De bodemparadox
Als een goed en gezond product de grond in gaat, dan komt dat er ook weer
goed en gezond uit. Daar zit een kern van waarheid in. Een gezonde bol groeit
inderdaad beter dan een zieke, maar ook een gezonde bol kan ziek worden.
Door te zorgen voor de bodem is de kans groter dat het lukt om het product
gezond te houden en te laten groeien. Om die bodem in topconditie te houden, is
bemesting nodig. Maar tot welke prijs? De bodemparadox uitgelegd.
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p 3 december 2020 vond de jaarlĳkse Wereld
Bodem Dag plaats, georganiseerd door PPS Beter
Bodembeheer. Er was in dat kader een online
webinar over bodembiodiversiteit te volgen. Wim
van der Putten van het Nederlands Instituut voor Ecologie,
Wageningen University & Research en Centrum voor Bodemecologie gaf een presentatie over de bodemparadox. “Het
gaat slecht met de bodem, zeggen veel mensen. Hĳ wordt
overbelast, gebruikt en vervuild en hĳ erodeert. Maar hoe is
dat te rĳmen met het feit dat wĳ in Nederland zo succesvol
zĳn in landbouwproductie? Nederland is pas nog geprezen
omdat het op de tweede plek staat als wereldvoedselexporteur. Hoe kan dat als het niet goed gaat met de bodem?”, zo
begint bodemecoloog Van der Putten zĳn bodemparadox.
Wat zit er dan in de bodem? Van der
Putten is er duidelĳk over: “In de
bodem zit een enorme variatie aan
leven.” Hĳ noemt aaltjes, schimmels, bacteriën en kleine
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Bodemleven is nodig
Een gezonde bodem begint met een juist bemestingsplan. In dat plan ligt de basis bij voldoende aanvoer
van organische stof. Dat klinkt heel simpel, maar dat
is het niet. Het gaat niet alleen om het toevoegen, het
gaat ook om het geven op de juiste plaats en in de
juiste hoeveelheid op het juiste moment voor de juiste bodem. Op die manier kan het bodemleven groeien. Het bodemleven is nodig om geen verdichte lagen
te krijgen in de bodem waar wortels moeilijker doorheen groeien. Een gezond bodemleven zorgt voor een
betere wateropslag en -afvoer. Zeker nu de agrarische
sector te maken heeft met langdurige droogte of juist
periodes waar in korte tijd veel neerslag valt. Andere
maatschappelijke onderwerpen, zoals het opslaan van
CO2 in de bodem, spelen mee. De regelgeving omtrent
het aanvoeren van organische stof in relatie tot stikstof wordt telkens strenger. Het speelveld wordt kleiner. Toch blijft het doel om dezelfde of een hogere
opbrengst van het land te behalen. Het gaat om de
balans tussen opbrengst en bodemleven. Weten wat
er speelt en leeft in de bodem maakt het makkelijker
om de bodem de juiste bemesting te geven. Lukraak
toedienen van bemesting heeft bovendien weinig effect
als het niet kan binden in de bodem. Uitspoeling is zonde van de tijd, de moeite en het geld.
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dieren, zoals mier, duizendpoot, mĳt, pissebed en verschillende wormen. Daarna gaat hĳ verder over hoe divers de bodem is. “Als je een handje grond neemt, dan zitten daar zo’n
5.000 soorten bodemorganismen in.” Hoe dat kan, is volgens
de bodemecoloog simpel. “De meeste bacteriën zĳn gewoon
heel klein, minder dan een micrometer. Dan kunnen er heel
veel in een handje grond zitten. Het aantal individuen (bacteriecellen, red.) is meer dan het aantal mensen op aarde.
In datzelfde handje grond zitten ook nog een paar honderd
meter schimmeldraad en een heleboel nematoden.”

In deze serie Topconditie draait het om de
vraag hoe telers met bemesting het beste
resultaat kunnen behalen. De topconditie
kan betrekking hebben op de bodem, het
bodemleven, de bodemweerbaarheid, het
gewas en het bemesten zelf. Onderwerpen
die aan bod komen zijn: duurzaam bodembeheer, bodemweerbaarheid, groenbemesters, mineralen, duurzaam versus gangbaar
telen en beter organisch bemesten.

INTENSIVEREN
Wat gebeurt er met de bodem als je deze gebruikt voor
landbouw en vooral als je de productie intensiveert? Dat is
voor een Europees project onderzocht. Van der Putten legt
uit dat er op vier plekken in Europa is gekeken naar het
bodemleven in grasland en percelen waar extensieve en
intensieve landbouw werd bedreven. Hĳ geeft aan dat in alle
landen de cĳfers afnemen naarmate de landbouwproductie
intensiveert. “Als wĳ onze gewasproductie maximaliseren,
dan gebruiken we de bodem vooral als een doorgeefluik
voor voedingsstoffen van de toegediende meststoffen naar
de plant. Andere bodemprocessen zakken in.” Hiermee doelt
de onderzoeker op ecosysteemdiensten die bodemorganismen leveren. Ecosysteemdiensten zĳn watercyclusregulatie,
controle van ziektes en plagen, recycling van bodemorganische stof, koolstof-fluxen en klimaatcontrole. Met andere
woorden: ze zorgen voor schone lucht en drinkwater en
gaan klimaatverandering tegen.

HEILIGE GRAAL
Van der Putten stelt dat het goed gaat met de bodem, zolang
er alleen gekeken wordt naar de gewasopbrengst. Kĳkend
naar de andere functies (ecosysteemdiensten) van de bodem,
dan gaat het niet goed met de bodem. Dat is de bodemparadox van Van der Putten. Hĳ gaat verder met een positieve
boodschap: “We kunnen de bodembiodiversiteit herstellen.”
Dat blĳkt uit onderzoek waar een stuk land recent, middellang en lang geleden uit de agrarische productie is genomen.
Uit de bodem van het recent uit productie genomen land
blĳkt dat er relatief weinig samenhang tussen bodemorganismen onderling is. Als het perceel langer
uit gebruik is (tien tot vĳftien jaar), herstelt de
biodiversiteit en komt er meer samenhang
tussen bodemorganismen.
Die samenhang is onderzocht met
proeven. Daar werden gelabelde stoffen (koolstof en

stikstof) in de grond gebracht via de plant. “We zien dat
de koolstof die door de plant wordt gebonden en naar de
wortels wordt getransporteerd beter en dieper in de bodem
wordt vastgelegd op een veldbed dat langere tĳd uit productie is genomen dan op een recent uit productie genomen
landbouwperceel.” Met andere woorden: als de grond tot
rust kan komen is de intensiteit en effectiviteit van bĳvoorbeeld koolstofvastlegging in de bodem beter. Van der Putten
is reëel. “Dit is niet echt een oplossing voor de landbouw. We
kunnen niet eindeloos landbouwgrond uit productie nemen.
We moeten zoeken naar hoe we dit soort fenomenen die
we in natuurlĳke systemen zien gebeuren, kunnen vertalen
naar de landbouw.” Volgens van Putten is dit de heilige graal
voor beter bodembeheer: een hoogproductief landbouwsysteem dat efficiënt nutriënten gebruikt, ziekten- en plaag-ongevoelig is en een positief effect op andere ecosysteemdiensten heeft.
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