TOPCONDITIE

Actief bodemleven
zorgt voor betere
mineralenhuishouding
Wormen, mijten, schimmels en bacteriën vormen
samen het zichtbare en onzichtbare bodemleven.
Het belang van dat bodemleven is groot, ook als het
om bemesting gaat. Een actief bodemleven heeft
effect op elementen als stikstof en fosfaat.
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E

lke bodem heeft het: bodemleven. Deels gaat het om
met het oog zichtbare organismen, zoals regenwormen, kevers en mĳten. Veel groter is de onzichtbare
wereld, die bestaat uit schimmels, bacteriën, aaltjes
en eencellige organismen. In aantal overstĳgen ze gezamenlĳk gemakkelĳk de wereldbevolking. Maar waarom al
die aandacht voor het bodemleven? Omdat al die micro-,
meso- en macro-organismen samen van groot belang zĳn
voor de plantengroei en daarmee ook voor de hele land- en
tuinbouw. Al die organismen vormen samen het bodemvoedselweb. Hoe beter dat functioneert, hoe beter planten
kunnen groeien. Planten die in een grond staan met een
actief bodemleven, lopen minder kans op ziekten en plagen,
zo wordt steeds duidelĳker.
Van alle functies die het bodemleven heeft, zĳn er ook een
paar die direct verband houden met bemesting en mineralen. Dit zĳn de volgende functies:
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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.

Meer weten over bodemleven?
Groeispecialist Van Iperen heeft eind
2020 de bodemlevengids ‘Bodemleven:
Houd(t) uw bodem in leven!’ uitgebracht.
In deze gids wordt duidelijk uitgelegd
wat er in de bodem leeft. Daarnaast gaat
het over de functies van het bodemleven
en hoe telers bodemlevenvriendelijk
landbouw kunnen bedrijven.
De gids is aan te vragen via de website
van Van Iperen.

• Mineralen laten vrĳkomen uit organische stof. Het bodemleven breekt organische stof af in steeds kleinere delen. In
die organische stof zitten mineralen, zoals stikstof, kalium
en fosfaat opgeslagen. Door de werking van micro-organismen komen deze mineralen vrĳ uit de organische stof,
waarna planten ze kunnen opnemen;
• Een aantal micro-organismen is gespecialiseerd in het
omzetten van stikstof in nitraat, dat voor de plant opneembaar is. Andere micro-organismen kunnen ammonium
omzetten in nitraat. Voor een optimale werking van deze
microben moet de grond in topconditie zĳn. Dit betekent
voldoende lucht, voldoende vocht en voldoende organische
stof.
• Specifieke bacteriën werken samen met planten uit bĳvoorbeeld de familie van de vlinderbloemigen om stikstof
vast te leggen in wortelknobbeltjes. Op die manier heeft
de plant direct toegang tot stikstof. Door bĳvoorbeeld
een groenbemester te telen uit deze plantenfamilie is de
bodem te verrĳken met stikstof.
• Door bodemleven komt fosfaat uit organische stof beschik-

baar voor de plant. Fosfaat uit organische stof komt van
nature snel terecht in verbindingen met ĳzer of calcium,
waardoor de plant het niet kan opnemen. Wormen blĳken
het voor de plant beschikbaar komen van fosfaat te versnellen. Mycorrhiza’s kunnen ervoor zorgen dat planten
nutriënten beter en gemakkelĳker opnemen.

BEVORDERING
Wie dus een beter rendement wil hebben van mineralen,
doet er goed aan om het bodemleven te bevorderen. Dit
kan op verschillende manieren, zoals een minimale grondbewerking, opname van groenbemesters in het bouwplan,
maximaal benutten van het toedienen van organische stof
en gebruik van biostimulanten.
Blĳft de vraag hoe een ondernemer inzicht kan krĳgen in
het bodemleven in zĳn percelen. Onderzoek naar schadelĳke
schimmels en aaltjes is gemakkelĳk te doen, maar hoe is na
te gaan hoe het bodemvoedselweb in elkaar zit? Daarover
geven de BodemlevenMonitor van Eurofins en de Kinsey-Albrecht-methode informatie (zie kader).

Bodem in kaart
Eurofins Agro heeft de BodemlevenMonitor ontwikkeld. Deze is gebaseerd op analyse met de
PLFA-methode. PLFA staat voor fosfolipidenvetzuren, die in celmembranen van levende organismen voorkomen. Per groep organismen verschilt de PLFA-samenstelling. Zo bestaan de
membranen van schimmels uit andere PLFA’s
dan die van bacteriën. Met de BodemlevenMonitor kan de ondernemer inzicht krijgen in de
status van zijn percelen maar ook nagaan welk
effect behandelingen hebben op het bodemleven, zoals het toedienen van bodemverbeteraars of het toepassen van niet-kerende grondbewerking.
Monstername kan het hele jaar, behalve onder
zeer droge omstandigheden of als het kouder
is dan 5°C. De uitslag volgt na drie weken. Die
bestaat uit een overzicht van de hoeveelheid
van verschillende functionele groepen micro-organismen. Zo worden schimmels uitgesplitst in
mycorrhiza en overige schimmels. Ook worden
de Actinomyceten gemeten. Deze bacteriën lijken op schimmeldraden en dragen bij aan de
ziektewering van de bodem.

Tevens geeft de uitslag aan wat de schimmel/bacterie-ratio is. Dit getal zegt iets over
de mate van verstoring van een grond. In het
algemeen hebben onverstoorde ecosystemen
een hogere schimmel/bacterie-ratio dan verstoorde systemen.
De analyse geeft ook inzicht in de pH, organischestofgehalte en de kwaliteit van de organische stof. Op de uitslag staan streefwaarden,
die zijn gebaseerd op resultaten van praktijkmonsters. Deze geven aan hoe het monster
scoort ten opzichte van gronden met een vergelijkbaar organischestofgehalte.
Een monster kost 100 euro. Productmanager
Natasja Poot ziet een groeiende interesse in dit
monster. “Het aantal aanvragen is de afgelopen
twee jaar vervijfvoudigd. Ook worden dergelijke bodemlevenmonsters steeds vaker meegenomen in veldproeven.”

MINERALENBALANS
Soil Services Int. biedt de Kinsey-Albrecht
Bodemanalyse aan. Deze brengt de mineralenbalans van de bodem in kaart. Een belangrijk

aspect is de verhouding tussen calcium en magnesium. De optimale verhouding tussen deze
twee mineralen wordt door de analyse bepaald.
Verder worden kalium, natrium, overige kationen
en waterstof gemeten, evenals fosfaat en zwavel. Ook micro-elementen zoals borium, koper,
mangaan, zink en ijzer worden meegenomen.
Directeur Marco van Gurp raadt aan om ieder
jaar in dezelfde periode een monster te nemen,
zodat de resultaten vergelijkbaar zijn. Na de
oogst en ruim voor bemesting is het tijdstip om
een monster te laten nemen. Voor tulpen kan dat
ook als de groenbemester erop staat. Per perceel is een monster nodig en dat kost 110 euro.
De uitslag volgt binnen drie weken.
Leden van NLG Holland gebruiken regelmatig
deze methode om effecten van toevoegingen te
peilen. Voorzitter Colja Corts: “Daarmee krijgen
we een gedetailleerd overzicht van de mineralen
en sporen in de bodem en de verhouding. Soms
kan een kleine hoeveelheid van een element toevoegen de sleutel zijn om mineralen beschikbaar
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