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Voorwoord

Het bodemleven is van grote invloed op de plantengroei. Uit gewasresten, groenbemesters, 
organische mest en compost moet het bodemleven voedingsstoffen vrijmaken voor de plant. 
Daarnaast heeft het bodemleven nog diverse andere functies. Te onderscheiden zijn bijvoor
beeld de opbouw van organische stof en de verzorging van de bodemstructuur. De laatste tijd 
staat de invloed op de ziektewerendheid van de grond sterk in de belangstelling.

Wat is het bodemleven, hoe is het te meten en hoe kan het met compost of organische mest 
worden beïnvloed. Rond deze vragen bestaat nog veel onduidelijkheid. Om deze reden heb
ben het NMI en het LBI een workshop georganiseerd waarin onderzoekers een en ander over 
de stand van zaken aangeven. De vertaling naar de praktijk en inzicht over de wijze waarop 
we op dit gebied verder kunnen gaan staan hierbij centraal.

De workshop werd mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de WAV, de Vereniging 
van Afvalverwerkers in Nederland die ook het composteren als aandachtsgebied heeft. Vanuit 
het LBI werd de workshop georganiseerd vanuit het project ‘Mest als kans’. Binnen dit project 
is de invloed van mest en compost op de bodem een van de aandachtspunten.



nmi t LOUIS BOLK INSTITUUT
■ a t u r w e t e a s c h a p p e l l j k  • ■ d c r i o e k

nutriënten management instituut NMI
Het Nutriënten Management Instituut NMI bv is een onafhankelijk 
onderzoeks- en adviesbureau gespecialiseerd in het ontwikkelen, toe
passen en uitdragen van kennis op het gebied van bemesting, veevoe
ding en bodemkwaliteit. NMI is een zelfstandige dochteronderneming 
van Blgg bv. Het hoofdkantoor van NMI is gevestigd in Wageningen, 
waar ook vele andere kennisintensieve instellingen hun basis hebben. 
NMI kent twee afdelingen: Onderzoek en Advies.

De kracht van de NMI-onderzoekers en -adviseurs ligt in de vertaling 
van wetenschappelijke kennis naar de praktijk. Zij hebben allen een 
agrarische opleiding en gevoel voor de landbouwpraktijk. Samen 
beschikken zij over een ongekend brede kennis van de landbouwkun
dige en milieukundige aspecten van mineralen en organische stof. 
Veel van die kennis passen zij geïntegreerd toe in onderzoeks- en 
demonstratieprojecten voor mineralenmanagement op bedrijfsni
veau.

NMI voert voor velerlei opdrachtgevers projecten uit. De korte lijnen 
binnen de NMI-organisatie zorgen voor herkenbaarheid naar de 
opdrachtgever en voor de nodige flexibiliteit om op wensen van 
opdrachtgevers in te spelen. Behalve de (inhoudelijke) uitvoering van 
projecten op mineralengebied, is NMI ook ervaren in het leiden en/of 
coördineren van grotere projecten in naam van een opdrachtgever. 
NMI’ers kunnen ook op uitzendbasis of via detachering aan opdracht
gevers worden uitgeleend.

Ten aanzien van onderzoek en advisering over meststoffen en bodem- 
verbeteraars heeft NMI in de afgelopen jaren haar specialisme verder 
uitgebreid. Naast onderzoek en advies op het gebied van de kwaliteit 
en het gebruik van meststoffen en bodemverbeteraars, vindt ook 
steeds vaker onderzoek en advisering plaats op het gebied van juridi
sche aspecten aangaande de handel en het gebruik van meststoffen. 
Concreet kunnen de volgende NMI-werkzaamheden worden 
genoemd:
• marktverkenning;
• juridische advisering omtrent wet- en regelgeving aangaande de 

handel en het gebruik van meststoffen en bodemverbeteraars;
• gebruikswaarde-onderzoek mest- en reststoffen;
• milieurisico-analyse mest- en reststoffen;
• technische advisering bij productontwikkeling;
• dossierbegeleiding inzake ontheffingsaanvraag voor meststoffen; en
• technische ondersteuning bij martkintroductie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met NMI:

De landbouwafdeling van het 
Louis Bolk Instituut richt zich 
op vragen van biologische 
boeren, voorlichters en han
del. De onderzoekers zien het 
als hun taak om de ontwikke
ling van de biologische land
bouw in de breedste zin te 
ondersteunen met behulp 
van praktijk-, bedrijfsbegelei- 
dend en fundamenteel onder
zoek. Daar waar nodig voor 
de vraagstelling worden aan
vullende onderzoeksmetho- 
dieken gebruikt naast analy
tisch onderzoek. Deze metho
dieken zijn meer toegesneden 
op het karakter van de biolo
gische landbouw.
Verkregen kennis en inzicht 
over biologische landbouw
systemen worden overgedra
gen aan boeren en voorlich
ters.
Financiering van het land
bouwonderzoek verloopt pro- 
jectgewijs en wordt voorna
melijk verstrekt door: provin
ciale, nationale en Europese 
overheden, (verenigde) biolo
gische boeren, de natuurvoe- 
dingshandel, de Vereniging 
voor Biologisch-dynamische 
landbouw, fondsen of particu
liere donateurs.

De landbouwafdeling is 
onderverdeeld in de secties:
• bodem en bemesting
• plantenveredeling
• fruitteelt
• veehouderij.

Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met het LBI:

telefoon 03r7 479620 
e-mail nmi@nmi-agro.nl 
internet www.nmi-agro.nl

telefoon 343-5T78r4 
e-mail info@louisbolk.nl 
internet www.louisbolk.nl

LO UIS BO LK  INSTITUUT

mailto:nmi@nmi-agro.nl
http://www.nmi-agro.nl
mailto:info@louisbolk.nl
http://www.louisbolk.nl


/

Deelnemerslijst
Voorletters Naam Bedrijf/instelling
Th.G.L. Aendekerk Boomteelt Praktijkonderzoek
I- Amsing Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente
K. Eijgenraam Compara International bv
HJ. Bakker Green Balance
J. Bakker Aqua Maiandros
P. Bakker Universiteit Utrecht, vakgroep Fytopathologie
A.B.den Bakker ACM, Afd. Biologische Landbouw
C. ter Berg Coen ter Berg Bedrijfsontwikkeling in de biologische landbouw
E. van der Bijl ETC Nederland BV
W.J. Blok WU, Dept. Plantenwetenschappen, Sectie Biologische 

Bedrijfssystemen
M. de Boer Laboratorium voor Bloembollenonderzoek
R. Boeringa Kennisnetwerk Biologische Landbouw
J.G. Bokhorst Louis Bolk Instituut
P.H.J.F. van den Boogert Plant Research International
H. van de Boomen RAZOB
T.D. Brethouwer Conviro Milieuprodukten
J. van Brachem WU, Dept. Dierwetenschappen
A. van Bruggen WU, Dept. Plantenwetenschappen, Sectie Biologische 

Bedrijfssystemen
L. Brassaard WU, Dept. Omgevingswetenschappen, Sectie Bodembiologie en 

biologische bodemkwaliteit
W. Devliegher VLACO
T. Dijkstra DLV Adviesgroep
N. van Eekeren Louis Bolk Instituut
P.J. van Erp Nutriënten Management Instituut
M.A.A. Evers Nutriënten Management Instituut
DJ. van der Gaag Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente
R.G.M. de Goede WU, Dept. Omgevingswetenschappen, Sectie Bodembiologie en 

biologische bodemkwaliteit
M. Hanegraaf CLM
O. Hartsema Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de 

Vollegrondsgroenteteelt
R. Havinga Team Ecosys
L. van der Heiden Agrifirm
A. de Heij Plant Research International
R. Hendriks De Warmonderhof Opleiding & Terrestris
P. Hotsma Expertisecentrum LNV
M. van Iersel A.G. van Iersel & Zn BV
H. Keidel BlggBV
C.F.M. Koch Koch Bodemtechniek
C. Koopmans Louis Bolk Instituut
A. van Kuik Boomteelt Praktijkonderzoek
E. Kuiler WU, Sectie biologische bedrijfssystemen
R. Küsters RAZOB
B. Lievens Katholieke Universiteit Leuven
G.G. van der Lugt Blgg Naaldwijk
M. van der Meer Journalist Vakblad voor de Bloemisterij
F. van der Meer Laboratorium voor Bloembollenonderzoek
Th. Mulder Mulder Agro
G.J.M. Oomen WU, Dept. Plantenwetenschappen, Sectie Biologische 

Bedrijfssystemen
D. Poot Stichting Regeling Aanvulgrond
J. Postma Plant Research International
J.M. Raaijmakers WU, Dept. Plantenwetenschappen, Sectie Fytopathologie
J- Rietberg DLV (Biologische Landbouw)
J- Ryckeboer Katholieke Universiteit Leuven
T. Schouten RIVM -ECO
J.D. Smout BVOR
S. Smits A.G. van Iersel & Zn. BV 5

nmi



Voorletters Naam Bedrijf/instelling

A. Spek Betuwse Groenrecycling BV
L. Steinbuch Louis Bolk Instituut
M. Straatman VAR
A.J. Termorshuizen WU, Dept. Plantenwetenschappen, Sectie Fytopathologie
M. Toebak DLV Adviesgroep NV
J. van Tubergen NV VAM
A. Veeken WU, Dept. Agrotechnologie en Voedingsweten-schappen, Sectie 

Milieutechnologie
D. van Vleuten W A V
D. Volker WU, Sectie Biologische Bedrijfssystemen
C.E. Westerdijk Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de 

Vollegrondsgroenteteelt
M. Wondergem Proefbedrijf De Noord
B. van Zanten W A V
K. Zwart Plant Research International

6

LO UIS B O LK  INSTITUUT



Bodembiologie en het belang voor de landbouw
dr. R.G.M. de Goede

Wageningen Universiteit
Departement Omgevingswetenschappen
Sectie Bodemkunde & Plantenvoeding
Groep Bodembiologie & Biologische Bodemkwaliteit
Dreijenplein io, Postbus 8005, 6700 EC Wageningen

Het aantal bodemdieren dat zo op het eerste gezicht voorkomt in een flinke schep grond 
uit een akker of grasland valt doorgaans nogal tegen. Een paar regenwormen, enige 
larven van grotere insecten zoals engerlingen en ritnaalden, wat pissebedden, 
miljoenpoten en duizendpoten zijn altijd wel te vinden. Dat is echter zeker niet alles wat 
er aan bodemdieren in die grond aanwezig is: het is slechts het topje van een enorme 
ijsberg! In een kilo grond kunnen al gauw een miljoen dieren worden aangetroffen. In 
één gram (!) grond zitten trouwens las een miljoen bacteriën. In deze voordracht zal 
worden getoond welke bodemdieren er voorkomen, in welke dichtheden en welke rol zij 
vervullen in het bodemsysteem.

Doorgaans bestaat een bodem voor slechts een zeer beperkt deel uit organisch materiaal. Dat 
organische materiaal bestaat voor het grootste deel uit afgestorven planten en dieren en voor 
gemiddeld slechts rond de 75% uit levende organismen, zoals plantenwortels, bacteriën, 
schimmels en bodemdieren. De levende fractie van de bodem maakt hiermee slechts rond de 
r%  van het totale bodemgewicht uit. De totale biomassa van bodemdieren is nog kleiner en 
is gemiddeld ongeveer o.r% van het totale bodemgewicht. Desondanks spelen deze bodem
dieren en andere bodemorganismen een zeer belangrijke rol in de bodem.

Zo spelen bodemdieren een rol bij het instandhouden van bodemstructuur doordat zij gan
gen graven, bodemdeeltjes en organische stof samenklonteren tot aggregaatjes en organische 
stof door de bodem kunnen werken. Hierdoor bevorderen bodemdieren onder andere de 
doorluchting van de bodem, de ontwatering, het waterhoudend vermogen en de bewortel- 
baarheid van de bodem. Dit doen zij op een schaal die door mechanische bewerking niet te 
realiseren is. Bovendien spelen bodemdieren een rol in de afbraak van dood organisch materi
aal (denk hierbij aan gewasresten en organische mest) en het vrijmaken van nutriënten hier
uit. Door hun vraatactiviteit kunnen bodemdieren het dood organisch materiaal verkleinen 
waardoor bacteriën en schimmels - de organismen die voor de daadwerkelijke afbraak zorgen 
-  hun werk efficiënter en sneller kunnen uitvoeren. Een belangrijk deel van de nutriënten 
wordt echter door de bacteriën en schimmels gebruikt om zelf te groeien. Er worden dus 
potentiële voedingsstoffen die door de plant benut zouden kunnen worden vastgelegd in bac
terie- en schimmelweefsel. Doordat een groot aantal bodemdieren leeft van bacteriën en 
schimmels wordt door hun ondergrondse graasactiviteit weer een deel van deze vastgelegde 
voedingsstoffen vrijgemaakt die vervolgens kunnen worden opgenomen door plantenwor
tels.

De bodemdieren die in verreweg de grootste aantallen in de bodem voorkomen zijn proto- 
zoën. Het zijn ééncelligen, tot ongeveer o.or mm groot, die zich voorbewegen in de water- 
filmpjes rond bodemdeeltjes en in en rond aggregaatjes. Het aantal protozoën soorten in de 
bodem is niet goed bekend, maar hun dichtheid is enorm waarbij het kan gaan om r 0.000 tot 
r 00.000 dieren per gram grond. De meeste protozoën voeden zich met bacteriën en schim
mels.
Van de méércellige dieren in de bodem vormen de nematoden of aaltjes de grootste groep. 7
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In Nederland zijn zo’n 900 soorten bekend. Ze zijn ongeveer 0.5 mm lang, maar sommige 
kunnen een lengte van 4 mm bereiken. In een kilo grond komen gemiddeld 30.000 nemato- 
den voor, hetgeen overeen komt met meer dan 10 miljoen dieren per nu. Onder invloed van 
bemesting kunnen echter aanzienlijk hogere dichtheden worden gevonden. Nematoden voe
den zich alleen met levende organismen. Vooral de soorten die zich voeden aan plantenwor
tels genieten enige bekendheid. Het merendeel van de soorten voedt zich echter met bacte
riën, schimmels, protozoën, andere nematoden of algen.

Springstaarten of Collembolen en mijten of Acari zijn net met het blote oog waar te nemen. 
Zij komen in dichtheden voor variërend van rooo tot 10.000 per m2. De meeste voeden zich 
met schimmels, maar er zijn ook bacterieëters, planteneters en carnivoren. Ze leven in de 
bestaande poriën in bodem en zijn net als protozoën en nematoden niet zelf in staat gangen 
te graven. Hierdoor zijn ze gevoelig voor allerlei vormen van grondbewerking. Hun uitwerp
selen spelen een belangrijke rol bij de aggregaatvorming.
Tenslotte zijn er de potwormen en regenwormen. Zij spelen beide een belangrijke rol bij de 
bodemvorming door hun graafactiviteit en doordat hun uitwerpselen een belangrijke bijdra
ge leveren aan de aggregaatvorming. Potwormen of Enchytraeën zijn r tot 40 mm lang. Er 
zijn enige honderden soorten bekend en zij komen in dichtheden van 100 tot r miljoen per 
n u  voor. Ze voeden zich met dood organisch materiaal, maar ook met bacteriën en schim
mels. Regenwormen zijn alom bekend. Er komen tientallen soorten voor en hun dichtheden 
kunnen oplopen tot enkele honderden per nu. Ook regenwormen voeden zich vooral met 
bacteriën en schimmels, maar ook protozoën, die zij samen met dood organisch materiaal 
consumeren. Door hun graafactiviteit verplaatsen zij organisch materiaal in de bodem. 
Regenwormen worden op grond van hun levenswijze ingedeeld in drie (ecologische) groepen, 
namelijk soorten die oppervlakkig leven in het bladstrooisel, soorten die in horizontale gan
gen in het bovenste deel van de bodem leven en soorten die diep in de bodem leven en die via 
verticale gangen regelmatig naar de oppervlakte komen om dood organisch materiaal de 
bodem in te brengen. In feite zijn dit drie “functionele groepen” waarbij elk van deze groepen 
een eigen specifieke rol speelt in het bodemsysteem. Door hun grootte zijn potwormen en 
regenwormen net als de springstaarten en mijten zeer gevoelig voor grondbewerking. Dat 
geldt vooral voor de soorten die oppervlakte actief zijn.

Voor het merendeel van de bodemdieren geldt dat hun aantallen sterk afnemen met toene
mende diepte en dat in ongestoorde bodems verre weg de grootste dichtheden in de bovenste 
ro cm van de bodem worden aangetroffen. Het voorkomen van bodemdieren wordt in grote 
mate bepaald door het bodemporievolume dat afneemt met grotere diepte en de beschikbaar
heid van voedsel hetgeen sterk gerelateerd is aan het voorkomen van organische stof. 
Bodemdieren kennen daarom een sterk heterogene, geclusterde verspreiding in de bodem. 
Plaatsen met een grote biologische activiteit worden aangetroffen rond wortels (rhizosfeer), 
nabij gangen van wormen (drilosfeer), in dood organisch materiaal (detritusfeer) en in aggre
gaten (aggregatusfeer). Deze zogenaamde ‘hot spots’ van biologische activiteit (zie figuur r) 
kunnen minder dan ro% van het bodemvolume uitmaken terwijl ze wel meer dan 90% van 
de biologische activiteit vertegenwoordigen.

In deze ‘hot spots’ komt een enorme diversiteit aan bodemdieren voor die zich voeden aan 
plantenwortels, met bacteriën en schimmels, maar ook met elkaar. Er is sprake van een voed- 
selweb (zie figuur 2) dat in organische verbindingen vastgelegde nutriënten vrijmaakt (mine
raliseert). Hiermee levert de bodemfauna een aanzienlijke bijdrage aan de mineralisatie van 
voedingstoffen. Er is aangetoond dat in akkers de bijdrage van bijvoorbeeld protozoën en bac- 
terivore nematoden aan de N-mineralisatie 35% kan bedragen. Akkers met een minimale 
grondbewerking en verlaagde bemesting en verminderd gebruik van pesticiden bezitten vaak
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Figuur i. “Hot spots” van bodemactiviteit (uit Beare et al. 1995)

hogere dichtheden aan bodemdieren dan conventioneel bewerkte akkers. 
Modelberekeningen aan de voedselwebben in beide typen akkers hebben aangetoond dat de 
totale bijdrage van de bodemfauna aan de N-mineralisatie bij een bedrijfsvoering met mini
male grondbewerking twee keer zo groot kan zijn als bij een conventionele bedrijfsvoering, 
terwijl ook de totale N-mineralisatie iets groter was bij minimale grondbewerking.

Het is dus een uitdaging voor de (nabije) toekomst om door een zorgvuldig te voeren ‘beheer’ 
van de bodem de activiteit van de bodemdieren te benutten bij het efficiënter toepassen van 
meststoffen in de landbouw. Cruciaal daarbij zijn de kwaliteit en kwantiteit van de meststof
fen en het tijdstip en de plaats van toediening.

Figuur 2. Voedselweb in de bodem van een grasland. De pijlen geven aan welk organisme als voedsel dient 
voor andere organismen. Links staan de plant als leverancier van organische stof en de organische mest 
(het blad). Rechts daarvan staan de organismen die de organische stof ‘chemisch’ afbreken. De dieren in 
het midden zijn bacterie- en schimmeleters of consumenten van door organisch materiaal. De dieren 
uiterst rechts zijn carnivoren.
1. bacteriën, 2. schimmels, 3. protozoën, 4. nematoden, 5. potwormen, 6. regenwormen,
7. pissebedden, 8. mijten, 9. springstaarten, 10. duizendpoten.



Vragen uit de zaal naar aanleiding van de presentatie 

Vraag Anonymus:
U zegt dat regenwormen een meer uitgesproken functie vertegenwoordigen voor wat betreft 
de verplaatsing van organisch materiaal door de bodem. Wat is het verschil tussen een pot- 
worm en een regenworm?

Antwoord van de heer De Goede:
Potwormen zijn met een lengte van maximaal 4 cm kleiner dan regenwormen. Bovendien beperkt het 
voorkomen van potwormen, in tegenstelling tot regenwormen, zich tot de bodemlaag 10-15 cm-

Vraag van de heer Van Erp (NMI):
Als de leefomstandigheden aanwezig zijn, zijn de corresponderende organismen dan ook wer
kelijk aanwezig?

Antwoord van de heer De Goede:
Voor bacteriën zal dit inderdaad veelal wel het geval zijn. Voor grotere bodemdieren is dit afhankelijk 
van de historie van het betreffende perceel en de mate waarin het voorgaande gebruik van de grond 
afwijkt van hetgeen het organisme nog kan verdragen. Er is echter geen duidelijke range aan te geven 
van ingrepen wat een organisme wel en niet kan overleven. Hier is meer onderzoek naar nodig. De 
mate waarin bodemorganismen in staat zijn gebieden te (re-)koloniseren verschilt sterk per organisme. 
Van nematoden, bijvoorbeeld, is bekend dat deze zich via stofitromen kunnen verspreiden Mijten en 
springstaarten, daarentegen, zijn minder mobiel.

Vraag van de heer Smout (BVOR):
Ten eerste: U zei dat protozoën in een waterfilm voorkomen, heeft u het dan over aërobe of 
anaërobe condities? Ten tweede: Betreft dit een waterfilm of is dit een biomassa-film, met 
andere woorden hoe substantieel is water hier?

Antwoord van de heer De Goede:
Protozoën komen voor in waterfilmpjes zoals die aanwezig zijn rondom bodemdeeltjes bij veldvochtige 
gronden Indien de grond te ver uitdroogt en er niet langer voldoende water aanwezig is, kunnen de 
eveneens in deze watetfilmpjes voorkomende, nematoden gedurende lange tijd overleven in de vorm 
van cysten De hier bedoelde waterfilmpjes zijn aëroob. Bepaalde soorten bacteriën en protozoën kun
nen echter ook onder anaërobe condities voorkomen

ro
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Compost en ziektewerendheid
Dr.ir. A.J. Termorshuizen en dr.ir. W.J. Blok

Wageningen Universiteit 
Departement Plantenwetenschappen 
Leerstoelgroep Biologische Bedrijfssystemen 
Marijkeweg 22,6709 PG Wageningen

Waar gewassen in monocultures worden geteeld veroorzaken bodempathogenen pro
blemen. Veel plantenpathogenen zijn in afwezigheid van een waardplant niet actief. Hun 
activiteit in de bodem beperkt zich in hoge mate tot de rhizosfeer, waar zij door wortelexsu- 
daten worden gestimuleerd tot kieming en infectie van de plant. Voor hun koolstofvoorzie- 
ning zijn plantenpathogenen voor een groot deel of geheel afhankelijk van vatbare planten. 
In het algemeen kunnen zij slecht met andere organismen concurreren om dood organisch 
materiaal. Uitgezonderd spaarzaam aanwezige autotrofe micro-organismen en plantenpatho
genen vormt de saprotrofe microflora de basis van het bodemleven, die geheel afhankelijk is 
van de aanwezige organische stof. Deze saprotrofe microflora is in staat met plantenpathoge
nen te concurreren om wortelexsudaten. Verder kan de saprotrofe microflora de voedings
bron zijn van organismen die plantenpathogenen kunnen parasiteren of prederen. 
Organische stof als voedingsbron voor micro-organismen levert dus in belangrijke mate een 
bijdrage aan het in toom houden van plantenpathogenen. Een duidelijk aanwijzing voor het 
belang van het bodemleven is dat plantenpathogenen zich uitstekend in grond kunnen ont
wikkelen nadat deze is gesteriliseerd. Zo kunnen grote problemen optreden in steenwolteel- 
ten zodra het circulatiewater besmet is geraakt met een plantenpathogeen. Milieus met wei
nig organische stof zijn dus weinig ziektewerend. De omvang en samenstelling van de micro- 
biële gemeenschap (inclusief bodemfauna), alsmede hun activiteit, wordt bepaald door de 
hoeveelheid en kwaliteit van het aangeboden (organisch) voedsel.

Ziektewerende grond wordt gedefinieerd als grond waarop een gewas niet of slechts 
weinig ziek wordt ondanks de aanwezigheid van een pathogeen
(Figuur 1) Dit kan verscheidene oorzaken hebben. In het algemeen wordt algemene en speci
fieke ziektewerendheid onderscheiden, maar in principe kunnen beide typen ziektewerend-

ZIEKTEWERENDHEID
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besmetting met pathogenen

Figuur 1. Definitie van een ziektewerende grond: een grond waarbij ziekte zich 
minder ontwikkelt in aanwezigheid van een pathogeen.
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heid tegelijk functioneren. Bovendien zijn er vele gradaties: een grond kan ‘een beetje’ of 
‘sterk’ ziektewerend zijn.

Algemene ziektewerendheid heeft betrekking op competitie om voedingsstoffen, gewoonlijk 
om eenvoudig opneembare koolstofbronnen. Voor algemene ziektewerendheid is het van 
belang dat in de grond een groot aantal micro-organismen aanwezig is (Figuur 2) dat snel kan 
reageren op voedselgiften, in elk geval sneller dan het plantenpathogeen erop kan reageren. 
Een overmaat aan koolstof kan ertoe leiden dat er niet meer geconcurreerd wordt om deze 
voedingsbron en dat pathogenen wel tot ontwikkeling kunnen komen.

% ZIEKTEWERING TEGEN 
PHYTOPHTHORA CINNAMOMI

25 50 75 100

microbiële activiteit
Figuur 2. De relatie tussen microbiële activiteit van de 
compost, ziektewering tegen Phytophthora cinnamomi, 
compostrijpheid en stabiliteitsklasse. (naar Tuitert en 
Bollen, 1996. WAV-verslag 9636)
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Specifieke ziektewerendheid is ziektewerendheid waarbij bepaalde organismen betrokken 
zijn, zoals bepaalde hyperparasitaire schimmels of antagonistische bacteriën. De manier 
waarop deze micro-organismen exact de pathogenen onderdrukken hangt sterk af van het 
soort pathogeen.

Het mechanisme van ziektewering kan parasitisme, antibiose (vorming van antibio
tica), concurrentie, predatie (door springstaarten en mijten) of geïnduceerde resisten
tie betreffen, of een combinatie. Bij geïnduceerde resistentie zetten micro-organismen een 
signaal aan in de plant hetgeen een reactie op gang brengt die de plant resistent maakt tegen 
bepaalde pathogenen. Welk type ziektewerendheid een rol speelt is niet alleen afhankelijk 
van het type grond en de samenstelling van de daarin aanwezige organische stof, maar ook 
van het type pathogeen (Figuur 3). Hierbij is van belang of het pathogeen, naast infectie van 
planten, tevens in staat is om voedingsstoffen te onttrekken aan dood organisch materiaal, of 
dat het voornamelijk inactief in de grond is totdat een wortel van een vatbare plant komt 
langs groeien.

Met betrekking tot ziektewerendheid vormt compost een voedingsbron voor de met 
pathogenen concurrerende en tegen pathogenen antagonistische microflora en - 
fauna. Compost is echter niet een product met een vaste samenstelling, en dit geldt in het 
bijzonder voor GFT-compost. Compost dient niet een dusdanige samenstelling te hebben dat
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ZIEKTEWERING (%) VAN COMPOST TEGEN 
RHIZOCTONIA SOLANI EN PHYTOPHTHORA 
CINNAMOMI
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Figuur 3. Bij de bepaling of compost ziektewerend is hoort de vraag waartegen. Deze grafiek laat zien dat 
in alle rijpheidsstadia er ziektewerendheid is tegen het pathogeen Phytophthora cinnamomi, maar dat rijpe 
compost de ontwikkeling van Rhizoctonia solanilczm stimuleren.
(Tuitert et al, 1998, Phytopathology 88 : 764-773)

er bepaalde voedingsstoffen in overmaat in zitten die de ontwikkeling van pathogenen kun
nen stimuleren. Dit is in het algemeen het geval bij onrijpe compost. Anderzijds dient ook te 
worden vermeden dat te oude compost gebruikt wordt, omdat hierin nog slechts moeilijk 
afbreekbare componenten zitten die de microbiële activiteit slechts in zeer beperkte mate sti
muleren. Een voorbeeld van organische stof die nauwelijks bijdraagt aan microbiële activiteit 
is potgrond, die dus weinig of niet ziektewerend is. In zijn algemeenheid kan wel worden 
gesteld dat rijpe, maar niet te oude compost, ziektewerende eigenschappen heeft. Dit komt 
doordat de afbraak van goede compost tamelijk lang duurt, waardoor het ziektewerende 
effect van compost ook zo lang kan aanhouden als de teelt van een gewas duurt. Andere orga
nische stoffen die aan grond kunnen worden toegediend, zoals dierlijke mest, breken tamelijk 
snel af waardoor eventueel ziektewerende eigenschappen vrij snel verloren gaan. Over de 
effecten van compost op langere termijn is evenwel maar weinig bekend.

Het gebruik van rijpe, niet te oude compost is dus maar zelden echt gevaarlijk. Voor de prak
tijk is het hierbij belangrijk om twee situaties te onderscheiden. Als er op een land geen grote 
problemen bestaan met bodempathogenen is de kans dat met rijpe compost nieuwe proble
men worden geïntroduceerd praktisch afwezig. In zulke gevallen kan zonder problemen 
compost gebruikt worden, en die hoeft niet per se ziektewerend te zijn, hoewel, zoals reeds 
gesteld, het verhogen van het organischestofgehalte op zich verhoging van de ziektewerend
heid impliceert. De tweede situatie is dat zich wel problemen met bodempathogenen voor
doen. In zo’n geval is het gevaar van vermenigvuldiging van het massaal aanwezige bodempa- 
thogeen op compost realistisch, en wil de agrariër door toepassing van compost het bodempa- 
thogeen actief kunnen onderdrukken. Voor dit soort gevallen is de ontwikkeling van com
post die direct ziektewerend is belang.

Het is voor de afzet van compost van vitaal belang dat ziektes niet worden gestimu
leerd en dat als ziektewerend verkochte compost dit ook daadwerkelijk is. Het is ech
ter nog onvoldoende duidelijk welke kenmerken van compost gerelateerd zijn met ziektewe
rendheid en wat de variatie is in ziektewerendheid van rijpe compost. In het onderzoek dat 
wordt verricht bij Biologische Bedrijfssystemen van Wageningen Universiteit (WU) wordt, in 13



samenwerking met Milieutechnologie (WU) en het Nederlands Instituut voor Oecologisch 
Onderzoek (NIOO) te Heteren, getracht parameters te vinden die gerelateerd zijn aan ziekte- 
werendheid tegen verscheidene belangrijke bodempathogenen. Uiteindelijk doel is een kwa- 
liteitsbepaling van compost ten aanzien van ziektewerende eigenschappen mogelijk te 
maken.

De toepassing van ziektewerende compost zou in eerst instantie van belang kunnen 
zijn in de containerteelten. Potgrond is niet of weinig ziektewerend. Het is minder 
waarschijnlijk dat compost een effectieve ziektewering kan uitoefenen in de vollegrond, aan
gezien de hier toe te passen hoeveelheid door het Besluit Overige Organische Meststoffen 
(BOOM) beperkt zijn. In ons onderzoek wordt daarom mede betrokken de vraag of ziektewe- 
rendheid van compost verhoogd kan worden door de compost te beënten met antagonisti
sche micro-organismen.

Vragen uit de zaal naar aanleiding van de presentatie

Opmerkingen van mevrouw Postma (Plant Research International):
Het toedienen van antagonisten tegen rhizoctonia leidt tot aanvullende ziektewerendheid. 
Specifieke antagonisten komen niet per definitie voor in compost.

Vraag van de heer Boeringa (Kennisnetwerk Biologische Landbouw):
Leidt toediening van GFT-compost in het veld, met inachtneming van de limiet zoals gesteld 
in de BOOM-wetgeving, tot eenzelfde ziektewerendheid als die u in uw experimenten waar
neemt?

Antwoord van de heer Termorshuiien:
Ja, toediening van compost dient niet alleen ter bestrijding van ziekten maar een consistente toediening 
leidt tot een verhoging van het organischestofgehalte van de grond hetgeen een verhoogde ziektewerend
heid tot gevolg heeft. Het is hierbij van belang dat de compost niet slechts éénmalig wordt toegediend 
Een meer regelmatige toediening verhoogt de ziektewerendheid. De situatie waarbij nutriënten uitslui-
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Vraag van de heer Smits (AG van Iersel):
U onderscheidt in uw onderzoek verschillen tussen de werking van jonge-, rijpe- en oude 
compost. Waarop zijn die verschillen gebaseerd?

Antwoord van de heer Termorshuizen:
Compost die vers van de composteerinrichting gehaald is en direct gebruikt is in de experimenten, heb
ben we ‘jonge compost’ genoemd. Deze is minder dan één week oud. Rijpe compost heeft tot 3 weken 
nagerijpt en oude compost heeft ongeveer 10 weken nagerijpt

Vraag van de heer van Erp (NMI):
Compost bestaat onder andere uit organische stof en micro-organismen. Mogelijk is de ziekte
werende werking van compost die u aantoont een antagonistisch effect. Is bekend wat het 
effect is van deze componenten afzonderlijk?

Antwoord van de heer Termorshuizen:
Micro-organismen alleen, dus zonder substraat (organische stof), doen niets. Het is de samenstelling 
van het substraat die bepaalt of er een ziektewerend effect optreedt of niet

Vraag van de heer Van den Boogert (Plant Research International):
Zoals opgemerkt naar aanleiding van de presentatie van de heer De Goede over de versprei
ding van micro-organismen is substraat cruciaal. Zou u zeggen dat de microbiële activiteit 
belangrijker is dan de microbiële diversiteit?

Antwoord van de heer Termorshuizen:
Dit is afhankelijk van welk plantpathogeen beschouwd wordt. In het algemeen zou ik zeggen 
dat in de praktijk de microbiële activiteit belangrijker is dan de microbiële diversiteit.

15
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Ziektewerendheid en biologische activiteit in de bodem

Bepalingsmethoden voor biologische activiteit
C.F.M. Koch

Koch Bodemtechniek / Eurolab
Postbus 21
7400 AA Deventer

De “Deventer” traditie van bodemonderzoek is al vanaf de begin vijftiger jaren gebiologeerd 
in bodemprocessen. De onlosmakelijke verbondenheid tussen biologie, chemie en structuur 
was de leidende visie bij alle onderzoek en advisering. In de zestiger jaren leidde dit al tot uit
gebreide onderzoeken voor de biologische landbouw, die destijds hoofdzakelijk in de duits- 
sprekende landen en Frankrijk was gevestigd. Midden zeventiger jaren werd naast de uitge
breide chemische analyse ook ervaring met de eerste biotoets opgedaan. Ondertussen is er in 
ons laboratorium een ruime schakering van biologische activiteitsbepalingen zowel in 
research / onderzoek als in praktijkonderzoek in bodem, dierlijke mest en compost.

Waarom biologische activiteiten meten ? Enkele voorbeelden.
N en P de twee elementen uit MINAS, beide hoofdnutriënt in de plantenvoeding, zijn voor 
hun huishouding en beschikbaarheid voor grasland en akkerbouw grotendeels afhankelijk 
van en- of sterk beïnvloed door de biologische activiteit in de bodem.
Om effecten te meten van diverse “innovatieve” landbouwmethoden die ook buiten de biolo
gische landbouw flink in de schijnwerpers staan. Bacteriepreparaten, FIR, compoststarters etc. 
Een groot deel van de problematiek bij tuinbouw, melkveehouderij en de groenvoorziening 
die uit de bodem voortkomen zijn niet afdoende in beeld te brengen zonder bepaling van bio
logische activiteiten.
Om efficiënte en gefundeerde adviezen te geven voor bemesting met organische meststoffen.

Een concreet praktijkvoorbeeld is een geval waarin twee dicht bij elkaar gelegen percelen 
grasland die qua organische stof, lutum en dergelijke goed vergelijkbaar zijn. Ondanks een 
vrijwel gelijk NLV getal treedt er toch een groot verschil in N- levering op. Beide percelen ont
vangen in dezelfde tijd dezelfde hoeveelheid drijfmest en de opbrengst is ongeveer even groot. 
Toch is het verschil tussen beide ongeveer r75 kg N per hectare. Een belangrijk deel van dit 
verschil is te verklaren door een gemeten groot verschil in biologische activiteit en biodiversi
teit. Het normale NLV getal is enkel gebaseerd op r chemische parameter (N-tot) en een bere
kening op basis van grondsoortversch.il die gebaseerd is op proefveldonderzoeken. Volgens de 
methodebeschrijving van de NLV is een afwijking van 50 kilo N per ha naar boven of onder 
als normale afwijking erkend. In de meeste gevallen een afwijking is van ruim 25%. In onder
havig voorbeeld lag de NLV rond de 150. kg N per ha. Een inschattingsfout dus van ongeveer 
r i5  %.

Welke bepalingsmethoden passen we toe ?
Er zijn directe tellingen van organismen, zoals van microflora en fauna enerzijds en afgeleide 
chemische bepalingen anderzijds. Onze ervaring is dat losse parameters weinig zeggend zijn. 
Veel analyses en ook biologische parameters hebben meer of minder blinde vlekken. Pas door 
ze te interpreteren in het licht van andere biologische of chemische bepalingen kan een para
meter die informatie geven die kan leiden tot een goed oordeel over die grond en de te nemen 
maatregelen, dan wel het effect van een bepaalde werkwijze.

LO UIS BO LK  INSTITUUT

r6



Toegepaste bepalingen

1. Microflora
bacteriën aëroob totaal 
bacterie-variëteit 
bacteriën anaëroob 
specifieke soorten bacteriën 
gist
schimmels totaal
schimmelvariatie
individuele schadelijke schimmels
mycorrhiza

2. Fauna
soorten protozoa
raderdiertjes
beerdiertjes
soorten nematoden (nuttige) 
soorten nematoden (schadelijke) 
soorten potwormen 
soorten springstaarten 
soorten mijten 
overige

3. Afgeleide analyses
zuurstofhuishouding
verhoudingen tussen opneembare nutriënten en hun reserve
toxische stoffen
overige chemische parameters
bodemprofielonderzoek

Niet alle parameters worden altijd tegelijk ingezet. Er zijn vaste, samenhangende pakketten, 
maar bij probleemgevallen, research en proefnemingen worden diverse combinaties van ana
lyses ingezet. Het inzetten van r of twee parameters is taboe in de “Deventer” traditie.

Wat kunnen we ermee ?
Kwaliteit en biodiversiteit meten van bodems en organische meststoffen. 
Spijsverteringsprocessen bij dieren (mestanalyse)
Problemen in de groei verklaren en verhelpen
Nauwkeuriger bemestingsadviezen
Betere keuze van de organische meststoffen
Effecten van biologische producten beter in beeld brengen
Onderzoekstrategieën beter onderbouwen.
Selectie bij aankoop van percelen

Als conclusies kunnen worden genoemd:
- onderzoek gebaseerd op een beperkt aantal parameters is steeds minder acceptabel bij de 

steeds hogere eisen binnen de land- en tuinbouw productie.
- bij vraagstukken over mestefficiëntie, logistiek van aanbrengen van mest is een benadering 

van samenhang tussen biologie, chemie en structuur onontbeerlijk.
- ook bij oplossen van probleemgevallen zijn biologische activiteitsanalyses vaak onmisbaar, 

gebleken binnen onze adviespraktijk.



Ziektewerendheid en biologische activiteit in de bodem

Vraag van de heer Eijgenraam (Compara International bv):
In het veldexperiment wat u besprak had veld A een hogere N-effïciëntie dan veld B wat is 
hier de verklaring voor?

Antwoord van de heerKoch:
Het experiment heb ik aangehaald om te illustreren dat het verschil in N-efficiëntie samenvalt met gro
tere aantallen bodemdieren. Ondanks hetfeit dat veld B meer N  via kunstmest toegediend kreeg dan 
veld A, is de N-efficiëntie bij A groter. Dit kan verder veroorzaakt zijn doordat de dunne rundveedrijf- 
mest bij veld A met de sleepvoetmethode is toegediend en bij plot B breedwerpig is toegediend.

Vraag van de heer Mulder (Mulder Agro):
Wordt stikstof bij verhoogde activiteit van bodemorganismen, in een andere vorm door de 
plant opgenomen?

Antwoord van de heerKoch:
De opname van N  door planten kan ook plaatsvinden in de vorm van ammonium.

Vraag van Anonymus:
Wat is het belang van gist in de grond?

Antwoord van de heerKoch:
Verhoogde gistactiviteit kan tot ongecontroleerde groei leiden, vandaar dat een matige gistactiviteit 
gewenst is.

Vraag van de heer Van Erp (NMI):
Hoe zit het met de verantwoording van de methoden voor analyse van het bodemleven? Zijn 
deze bepalingen gecalibreerd, gevalideerd en/of geverifieerd?

Antwoord van de heerKoch:
Voor een deel van de bepalingen geldt dit wel. Echter, er worden altijd meerdere bepalingen gedaan en 
dus wordt er nooit vertrouwd op één enkele bepaling. Hierdoor krijgen we een totaal beeld van wat er 
in de bodem aan de hand is.

Vraag van de heer Van Erp (NMI):
U drukt het aantal bodemdieren uit in ‘kleinvee-eenheden’. Is dit een standaardmaat? 

Antwoord van de heerKoch:
Deze maat geeft een indruk van de populatie bodemdieren. Er is echter meer onderzoek nodig om tot 
een ijking van de activiteit van het bodemleven te komen De huidige basis is onvoldoende onderzocht

Vraag van de voorzitter:
Op grond waarvan besluit u een bepaalde parameter te analyseren? Wat is de relatie tussen 
een parameter en het probleem wat u gevraagd wordt te onderzoeken?

Antwoord van de heerKoch:
Er zijn een aantal standaard pakketten waarin bepalingen zijn opgenomen die universeel geldig zijn, 
bijvoorbeeld chemische analyses in combinatie met een bepaling van de microflora voor zuurstof Hier 
bovenop is een aanvulling mogelijk met bijvoorbeeld een bodemlevenscreening. Optioneel zijn er meer 
methoden mogelijk.
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Vraag van de heer Van Erp (NMI):
De wetenschap is nog sterk zoekend naar methoden. Uit uw presentatie blijkt dat u reeds met 
vele bepalingsmethoden werkt. Wat weet u meer dan de rest?

Antwoord van de heer Koch:
Wij borduren voort op een historie waarin we honderduizenden analyses hebben verricht hetgeen ons 
veel inzicht heeft verschaft in de materie. Dit wil echter niet zeggen dat alles reeds vastligt. Er bestaat 
een behoefte aan verdere onderbouwing van deze methoden

19
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De onderdrukking van plantenziekten door 
compost: een gevolg van geïnduceerde 
systemische resistentie?
/. Ryckeboer, B. Lievens en J. Coosemans 

Katholieke Universiteit Leuven
Laboratorium voor Fytopathologie en Plantenbescherming
W. de Croylaan 42, B-3001 Leuven
België

Bodems suppressief ten opzichte van plantenziekten komen wijd verspreid voor en zijn 
meestal gekarakteriseerd door een hoog gehalte aan organische stof. Compost komt dan 
ook al van oudsher in aanmerking voor de onderdrukking van plantenziekten.
Tijdens deze voordracht worden resultaten van proeven geïllustreerd en enkele 
werkingsmechanismen van compost nader toegelicht, met bijzondere aandacht voor een 
nieuw onderzoeksobject: geïnduceerde systemische resistentie.

Werkingsmechanismen
Het ziekteonderdrukkend vermogen van compost blijkt zelden toe te schrijven aan één factor, 
doch veeleer aan een interactie van verschillende factoren, zowel biotische als abiotische.

Biotische invloedsfactoren
Compost is rijk aan micro-organismen. Onder deze populatie bevinden zich ook micro-orga- 
nismen die een antagonistische werking hebben ten opzichte van plantpathogene bodem- 
schimmels of plantparasiterende nematoden.

Het suppressief karakter van compost wordt dan ook vaak toegeschreven aan (Baker en 
Paulitz, 1996; Tronsmo, r986): (i) competitie voor voedingsstoffen, groeiplaatsen en zuurstof 
tussen plantpathogenen en nuttige organismen, (ii) antibiosis: productie van toxische of inhi- 
bitorische metabolieten en antibiotica door nuttige micro-organsmen, (iii) predatie en hyper- 
parasitisme: het consumeren en parasiteren van plantpathogenen en (iv) geïnduceerde pro
tectie (ISR): genactivatie door nuttige micro-organismen resulterend in een grotere weerstand 
voor ziekten.
Enkele nuttige micro-organismen kunnen de vier mechanismen induceren.

Abiotische invloedsfactoren
De chemische samenstelling van een compost heeft ontegensprekelijk ook een invloed op 
het ziekteonderdrukkend karakter van deze compost (Anonymus, 1998). Het valt bovendien 
te verwachten dat het al of niet remmend zijn van diverse chemicaliën bepaald wordt door de 
concentratiefactor.

Geïnduceerde systemische resistentie
Sommige niet-pathogene micro-organismen, hoofdzakelijk groeibevorderende rhizobacte- 
riën, blijken in staat bepaalde biochemische processen in planten te activeren die leiden tot 
een systemische breedspectrumresistentie tegen zowel wortel- als bladziekten. Men spreekt 
van een ‘geïnduceerde systemische resistentie’, afgekort ISR (Induced Systemic Resistance). 
Deze door nuttige micro-organismen geïnduceerde protectie is vergelijkbaar met de patho- 
geen-geïnduceerde ‘systemisch verkregen resistentie’, aangeduid als SAR (Systemic 
Acquired Resistance), doch wordt ISR genoemd daar het niet duidelijk is of dezelfde mecha-
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Splitroot-komkommerplanten in groeikamer

Wortselstelsels en bovengrondse plantendelen van splitroot-komkommerplanten

nismen en signaaltransducties aan de basis liggen als bij SAR (De Meyer et al, 1998, Van 
Loon et al, 1998).

Een eenvoudige methode om geïnduceerde protectie door compost ten opzichte van bodem- 
gebonden plantpathogenen aan te tonen is de ‘split root methode’. Om na te gaan of de resis
tentie zich ook manifesteert tegen bladziekten, wordt vaak de ‘CoZ/etohfdi«m-anthracnose-bio- 
toets’ als model gebruikt. Zo induceerden bijvoorbeeld substraten aangerijkt met Pythium- 
onderdrukkende schorscompost systemische resistentie in komkommerplanten tegen 
Pythium-wortelrat en tegen Co/Zefofn'c/nim-anthracnose (Hoitink et al, 199T, Zhang et al, 1996 
& 1998). Ook in eigen onderzoek werd recent aangetoond dat systemische protectie tegen 
Pythium ultimum kan geïnduceerd worden na bijmenging van compost.

Op welke manier de resistentie geïnduceerd wordt door compost, is nog vrij onbekend 
(Zhang et al, 1998). Maar hoe dan ook worden in compost micro-organismen gevonden, waar
van voor bepaalde stammen is aangetoond dat ze inderdaad plantprotectie kunnen induceren 
(De Meyer et al, r998; Liu et al., 1995; Maurhofer et al, r994; Smith et al, 199a; Van Peer et al, 
r99r; Wei et al, 199a). Daarnaast zouden ook abiotische invloedsfactoren aan de basis kunnen 
liggen van geïnduceerde resistentie. Tot op heden werden echter nog geen abiotische factoren 
in GFT- of groencompost geïdentificeerd welke ISR zouden induceren.

ISR verklaart ook gedeeltelijk de regelmatig terugkerende opmerking dat planten op even
wichtige organische bodems ‘gezonder’ groeien.
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Ziektewerendheid en biologische activiteit in de bodem
-* -

M e m m

Productspecificatie
Gebaseerd op vele onderzoeksresultaten kan men stellen dat sommige GFT- en groencom- 
posthopen duidelijke plantenziekteonderdrukkende eigenschappen bezitten, doch dat deze 
kenmerken afwezig zijn bij een aantal andere composthopen.

De resultaten geboekt ten opzichte van één specifieke pathogeen kunnen evenwel niet zom
aar getransfereerd worden naar alle plantpathogene schimmels of plantparasiterende nemat- 
oden. Iedere ‘groep’ van organismen verlangt immers een specifieke aanpak. Hierdoor kan 
een productspecificatie noodzakelijk zijn. De bestrijding van plantparasiterende nematoden 
vereist bvb. een ander ‘type’ compost dan de bestrijding van bodemschimmels. Doch zelfs 
voor de onderdrukking van bodemschimmels kan voor verschillende ‘groepen’ een specifica
tie zich opdringen. Bijvoorbeeld: Schimmelstructuren van nutriëntafhankelijke plantpatho
gene bodemschimmels zoals Pythium spp. en Phytophthora spp. worden onderdrukt door 
een ‘algemene suppressie’. Een grote diversiteit aan ‘algemene microflora’ zijn hier werkzaam 
als biocontrole organismen. Plantpathogenen, zoals bvb. Rhizoctonia solani, die grote nut- 
riëntonafhankelijke overlevingsstructuren produceren, worden daarentegen onderdrukt wor
den door een ‘specifieke suppressie’, d.w.z. door heel specifieke antagonisten zoals bvb. 
Trichoderma hamatum en T. harzianum (Baker en Cook, 1974).

Het modificeren van composten voor deze specifieke doeleinden kunnen we dan ook ‘com- 
postveredeling’ noemen. Deze opwaardering kan een ingrijpen op het composteringsproces 
en/of het eindproduct inhouden. Hierbij denken we onder meer aan de inoculatie met speci
fieke antagonisten die biologische controle van plantenziekten bewerkstelligen (Ryckeboer 
en Coosemans, 1997).

Toekomstperspectieven
Het voorkomen van compoststalen die stimulerend werken op diverse ziekten limiteert het 
gebruik van compost in de plantenziektenbestrijding. Verder fysisch, chemisch en microbio
logisch onderzoek zou dan ook moeten leiden naar een definiëring van dit soort composten 
en ermee verwant de composteringsprocessen die aan de basis liggen van ‘minderwaardige’ 
composten. Om bedrijfseconomische en -technische redenen moet kunnen gesteund worden 
op eenvoudige parameters. Het is duidelijk dat op eenzelfde bedrijf of door eenzelfde compos- 
teringsprocédé een waaier aan composten met diverse mogelijkheden binnen de plantenziek
tenbestrijding geproduceerd kunnen worden. Eenvoudig te meten parameters moeten toela
ten product- en processpecificaties door te voeren.

Verder onderzoek moet zich ook richten op werkingsmechanismen en interacties tussen wer
kingsmechanismen, met bijzondere aandacht voor geïnduceerde resistentie. Dit opent name
lijk ook perspectieven in het onderzoek naar de onderdrukking van bladziekten.
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Vragen uit de zaal naar aanleiding van de presentatie.

Vraag van mevrouw Postma (Plant Research International):
Het is bekend dat het al of niet optreden van systemische resistentie tegen Pythium onder 
andere afhankelijk is van de temperatuur. Verwacht u dat het proefresultaat is beïnvloedt 
door de temperatuur?

Antwoord van de heer Ryckeboer:
De resultaten die ik hier vandaag presenteer zijn allen afkomstig van experimenten uitgevoerd in de 
kas en zoals gezegd, zeer recent beschikbaar gekomen. De resultaten van de proeven uitgevoerd in het 
volle veld zijn helaas nog niet binnen waarmee ik u niet een definitief antwoord op uw vraag kan 
geven.

Vraag van de heer De Goede (WU):
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U heeft de komkommerplanten voor het uitpotten gepre-activeerd. Aan het eind van de proef 
vindt u verschillen in biomassa. Was de biomassa aan het begin bij beide behandelingen wel 
gelijk?

Antwoord van de heer Ryckeboer:
Bij aanvang was er inderdaad een verschil in gewicht, echter halverwege het experiment was er geen 
verschil meer in biomassa, waarschijnlijk omdat er voldoende substraat beschikbaar was. Hierdoor 
kan het verschil aan het eind toegeschreven worden aan het verschil in behandeling.

Vraag van de heer Steinbuch (Louis Bolk Instituut):
Door de plant in een afweerstand te brengen, worden de fysieke eigenschappen veranderd. 
Een gewas als sla zou hierdoor anders kunnen gaan smaken.

Antwoord van de heer Ryckeboer:
In ons onderzoek hebben we niet specifiek op smaakverschillen gelet. Vandaar dat ik op grond van de 
resultaten hier niets over kan zeggen, echter ik kan dat niet uitsluiten. Zoals gezegd zijn de resultaten 
van ons onderzoek zeer recent beschikbaar gekomen en dient er nog meer onderzoek naar vergelijkbare 
onderwerpen te gebeuren.
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Organische mest als aaltjesbestrijder
ing. O. Hartsema, PAV

Praktijkonderzoek voor de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt (PAV) 
Postbus 430 
8200 AL Lelystad

Het vrijlevende aaltje Paratrichodorus teres brengt op de lichte mariene zavelgronden 
regelmatig schade toe aan hoog salderende akkerbouw en bloembolgewassen. Binnen 
een complex aan beheersingsmaatregelen is een plekje weggelegd voor organische stof. 
Laboratoriumonderzoek, uitgevoerd door PRI, laat zien dat de mobiliteit van het aaltje 
richting waardplant vermindert wordt door de aanwezigheid van organische stof. Met 
name GFT-compost en champost onderscheiden zich hierbij positief. Deze mobiliteits- 
afname wordt veroorzaakt door de verstoring van de attractie. Wortelexudaten die op het 
aaltje een lokkend effect hebben, worden door de organische stof gebufferd of verstoord. 
Eerste resultaten van PAV-veldproeven waarbij organische stof op verschillende wijzen 
wordt toegediend laten positieve resultaten zien.

Aaltjesonderzoek op het PAV
Op het Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt (PAV) wordt aan 
verschillende aaltjessoorten onderzoek verricht. Het aanleveren van praktisch toepasbare 
beheersmaatregelen aan telers en intermediairen, is het doel. Sinds r99r is één van de onder- 
zoeksitems het vrijlevende aaltje Paratrichodorus teres. Binnen dit onderzoek wordt nauw 
samengewerkt met o.a. Plant Research International (IPO-DLO) en het Laboratorium voor 
Bloembollen Onderzoek.

Paratrichodorus teres
P. teres komt voor op lichte mariene zavelgrond. Deze grond heeft een laag humusgehalte (< 2 
%), een afslibbaarheid van 5 tot r 5 % en is kalkrijk. Het aaltje is vochtminnend een zeer 
mobiel. Gelokt door wortelexudaten kan het zich naar een plant toe bewegen. Op zoek naar 
voedsel of een beter leefmilieu kan het aaltje zich ook naar diepere lagen verplaatsen. P teres 
is gevoelig voor mechanische verstoring en droogte. Als ectoparasiet komen zij niet in de 
wortel, voeden zich op een brede waardplantenreeks en kunnen opkomstproblemen, 
opbrengstderving en kwaliteitsvermindering veroorzaken. Het aaltje is vector voor het 
Tabaksratelvirus. TRV kan in aardappel en enkele bolgewassen dermate kwaliteitsschade ver
oorzaken dat dit tot afkeuring van een partij leidt.

Beheersing P. teres met organische stof
Problemen in aardappel op het eiland Texel werden in de jaren 40 benoemd als “Texelse ziek
te”. Men dacht eerst aan een bodemvirus, maar begin jaren 60 vond met de vector, 
Trichodorus. Veel onderzoek werd verricht aan de beheersing van dit probleem en de eerste 
onderzoeksresultaten met stalmest verschijnen. Het effect beperkte zich tot het verminderen 
van de schade. Het onderzoek werd gestaakt toen bleek dat natte grondontsmetting het pro
bleem in één klap beheersbaar maakte. Met de reductie van de grondontsmetting nemen de 
problemen met P. teres weer toe. Reden om het oude onderzoek voort te zetten.
Vanaf r99i ligt in de Noordoostpolder een gewasrotatie proef. Een van de variabelen is orga
nische stof. Jaarlijks wordt voor het poten of zaaien een toplaagbehandeling met DKM of 
GFT-compost toegediend.
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Tabel i. Organische stof objecten rotatieproef P. teres.

meststof jaarlijkse dosering
Droge kippenmest ± 4,5 ton product / ha
Groente- Fruit- en Tuinafval compost ± 8,5 ton GFT-compost / ha
Controle veen

gelijk aan normering 
125 kg P20 5 /ha 
6 ton d.s. / ha/jaar BOOM

Het bemestingsniveau van de controle en de GFT-compost velden worden met kunstmest op 
DKM-niveau gebracht. Exacte correctie is echter niet mogelijk omdat de mineralisatie moei
lijk te voorspellen is.
Bij tulp en aardappel laat organische stof een opbrengst verhogend effect zien. Door het 
opbouwen van een rug of een plantbed wordt de organische stof rond de plant geconcen
treerd. Waarschijnlijk dat daardoor samen met het minder diep wortelen van deze gewassen 
de opbrengst verhoogd is. Effect van organische stof op de P. teres populatie is niet aange
toond.

Door Zoon, de Heij e.a. ( PRI) is onderzoek uitgevoerd naar het effect van organische stof op 
de attractie van Trichodoride-soorten met “Sandwichproeven”. Potjes worden daarbij in drie 
lagen verdeeld. De onderste laag (A) bevat aaltjes, de middelste laag (B) een hoeveelheid te 
toetsen materiaal en de bovenste laag (C) aaltjesvrije grond. In de bovenste laag wordt een 
gewas geplant dat aaltjes goed lokt. Na enige tijd worden de drie lagen beoordeeld op de aan
wezigheid van aaltjes. Als voorbeeld een proef met P. teres waarbij de tussenlaag bestond uit 
aaltjesvrij zand met of zonder 3 % GFT (( 36 ton d.s / ha). Uit tabel 2 blijkt dat organische stof 
de attractie heeft vertraagd. De voedingstoestand geeft het aantal Trichodoriden aan dat bij de 
plant is geweest. Andere “Sandwichproeven” ( Tiekstra & Zoon) laten zien dat organische stof 
de attractie niet vermindert maar vertraagt.

Tabel 2. Resultaten Sandwichproef met P. teres als tussenlaag 3% GFT-compost /zand mengsel (Zoon, de 
Heij; PRI) Attractie gemeten na 4 dagen.

+ GFT-compost - GFT-compost

A-laag
% in laag % gevoed % in laag % gevoed

0.5 70 28,9 73
C-laag 99.5 31 71.1 48

LBO / PRI-veldproeven met het gewas gladiool laten positieve resultaten met GFT-compost en 
Champost zien.

Organische stof proef PAV
Naar aanleiding van de resultaten uit de “Sandwichproeven” en de Rotatieproef is besloten 
een proefveld met verschillende organische stof objecten en toepassingen aan te leggen (tabel 
3). Met kunstmest is een correctiebemesting toegepast. 1997 zijn geen verschillen waargeno
men.

Tabel 3. Hoeveelheid en toepassingsmethode organische mest, veldproef PAV 1998.

Mestsoort hoeveelheid voor ploegen volvelds in de rij
GFT-compost 12 ton d.s. / ha X X X
GFT-compost 24 ton d.s. / ha X X
Champost i i  ton d.s. / ha X X
Droge kippenmest 4 ton d.s. / ha X X
Tuinturf 8 ton o.s. / ha X
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1998 daarentegen wel. In figuur r staan de resultaten weergegeven als gemiddelden van de 
organische stofbehandelingen. Toepassingsverschillen waren niet significant. Mocap en 
Vydate zijn nematicide granulaten welke als extra controle zijn meegenomen. GFT-compost 
voor het ploegen had geen enkel effect, omdat de GFT-compost onder te ver van de plant 
wordt geplaatst. GFT-compost en champost laten een positief resultaat zien. Het effect van 
DKM en Tuinturf is minder duidelijk. r999 is als overgangsjaar gebruikt om de behandelin
gen op suikerbiet toe te passen. Deze veldproef liet naast bemestingsverschillen geen behan
delingseffecten waargenomen. In 2000 wordt de proef met aardappel herhaald.

De beheersing van P. teres bestaat uit een complex van maatregelen, waarbij organische stof 
een positieve bijdrage levert. Om tot een praktijkrijpe toepassing te komen is verder onder
zoek gewenst.

Vragen uit de zaal naar aanleiding van de presentatie.

Vraag van Anonymus:
U noemde in uw presentatie dat een plant stoffen produceert die aaltjes lokken. Waarom zou 
een plant dat doen, met andere woorden zijn dit werkelijk “lokstoffen”?

Antwoord van de heer Hartsema:
Het is in eerder omgekeerd: een plant produceert stoffen, zoals koolstofdioxide, die door aaltjes worden 
waargenomen. Hierdoor weten aaltjes in welke richten ze zich dienen te begeven om de waardplant te 
bereiken. In mijn visie worden aaltjes daardoor naar de plant gelokt. U heeft echter gelijk als u zegt dat 
dit geen bewuste tactiek is van een plant.

Vraag van de heer Smout (BVOR)
Is het mogelijk dat de schimmels die aanwezig zijn in organische mest en compost verant
woordelijk zijn voor de bestrijding van aaltjes, en dat deze schimmels in compost beter 
beschermd zijn waardoor de werking verlengd wordt?

Antwoord van de heer Hartsema:
fa, mij is bekend dat uit onderzoek is gebleken dat er inderdaad schimmels zijn die verantwoordelijk 
zijn voor de bestrijding van aaltjes. Een dergelijk onderzoek is echter moeilijk uit te voeren onder vel- 
domstandigheden. Of de werking van deze schimmel berust op een betere protectie door compost, is mij 
niet bekend.

Vraag van de heer Zwart (Plant Research International):
Heeft klei een vergelijkbare remming van de lokking van aaltjes als organische stof?

Antwoord van de heer Hartsema:
fa, ook klei lijkt een remming in de aantrekking van aaltjes te veroorzaken. Associatie met organische 
stof kan hierbij een rol spelen.

Vraag van mevrouw Van der Bijl (ETC):
In hoeverre speelt het bodemsysteem een rol bij de ziektewerendheid? Naar aanleiding van 
de presentatie van dhr. Koch kan ik me voorstellen dat verschillen in bewerking leiden tot 
verschillen in vatbaarheid voor ziekten.

Antwoord van de heer Hartsema:
fa, dit is inderdaad aannemelijk. De motivatie is mij echter niet bekend.
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Opmerking van de heer De Heij (Plant Research International):
In aanvulling op de vraag die net werd gesteld over de invloed van de kleifractie: in de hier 
onderzochte bodems bestond geen verschil in kleigehalte. Een hoger kleigehalte zal de fysie
ke beweging van aaltjes beperken.

Opmerking van de heer Van den Boogert (Plant Research International):
Niet alle composten hebben dezelfde ziektewerendheid. Bepaalde typen compost zijn beter 
geschikt dan anderen. Hier is nog weinig van bekend.
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‘Plenaire discussie’

De heer Brussaard opent de plenaire discussie:
Ten behoeve van de discussie zou ik u een drietal stellingen willen voorleggen voor commen
taar. De stellingen luiden:

1. MINAS maakt het onmogelijk om tegelijkertijd te zorgen voor: een verantwoord 
mineralenbeheer en een evenwichtig bodemleven en goede ziektewerendheid van 
de grond.

2. Biologische activiteit is een afgeleide van chemische en fysische eigenschappen in 
de bodem.

3. Huidige analysemethoden en keurmerken voor mest- en compostsoorten zeggen 
niets over de eigenschappen ten aanzien van ziektewerendheid en biologische acti
viteit in de bodem.

Graag zou ik willen zien door middel van een hand op te steken wie het eens is met stelling 1 
en wie het oneens is. Wie is het eens met stelling 1? (drie deelnemers zijn het eens met deze 
stelling). De heer Brussaard verzoekt de drie mensen hun mening toe te lichten.

Antwoord van de heer Havinga (Team Ecosys):
In de intensieve teelten is er meer dan 6 ton organische stof per hectare nodig om de activiteit 
op te starten. Er zijn voorbeelden waar 300 ton per hectare is gebruikt om een gewenste struc
tuur te verkrijgen. Binnen de huidige wetgeving is dit echter niet mogelijk. Door grond aan 
compost toe te voegen kwalificeert het mengsel zich als zwarte grond waarvoor de aanvoer- 
norm niet geldt.

Reactie de heer Hotsma (Expertisecentrum LNV)
Zwarte grond telt niet mee voor MINAS, terwijl de mineralen aanwezig in compost wèl mee
tellen voor MINAS. Met andere woorden door grond toe te voegen aan compost kan een pro
duct worden verkregen wat volgens de wet aangemerkt wordt als zwarte grond. Dit lijkt een 
hiaat in de wetgeving die naar verwachting mogelijk niet lang zal voortbestaan.

Reactie Anonymus:
Een voordeel van MINAS vind ik dat het de boeren wakker schudt. Hierdoor wordt het 
bewustzijn vergroot. Het nadeel is echter dat het niet toegestaan is om mest met compost te 
mengen waardoor een beter op de praktijk toegesneden mengsel verstrekt kan worden.

Opmerking van NMI:
Het Besluit kwaliteit en gebruik overige organische meststoffen (Boom) geeft aan dat het cri
terium of een mengsel van compost en grond aangemerkt dient te worden als zijnde compost 
of als zijnde zwarte grond, berust op de definitie van beide typen producten en de bijbehoren
de samenstellingseisen. De definitie voor zwarte grond luidt: ‘mengsel van bodembestandde- 
len en bewerkte organische afvalstoffen’. Indien aan GFT-compost slechts een geringe hoe
veelheid grond wordt toegevoegd voldoet dit mengsel aan de definitie voor zwarte grond. In 
tegenstelling tot hetgeen in de praktijk vaak wordt aangenomen mag men het mengsel dan 
nog niet aanduiden als zwarte grond. Het mengsel moet immers ook voldoen aan de eisen 
voor zware metalen die gelden voor zwarte grond. Met name Zn vormt dan vaak de beperken
de factor. Aan de hand van een voorbeeld waarbij 20% kleigrond wordt gemengd met 80% 
GFT-compost (percentage op volumebasis), wordt dit duidelijk:
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- zandgrond: 750 kg ds/m3, 5% lutum in ds, 2% os in ds, 30 mg Zn/kg ds.
- GFT-compost: 430 kg ds/m3, 2% lutum in ds, 39% os in ds, 160 mg Zn/kg ds.
- Zn-norm voor compost: 200 mg/kg ds
• Zn-norm voor zwarte grond: 50 + 1,5(2!. + H); L = lutumgehalte, H = humusgehalte
- Berekende organischestofgehalte van het mengsel: 27,7% in ds
• Berekende lutumgehalte van het mengsel: 2,9% in ds
• Berekende Zn-gehalte van het mengsel: 120,5
• Berekende Zn-norm voor het mengsel: 50 + 1,5 * (2 * 2,9 + r5 is maximaal toegestaan) =

81,2; na correctie met factor 1,43 (toegestane spreiding in het gehalte bij analyse) bedraagt 
deze Zn-norm ri6.
Dit mengsel voldoet niet aan de norm voor Zn en mag derhalve niet als zwarte grond worden ver

handeld.

Het moge duidelijk zijn dat geluiden als “meng een schep grond door de compost heen en je 
kunt het als zwarte grond verhandelen” geheel voorbij gaan aan de werkelijkheid.

Antwoord van Anonymus:
Ik ben het oneens met stelling 1. Het is een kwestie van inpassen in de bedrijfsvoering. Een 
oplossing kan zijn het opnemen van klaver in de teelt of een betere roulatie van teelten. Het 
gemengde bedrijf zoals dat vroeger bestond met akkerbouw en veeteelt was vanuit het oog
punt van mineralenbeheer veel beter dan de huidige, eenzijde, bedrijven. De mogelijkheden 
voor een verdere inpassing in de bedrijfsvoering en de mineralenhuishouding zoals die in het 
gemengde bedrijf heerst, dienen verder onderzocht te worden..

Antwoord van de heer Van Erp (NMI):
Ik constateer dat stelling 1 ervan uitgaat dat bekend is wat precies een evenwichtig bodemle- 
ven is. Hierdoor kan ik geen commentaar geven op de stelling. Misschien dat de heer De 
Goede hier meer over kan zeggen.

Reactie van de heer De Goede (WU):
Het is niet mogelijk om aan te geven wat een evenwichtig bodemleven is. Het bodemleven 
zoekt naar een evenwicht, afhankelijk van de heersende omstandigheden. Deze omstandighe
den kunnen echter verschillen van de omstandigheden zoals een boer die wenst waardoor de 
samenstelling van de bodemdierenpopulatie afkan wijken van die onder optimale agrarische 
omstandigheden.

Reactie van de heer Brussaard (U):
De stelling bevat eveneens de term ‘goede ziektewerendheid’, Misschien kan de heer 
Termorshuizen meer duidelijkheid geven omtrent de term ‘goede ziektewerendheid’?

Antwoord van de heer Termorshuizen (WU):
Een goede ziektewerendheid is een dynamisch geheel. Afhankelijk van de praktijkomstandig
heden dient er meer resistentie aanwezig te zijn voor een bepaalde ziekte, dit is bijvoorbeeld 
afhankelijk van de weerssituatie op dat moment.

De voorzitter vraagt de deelnemers te reageren op stelling nr 3:

Reactie van de heer Smout (BVOR):
Ik ben het met stelling 3 eens: De analysemethoden zoals die nu bestaan zijn niet toereikend. 
Ik voeg hier echter aan toe dat dat nog niet het geval is. De analyse kan in de toekomst moge- 

3°  lijk opgezet worden door relaties tussen bodemdieren te beschrijven naar analogie met de
plantensociologie.
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Reactie Anonymus:
Ik geloof niet in één ziektewerendheid dus ook niet in één methode om dit complex aan pro
cessen te analyseren. Het begrip ziektewerendheid is te divers voor een analyse met slechts 
één methode.

Reactie van de heer Ryckeboer (Katholieke Universiteit Leuven):
Wat betreft ziektewerendheid blijken er verschillende soorten compost te bestaan. Ook de 
tijd is een belangrijke factor die bepaalt of een pathogeen al of niet werkzaam is. Afhankelijk 
van de tijd kan de ene of de ander soort compost een beter ziektewerende werking hebben.

Reactie van de heer Eigenraam (Compara International bv):
Elaine Ingham in de VS hanteert al vele jaren een door haar ontwikkelde test op ziektewe
rendheid. Een toetst is er dus.

Reactie van de heer Koch, (Koch Bodemtechniek):
Ik ben enigszins bekend met de toets van Elaine Ingham. Er blijft echter ruimte voor interpre
tatie bestaan. Een concrete uitspraak waarbij het resultaat bijvoorbeeld wordt uitgedrukt als 
een kans op het optreden van een bepaalde ziekte, is ook hiermee echter niet mogelijk.

Opmerking van de heer Bakker (Aqua Maiandros):
Ziektewerendheid dient te worden vertaald naar de gezondheid van de bodem. Het streven is 
om de bodem in harmonie te brengen met de micro-organismen. Bodemkarakteristieken als 
nitraatgehalte en pH dienen als randvoorwaarde genomen te worden voor hetgeen mogelijk 
is met een bepaald bodemtype. De toepassing van compost dient op dit bodemtype te worden 
afgestemd. Hierdoor dienen er eisen aan compost te worden gesteld, afhankelijk van het aan
wezige bodemtype.

De voorzitter vraagt de deelnemers te reageren op stelling nr. 2 

Antwoord van de heer Smout (BVOR):
Ik ben het eens met stelling 2. Fysische en chemische parameters zijn voldoende betrouwbaar 
te analyseren. Het effect van biologische activiteit op de fysische- en chemische eigenschap
pen van een bodem is veel moeilijker vast te stellen.

Antwoord van de heer Hartsema (PAV):
De bodem is een dynamisch systeem. Je kunt niet zeggen dat de een belangrijker is dan de 
ander, het is een wisselwerking.

Antwoord van de heer Van Erp (NMI):
Ik ben het met stelling 2 eens indien ‘biologische activiteit’ wordt vervangen door ‘biologi
sche diversiteit’. De biologische activiteit is mijns inziens niet afhankelijk van de eigenschap
pen van de bodem. Er zijn media waarin een grote biologische activiteit opgewekt kan wor
den zonder dat dat iets over de kwaliteit van het medium zegt. Ik denk hierbij bijvoorbeeld 
aan suikerwater. Vandaar dat ik meer waarde hecht aan het begrip diversiteit dan aan activi
teit.

Reactie van de heer Brussaard (WU):
Het bodemleven is wel degelijk in staat om de fysische en chemische eigenschappen van een 
bodem te beïnvloeden en ik stel vast dat het hier een kip-ei-effect betreft.
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De voorzitter sluit de middag af met de constatering dat het een nuttige bijeenkomst is 
geweest en er in de toekomst nog het nodige onderzoek zal dienen plaats te vinden teneinde 
meer duidelijkheid te kunnen geven omtrent ziektewerendheid en biologische activiteit in de 
bodem in relatie tot het gebruik van (GFT-)compost.
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Schriftelijk commentaar op stellingen

Tijdens de workshop ‘Ziektewerendheid en biologische activiteit in de bodem’ is aan de aan
wezigen gevraagd schriftelijk commentaar te leveren op een aantal stellingen achterin de uit
gereikte bundel. De stellingen luiden als volgt:

r. Onderzoek naar ziektewerendheid en biologische activiteit is in de VS verder dan in 
Europa en in Nederland.

2. Het duurt nog jaren voordat de praktijk zonder risico’s organische producten (bodemver- 
beteraars) kan inzetten als ziektewerend middel.

3. Het meten van de biologische activiteit van een grond is tot op heden niet of nauwelijks 
mogelijk.

4. Chemische en fysische eigenschappen van compost bepalen het effect op ziektewerend
heid en biologische activiteit.

5. Er is te weinig bekend van een geleverde partij compost om het karakter van compost 
t.a.v. biologische activiteit en ziektewerendheid vast te kunnen stellen.

6. Vers materiaal van dierlijke of plantaardige oorsprong kan bodemgebonden ziektes sti
muleren.

7. Jaar in jaar uit eenzelfde vruchtopvolging en toepassing van eenzelfde mest of compost 
op hetzelfde tijdstip stimuleert een evenwichtig bodemleven.

8. Het geleidelijk vrijkomen van voedingsstoffen uit mest of compost en het gedurende het 
gehele seizoen geleidelijk beschikbaar zijn van veteerbaar organisch materiaal stimuleert 
de ziektwerendheid.

9. Het bodemleven moet zowel stikstoffijk als koolstofrijk voer krijgen. Een van beide 
alleen is niet wenselijk (De schijf van twee).

ro. Algemene regels bestaan niet. De uitspraak: Dit is een goede compost voor het bodemle
ven is onjuist.

Het aantal reacties was minder groot dan verwacht, gelet op de meningen die worden verkon
digt door diversen in de praktijk. De reacties van diegenen die wel op de stellingen hebben
gereageerd zijn hieronder verwerkt.

Commentaar stelling 1:
In zijn algemeenheid wordt deze stelling als niet waar of slechts ten dele waar beschouwd. Op 
bepaalde onderdelen van onderzoek naar ziektewerendheid en biologische activiteit zijn 
onderzoekers als Hoitink (ziektewerende werking van schorscompost) Ingham en Edwards 
(onderzoek aan soilfoodweb) uit de VS zeer actief en brengen hierover zeer veel informatie 
naar buiten, ook minder onderbouwde hypothesen van onderzoek, en staan zij wellicht aan 
de top. Onderzoekers uit Europa worden vaak bestempeld als voorzichtig als het gaat om het 
naar buiten brengen van onderzoeksresultaten. Daarmee is echter niet gezegd dat de kennis 
en de omvang van het onderzoek dat op het gebied van ziektewerendheid en biologische acti
viteit in de bodem plaatsvindt in Europa minder is dan in de VS. Alabouvette (Dijon (F)) bij-
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voorbeeld staat ook al vele jaren aan de top van onderzoek over ziektewerendheid in de 
wereld. Wel lijkt het erop dat er in Europa een veelheid aan onderzoek plaatsvindt zonder dat 
men van elkaar weet waar men mee bezig is. Enige coördinatie zou derhalve gewenst zijn in 
het kader van kennisbenutting.

Commentaar stelling 2:
Er dient mogelijk onderscheid gemaakt te worden in het gebruik van middelen in de pot- 
/containerteelt en in de volle grond. In de potVcontainerteelt gaat het veelal om enkele ziek
ten terwijl het in de volle grond gaat om een diversiteit aan ziekten. Er zijn vele middelen 
reeds op de markt. In gecontroleerde teelten (pot-/containerteelten en glasteelten) worden 
deze middelen reeds ingezet. Een onderbouwing voor de werking van deze producten ont
breekt er op dit moment nog. Wel zijn er aanwijzingen uit de praktijk dat de middelen een 
bijdrage leveren aan een ziektevrije grond of grondmengsel. Het predikaat ziektewerendheid 
valt onder de Bestrijdingsmiddelenwet en dient in dat kader onderbouwd en aangetoond te 
zijn. Het College van Toelating van Bestrijdingsmiddelen dient toestemming te geven om een 
product onder de benaming ziektewerend te mogen verhandelen. Dit is nu nog een uiterst 
kostbare en tijdrovende zaak. Het ziet er echter naar uit dat binnen afzienbare tijd deze proce
dure aangepast wordt. Voor compost wordt voorgesteld de claim ziektewerend te verdisconte
ren in een keurmerk voor compost waardoor de gebruiker garantie krijgt omtrent de ziekte
werendheid.

Commentaar stelling 3:
Men is het absoluut oneens met deze stelling. Er bestaan veel goed uitgewerkte methoden om 
biologische activiteit te meten. Genoemd worden 1) energiewaarde van de bodem 2) stijgbeel- 
den en cirkelchromatografie (chroma’s), 3) koperchloride kristallisatie, 4) bepalingen van 
zuurstofverbruik of C0 2-productie en 5) bepaling van specifieke micro-organismen. 
Opgemerkt wordt dat de meeste van deze methoden relatief duur zijn wegens de dure appara
tuur die noodzakelijk is of de specifieke expertise. Gelet op de discussies tijdens de workshop, 
is het de vraag of de genoemde bepalingsmethoden goed onderbouwd zijn en wat de waarde 
van de interpretatie naar de praktijk is van de resultaten die verkregen worden via deze bepa
lingen.

Commentaar stelling 4:
In het algemeen wordt deze stelling als juist beoordeeld. Wel wordt er gesteld dat composte- 
ring een iteratief proces is. Dat wil zeggen dat in eerste instantie chemische en fysische eigen
schappen van de compost de biologische activiteit bepalen en deze laatste op hun beurt weer 
de chemische en fysische eigenschappen beïnvloeden.

Commentaar stelling 5:
In het algemeen wordt deze stelling als juist beoordeeld. Er zijn wel methoden voorhanden 
waarmee de ziektewereneheid ten aanzien van enkele specifieke pathogenen voorhanden 
maar deze zijn momenteel te bewerkelijk en te duur voor praktisch gebruik. Verwacht wordt 
dat dit in de toekomst wel gaat veranderen. Verder worden genoemd de bepalingen aan com
post die in de VS worden gedaan. Hierbij dient echter rekening te worden gehouden met het 
commentaar dat bij stelling drie is vermeld.

Commentaar stelling 6:
In het merendeel van de reacties op deze stelling werd ingestemd met de stelling. De aanvoer 
van voedingsstoffen voor pathogenen via vers materiaal is hoger dan via gecomposteerd 
materiaal. Daardoor kunnen pathogenen zich beter ontwikkelen indien vers materiaal wordt 
toegediend. Een kantekening wordt hierbij gemaakt ten aanzie van de aanvoer van pathoge-
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nen via verse en gecomposteerde materialen. Deze aanvoer is bij het gebruik van vers materi
aal hoger dan bij het gebruik van gecomposteerd materiaal. Daar stat tegenover dat via het 
gebruik van vers materiaal ook meer antagonisten kunnen worden aangevoerd die de patho- 
genen weer teniet kunnen doen.

Commentaar stelling 7:
Deze stelling wordt als (gedeeltelijk) onjuist beschouwd, los van het feit dat het niet mogelijk 
is om aan te geven wat wordt verstaan onder een evenwichtig bodemleven. Een evenwichtig 
bodemleven in de zin van weinig verschillen in diversiteit in de tijd, wordt niet als wenselijk 
geacht en zal daarnaast onmogelijk zijn wegens andere externe factoren die de diversiteit van 
het bodemleven beïnvloeden. Er zou eerder gestreefd dienen te worden naar een zo groot 
mogelijke diversiteit omdat ieder gewas zo zijn eigen ziekteverwekkers en bijbehorende anta
gonisten kent. Juist de grote variatie in vruchtopvolging, het gebruik van organische materia
len, grondbewerking, etc. stimuleert een grote diversiteit.

Commentaar stelling 8:
In het algemeen wordt deze stelling als juist beschouwd. Juist het langzaam vrijkomen van 
voedingsstoffen stimuleert de voedselconcurrentie waardoor pathogenen in het algemeen 
worden onderdrukt. Daarmee blijven deze op een onschadelijk niveau in de grond.

Commentaar stelling 9:
Deze stelling wordt door de meeste als juist betiteld. Wel wordt opgemerkt dat de verhouding 
tussen de hoeveelheid aanwezige koolstof en stikstof goed dient te zijn. Aangezien de afbraak 
van organische materiaal voor het grootste deel wordt uitgevoerd door schimmels in de 
bodem, dient de C/N-verhouding van het organisch materiaal enigszins vergelijkbaar te zijn 
met de C/N-verhouding van schimmels. De C/N-verhouding van schimmels bedraagt onge
veer 10.

Commentaar stelling 10:
In het algemeen kan een dergelijke uitspraak niet worden gedaan. Indien meer bekend is over 
het karakter van de compost kan deze uitspraak mogelijk wel worden gedaan. Daarnaast 
dient er rekening gehouden te worden met de gewassen die er geteeld worden. Het ene gewas 
is gevoeliger voor pathogenen dan het andere. Eveneens is er een tijdseffect. In het algemeen 
kan gesteld worden dat organischestofopbouw in een bodem op de (middel)lange termijn 
leidt tot een grond met ziektewerende eigenschappen. Dit kan gebeuren met meer producten 
dan compost.

Overige opmerkingen:
In het algemeen bleek uit de workshop dat de (praktische) kennis op het gebied van ziekte- 
werendheid van organische materialen en bepalingsmethoden daarvoor nog gering is. Meer 
onderzoek naar achterliggende mechanismen is wenselijk. Ondanks dit gegeven word het 
belang van organisch materiaal in het kader van ziektewerendheid en biologische activiteit 
van de bodem steeds meer erkend. Ten aanzien van compost wordt echter nog vaak negatief 
gedacht.
Een ander aspect dat tijdens de workshop onderbelicht is geweest is het verschil in korte en 
(middel)lange termijn. Dit is iets dat zeker niet mag worden vergeten aangezien de effecten 
op ziektewerendheid en biologische activiteit grote verschillen kunnen vertonen.

nmi

35



Vereniging van Afvalverwerkers

De Vereniging van Afvalverwerkers (WAV) is de branche-organisatie van de exploitanten van 
composteerbedrijven, afvalverbrandingsinstallaties, stortplaatsen en van bewerkers van afval
stoffen. De W AV werkt aan het optimaliseren van de randvoorwaarden waaronder deze 
bedrijven kunnen werken aan een milieuhygiënische en kosteneffectieve afvalverwijdering.

Composteerbedrijven
Nederland heeft 26 composteerbedrijven, die jaarlijks 1,5 miljoen ton gescheiden groente-, 
fruit- en tuinresten (GFT) omzetten in 0,5 miljoen ton schone compost. Twee bedrijven ver
gisten het GFT, waarbij naast compost biogas ontstaat.
Compost is een bodemverbeteraar, het levert stabiele organische stof aan de bodem. Compost 
vergroot de doorlaatbaarheid van de grond en activeert het leven in de bodem. Zandgrond 
krijgt meer samenhang, terwijl kleigrond juist luchtiger wordt en daardoor beter te bewerken 
is. Compost geeft zijn voedingsstoffen geleidelijk terug aan de planten, waardoor de planten 
groter en steviger worden. De belangrijkste afnemers van compost zijn land- en tuinbouw, 
bloembollenteelt, boomkwekerijen, gemeenten en particulieren.

Kwaliteit GFT-compost
De composteerders hebben voor de bewaking van de kwaliteit van de compost een systeem 
van certificering door KIWA ingevoerd. Gecertificeerde compost is vrij van ziektekiemen, 
onkruidzaden, giftige stoffen, en voldoet aan de normen voor onder meer verontreinigingen 
als glas, steen en plastic, zoutgehalte en zware metalen. Gecertificeerde compost krijgt de 
naam Keurcompost. Met deze Keurcompost kan optimaal tegemoet worden gekomen aan de 
wensen van de afnemers van de compost die verzekerd willen zijn van een goed product met 
een constante kwaliteit. Inmiddels wordt eenderde van de GFT-compost onder KIWA-certifi- 
caat geleverd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de WAV:

telefoon 030-2323030 
e-mail info@wav.nl 
website www.wav.nl
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