel niets te zien
was. Nadat de grond weer droog was gevallen, ben ik gaan
spitten en rook je ook nog een gaslucht. Ook was de toplaag
donkerder van kleur. Er is veel gebeurd in de grond.”
Van der Vlugt verwacht volgend voorjaar effect te zien. “We
hebben haaks op de vakken geplant, dus het loopt echt over
de bedden heen. We zijn benieuwd wat we gaan zien.”
Wat hem vooral aanspreekt in deze methode, is de snellere
manier van werken. “Normaal gesproken moet je twaalf weken inunderen. Nu kan dat in zes weken, waardoor je binnen
een seizoen kunt rooien, inunderen en planten. Dat was ook
onze wens.”

Het project BRIzonder kon worden uitgevoerd met financiële steun van de EU
en de provincie Noord-Holland.

Herbie 72 wordt voor het onderwerken uitgereden
over de percelen van de deelnemers.

Henk Meints kijkt ook terug op een leerzaam project. “Waar
het mij om ging, was de voorspelbaarheid van het inunderen
op de bestrijding van bodemziekten te vergroten, zoals ons
dat ook is gelukt met bodemresetten. Waarom met inunderen een perceel maanden onder water zetten, terwijl het met
bodem resetten sneller gaat? En waarom alleen in de zomer?
Ook bij grondtemperaturen in de herfst zie ik mogelijkheden. Dat is wat mij betreft aangetoond. Met 2 tot 6 ton
Herbie per ha is dat effect er en de bodemstructuur verbetert ook nog eens. De metingen in dit project van de daling
van de redoxpotentiaal ondersteunen dat. De redoxmetingen
hebben een set gegevens opgeleverd waarop we een begeleidingsadvies voor resetten onder water kunnen baseren.”
Meints heeft inmiddels al vervolgstappen gezet bij vijf Duitse
aardbeientelers. “Daar hebben we met een druppelsysteem
de met normale folie afgedekte ruggen met vocht verzadigd
na het inbrengen van 2 ton/ha Herbie in de rij. Ook hier zag
je het proces snel starten.”
Wat de bestrijding van zuur in de bodem betreft, is Meints
niet verbaasd. “Samen met WUR en telers hebben we dit
ook gezien in de bananenteelt, waar de Fusariumschimmel
de wereldwijde bananenteelt ernstig bedreigt. Door de inzet
van Herbie is het gelukt om bodems te herstellen, waarmee
de teelt weer verder kan.”
Verder is Meints positief over het herstel van het bodemleven na de combinatie van inunderen en bodem resetten.
“Het lijkt er sterk op, dat na de behandeling het bodemleven
niet is verengd, maar breed blijft door de Herbietoevoeging.
Dit bleek uit PLFA-analyse van Eurofins Agro.”
Meints deelt de mening van Hans Wessels over het perspectief voor teelten waar inundatie niet kan, zoals in het noordoosten van Nederland. “Misschien is er interesse in bodem
resetten met een minimale beregening en neerslag in het
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late najaar in plaats van onder folie of met inundatie.”
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