TOPCONDITIE

Gebruik de
kennis
die er is
Iedereen wil zijn bodem in topconditie
houden. Maar wat is daar allemaal voor
nodig? In de serie Topconditie kwamen heel
wat aspecten aan de orde waarmee ondernemers
uit de voeten kunnen. Wat uit al die verhalen
blijkt: veel is meetbaar, maar lang niet elke
ondernemer laat veel meten. Een terugen vooruitblik als slot van de serie.
Tekst: Lilian Braakman en Arie Dwarswaard | Fotografie: René Faas

H

oe kunnen telers met bemesting het beste resultaat halen? Dat was de centrale vraag in de serie
Topconditie. In de afgelopen zestien afleveringen ging het over verschillende aspecten, zoals
bodemleven en -weerbaarheid, grondonderzoek, bemesting,
nieuwe producten met bemestende waarde, groenbemesters
en organische stof. Tevens kregen diverse elementen een podium. Het is aan de onderwerpen te zien dat het in het kort
ging om bodem en bemesting. Ze zĳn immers onlosmakelĳk
met elkaar verbonden, al worden ze door sommige kwekers
nog los van elkaar gezien. De deelnemers aan NLG waren
hier duidelĳk over: bemesting is niet los te zien van de totale
bodemstrategie.
Inzicht in de relatie tussen bodem en bemesting is te krĳgen
door te gaan meten. Als het gaat om de bemesting is de
Adviesbasis voor de bemesting van Bloembolgewassen nog
steeds leidend. Daarin staat een advies per meststof voor alle
bolgewassen. Hierin staat beschreven hoeveel een gewas in
een teeltrotatie gebruikt. Toch wordt er volgens onderzoekers en adviseurs vaak nog te veel van een meststof toegediend. Niet nodig, zo bleek uit een van de artikelen. Sterker
nog: bemesting lukraak toedienen heeft weinig effect als het
niet kan binden. Uitspoeling is zonde van de tĳd, de moeite
en het geld. En dat laatste is meer dan actueel door de sterk
oplopende prĳzen voor een aantal belangrĳke meststoffen.

MEETBAAR IN DE BODEM
De bodem is ingewikkeld. Zeker. Veel is nog niet bekend en
er loopt volop onderzoek. Dat betekent niet dat een kweker
nu nog niets kan doen. Veel dingen zĳn namelĳk al wel
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meetbaar. Kĳk naar de zeventien Bodemindicatoren voor
Landbouwgronden in Nederland (BLN) in de vorige aflevering
(Greenity nr. 101). Een kweker kan zĳn grond onderzoeken
en aan de hand van deze resultaten – al dan niet samen met
een adviseur – de bodem verbeteren. Qua grondonderzoek
zĳn er diverse opties. Enkele voorbeelden zĳn de Kinsey-Albrecht Bodemanalyse, BloembollenBasis en de BodemlevenMonitor van Eurofins Agro. Het advies over hoe vaak een
grondmonster nodig is, wisselt. De een zegt iedere vier jaar,
de ander elk jaar. Voor specifieke elementen gelden weer
andere adviezen. Zo geeft twee keer per jaar de plantbeschikbaarheid van kali bepalen een beter beeld. Volgens adviseurs
en onderzoekers nemen veel bedrĳven grondmonsters,
sommige ieder jaar, sommige om de vier jaar, maar er zĳn
ook telers die zelden of nooit bemonsteren.

SCHEP IN DE GROND
Naast onderzoek of advies van experts inwinnen, kunnen
kwekers uit Noord-Holland een bodemcoach inschakelen.
Sinds 2018 biedt het Landbouwportaal Noord-Holland deze
service gratis aan. Een bodemcoach kĳkt samen met de
ondernemer naar de bodem. “Wĳ worden vaak ingeschakeld
als er een probleem is”, legt bodemcoach Menno Timmer
uit. Hĳ is bodemcoach op Texel. Op het eiland is hĳ al bĳ diverse ondernemers geweest. “We gaan het land op en zetten
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Dit is het slot van de serie Topconditie, die
draait 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.

HUURLAND
Op eigen percelen is de kweker verantwoordelijk voor de bemesting en de bodemkwaliteit. Op huurland is dat onduidelijk; wie
betaalt verbeteringen? Soms huren kwekers
een stuk land langer om zelf eerst de bodem
te verbeteren met een groenbemester. Of ze
laten zelfs drainage aanleggen. De vraag blijft
wie hiervoor verantwoordelijk is.

een schep in de grond om samen te onderzoeken wat er aan
de hand is. Bĳna altĳd is een storende laag te zien. Daarom
vraag ik ook naar de bedrĳfsvoering. Sommige ondernemers gaan nog steeds op een vaste kalenderdag het land in.
Nat of droog; die dag gaan ze rooien. Diepploegen wordt in
Noord-Holland nog gedaan. Dat brengt het bodemleven naar
onderen waardoor het verstikt.” Volgens Timmer is een bodemcoach iemand die met een andere bril op het erf loopt:
“Iedereen heeft wel eens last van bedrĳfsblindheid. Ik ook.”
Coen Knook is ook bodemcoach. Al tientallen keren is hĳ bĳ
agrarisch ondernemers op bezoek geweest. De rode draad
van al die bezoeken is ook bodemverdichting. “Dat kom ik
veruit het meest tegen. Dat toon ik aan door een profielkuil
te graven. Als ik aan de ondernemer vraag of hĳ zelf wel
eens een profielkuil graaft, dan is dat in 80-90% van de gevallen niet zo. Ze zĳn dan vaak verbaasd over wat ze zien.”
Bodemverdichting is vaak mechanisch op te lossen maar
ook door het bodemleven te stimuleren. De oplossing bĳ de
ondernemer is dan ook maatwerk. De centrale vraag is hoe
dat moet. “Dat levert een scala aan mogelĳkheden op, zoals
dierlĳke mest gebruiken of een groenbemester in de rotatie
inpassen. Nieuw is dat meestal niet voor ze. Het bewustzĳn
is er wel, maar tussen weten en het ook doen zit nog wel
eens wat. Ze moeten er wel tĳd in willen steken, maar in de
meeste gevallen willen ze dat ook.”

Een bodemcoach kan veel vaker ingezet worden, volgens
Timmer. Op Texel heeft hĳ dit jaar drie sessies gehad.
Door corona is het minder, maar volgens hem ook door
schaamte. “Dat is niet nodig. Ook ik maak nog fouten en
vraag specialisten om advies. Ondanks dat hĳ dit jaar niet
vaak in actie is geweest, merkt Timmer dat steeds meer
ondernemers met de bodem bezig zĳn. “De bodem wordt
besproken in studieclubs en in artikelen. Kwekers gaan
meer kennis verzamelen. De bodem is moeilĳk, maar
interessant. Aan de bodem is veel te verbeteren. Elk jaar is
anders en niets is één op één te kopiëren.”
Voor Knook heeft het werk als bodemcoach de behoefte
aan verdieping van kennis gestimuleerd. “Ik volg nu aan
Aeres Hogeschool in Dronten een tweejarige opleiding
over allerlei aspecten van de bodem, die echt verdiepend
is. Voor agrariërs wordt de bodem alleen maar belangrĳker.”

CONCLUSIE
Ondanks dat kwekers bodemonderzoek doen, was de toon
tĳdens alle gesprekken voor deze serie dat meer bodemonderzoek nodig is. Met meer inzicht over welke elementen
in de bodem zitten, is de bodem te verbeteren. Daarnaast is
er minder bemesting nodig. Wanneer er een betere balans
is tussen bodem en bemesting, kan het gewas beter groeien
met als resultaat een hogere opbrengst.
Natuurlĳk blĳft de kwaliteit van het product belangrĳk,
maar op gelĳke voet staat de bodem. Hoe slechter de bodemkwaliteit, des te lastiger het product in die bodem kan
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