
Beter Bodembeheer vergt aandacht voor de 
bodembiologie!

Dronten 3-2-20 Gerard Korthals



Opbouw presentatie

 Introductie 

 Wat is bodemleven? 

 Wat zijn de belangrijkste groepen?

 Hoe kan je dit sturen/gebruiken

 Toekomst?



De Bodem als levend organisme -

het ‘ecosysteem bodem’
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- Goede bodemstructuur

- Beluchting

- Water transport en opslag

- Opslag en afbraak van 

organische stof

- Ziekten en plagen

- Nutrienten

- Onderdrukking

- Opslag, omzetting en          

afgifte van nutriënten

- Voorkomen van 

verzouting en verontrei-

nigingen

- Opslag van energie (C) 



Hoe kan duurzaam bodembeheer eruit zien?
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Gevolgen bodembeheer op het Bodemvoedselweb en vice versa:

landbouw versus natuur

landbouw

natuur



Bodem Management:

(Gewaskeuze (rotatie, 

groenbemester), 

organische bemestingen, 

grondbewerking)

Betere 

nutrienten

voorziening

Betere 

ziekteonderdruk-

king

Sturen van het aanwezige (= aangepaste)  bodemleven

?

Toediening microben

Meer Kennis over 

Bodembiologie

Wietse De Boer et al. 



Kolonisatie Wortelstelsel

Toediening
Biocontrole
Bacteriën

Beschermend Schild tegen Ziekteverwekkers



Andere opties: Duurzaam (bodem)leven Beheer: lagere input, minder 

bewerken, voeden en herstellen bodemleven!



Conventional: 15.2 t/ha Organic: 17.2 t/ha

Kunnen we bodemleven sturen? 

Ja:  Effecten op o.a. het bodemleven en op vochthoudend vermogen 
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Results PLFA - Soil Microbial Community 

Laura Martinez-Garcia, Giulia 
Mainardi, Gerard Korthals, Lijbert 
Brussaard and Gerlinde De Deyn
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Stimulation of Fungi in Arable Soil

Clocchiatti et al. (in prep.)

Long-term stimulation



Controle + NPK Beuk Zaagsel + NPK 

Ergosterol: 1.2 mg/kg Ergosterol: 5.7 mg/kg

Asperge – Fusarium oxysporum (asparagi)

7 % opkomst 60 % opkomstAsperge:

Lemig zand, 

bodemmonsters bij

zieke planten

SchimmelBiomassa SchimmelBiomassa

Clocchiatti et al. (in prep.)



PPS Reststromen: J. Postma et al.

Welke reststromen stimuleren ziektewering?



Werkingsmechanismen inundatie/ASD/resetten

 Veel bodemorganismen zijn water dieren

 Gebrek aan O2

 Zuurstofloze vertering organisch materiaal

● CO2

● H2S

● Methaan

● Vluchtige vetzuren

 ???
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Resultaten biotoets  & microbiele diversiteit

Pythium

Geen toevoeging

Geen ontsmetting (C) Biologische ontsmetting (H)

Van Agtmaal et al (2015) Frontiers Microbiology 6, 701

Biotoets (3 maanden)



Voorlopige conclusies:

Management Bodemtransplantatie

Een duurzaam systeem 

?



Opbouw nieuwe kennis m.b.t. bodembiologie

• Bodemfuncties
– Potentieël

mineraliseerbare stikstof
– Bodemademhaling

(potentiële C mineralisatie)

• Micro-organismen
– Schimmelbiomassa

(microscopisch)
– Bacteriebiomassa

(microscopisch)
– Ergosterol
– PLFA

• Bodemfauna
– Aaltjes
– Regenwormen

• Visuele
bodembeoordeling

Bron afbeelding: European Atlas of Soil Biodiversity

LTER’s

Bedrijvennetwerk



Conclusies

 Geen mens kan zonder bodem-leven!

 Duurzaam bodembeheer helpt!

 Maak gebruik van (OS) input via compost, 
gewasresten, groenbemesters, garnalendoppen

 Pas eventueel aanvullende maatregelen toe 

Werk samen met het bodemleven 

aan een betere bodemkwaliteit!



Meer weten? Masterclass Living soils: nov/feb 2020/2021



Bedankt voor jullie aandacht!


