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Opbouw presentatie

 Introductie 

 Wat is bodemecologie? 

 Inunderen? 

 Praktijk ervaringen: Bart Bruin

 Vragen/discussie



De Bodem als levend organisme -

het ‘ecosysteem bodem’
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De drie velden Fysisch, 

Biologisch en Chemisch zijn 

innig met elkaar verweven 

en afhankelijk van elkaar

- Goede bodemstructuur

- Beluchting

- Water transport en opslag

- Erosie bestendigheid

- Toegankelijk voor plantwortels 

en bodem organismen 

- Opslag en afbraak en van 

organische stof

- Transformatie en toegang tot 

nutrienten

- Onderdrukking van ziekten

- Volledige, rijke gemeenschap    

van micro-organismen

- Opslag, omzetting en 

afgifte van nutriënten

- Voorkomen van 

Verzouting en verontrei-

nigingen

- Opslag van energie (C)
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Chemisch

Biologisch

Fysisch

Wat is ‘bekend’?

Wat kunnen we sturen? 

Wat is meetbaar?

?

Huidige benadering



Bodemecologie is vaak de crux! 

Bron: USDA Natural Resources Conservation Service



Beter Bodembeheer:



Inundatie-onderzoek WUR 2018-2019

WUR-OT: Leendert Molendijk& Johnny Visser, 



17 April 1945

• Duitsers blazen de 
dijk op en zetten 
de Wieringermeer 
onder water

• Pratylenchus 
penetrans bleek 
geen probleem 
meer in Narcis

• PPO Lisse 
ontwikkelt een 
praktijktoepassing
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Werkingsmechanisme inundatie

 Aaltjes zijn water dieren

 Gebrek aan O2

 Zuurstofloze vertering organisch materiaal

● CO2

● H2S

● Methaan

● Vluchtige vetzuren

 ???

10



Effectiviteit inundatie tegen onkruiden
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Effectiviteit inundatie tegen schimmels
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Effectiviteit inundatie tegen aaltjes
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Inundatie ter bestrijding van M. chitwoodi

Aanleiding:

● potproefonderzoek WUR (PAGV en BBF): 

eerste aanwijzingen dat bestrijding van 

M. chitwoodi via inundatie zou kunnen 

werken. 

● In 2015 metingen uitgevoerd in een met 

M. chitwoodi besmet perceel. Na 

inundatie M. chitwoodi besmetting niet

meer aantoonbaar.
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Inundatie ter bestrijding van M. chitwoodi en G. pallida

 Wat is het doel van de projecten?

a) Bepalen van de bestrijdingsefficiëntie van inundatie voor  M. 

chitwoodi (praktijkpercelen en emmerproeven) en G.pallida

(Praktijkpercelen). 

b) Vaststellen van criteria voor het effectief uitvoeren van 

inundatie van besmet land (emmerproeven-M. chitwoodi).

c) Inventariseren wat het effect is van inundatie op de 

bodemweerbaarheid tegen bodemziekten (praktijkpercelen).
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Inundatie praktijkpercelen; effectiviteit

 Op 14 inundatie percelen worden metingen uitgevoerd: 

● 2 percelen: onderzoek effectiviteit op M. chitwoodi, op 

natuurlijke- en kunstmatige aangebrachte besmetting

● 12 percelen: onderzoek effectiviteit op ACA, op natuurlijke- en 

kunstmatig aangebrachte besmetting
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Kort voor de inundatie zijn 

de grondmonsters gestoken 

en inoculum ingebracht.



Inundatie praktijkpercelen; effect op 

bodemweerbaarheid/-kwaliteit

 Biotoetsen op bodemweerbaarheid; 

voor en na inundatie  (i s m Joeke Postma) 

(8 ACA-inundatie percelen + 2 Mc-inundatie percelen)

 Meting bodemkwaliteit; voor en na 

inundatie  (2 Mc-inundatie percelen)

● Algemene bodemvruchtbaarheid

● HWC

● nematodenpopulatie
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Inundatie ter bestrijding 

van stengelaaltjes 

Aanleiding:

● Stengelaaltjes kunnen aanzienlijke schade veroorzaken in belangrijke 

akkerbouw- en bolgewassen 

● In de bollenteelt, op lichte grondsoorten, is inundatie effectief gebleken. 

● Of dit ook op zwaardere gronden het geval is en of zware gronden weer 

in conditie te krijgen zijn is niet duidelijk
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Effectiviteit inundatie tegen aaltjes
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Effectiviteit afhankelijk van grondsoort?



Inundatie ter bestrijding van het stengelaaltje 

Ditylenchus dipsaci op zwaardere grondsoorten
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 Wat is het doel van het project?

Vaststellen van de effectiviteit van inundatie op de zwaardere grondsoorten. 

(Grondsoorten  waarop uien, aardappelen en/of suikerbieten worden geteeld.)

 Uitvoering:

Op 10-12 inundatie percelen worden metingen uitgevoerd

(regio’s Wieringermeer, Noordoost Polder en zuidwest Nederland) 

Kort voor de inundatie worden 

er grondmonsters gestoken en 

inoculum ingebracht.

Op deze percelen wordt door WUR-

Openteelten, het  effect van inundatie op 

een (kunstmatig aangebrachte) 

besmetting stengelaaltjes bepaald. De 

telers voeren  alle werkzaamheden met 

betrekking tot de inundatie uit.







Combinatie VOC Onderdrukking / Ziekte-Onderdrukking

. Biologische Bodem-ontsmetting

(Inmenging organisch materiaal 
(Herbie) + afdekken met plastic)

. 3 & 15 maanden  (na afhalen 
plastic)

. VOC onderdrukking- Pythium

. Biotoets - Pythium

Hoge microbiële activiteit creëert zuurstof-

loze omstandigheden; toxische stoffen)

Doodt aaltjes en pathogene schimmels

Maar……ook gunstige organismen?

Bodem kan kwetsbaar worden voor 

binnenkomende ziekteverwekkers

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



Resultaten Biotoets & VOC onderdrukking

Pythium

Geen toevoeging

Geen ontsmetting (C) Biologische ontsmetting (H)

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

Biotoets (3 maanden)
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Controle 

(C)

Ontsmet 

(H)

Samenstelling Bacterien en VOC onderdrukking

Groepen ( 3 maanden)
VOCs onderdrukking Pythium

( 3 maanden)

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



Controle 

(C)

Ontsmet 

(H)

Groepen ( 15 maanden)

Samenstelling Bacterien en VOC onderdrukking

VOC onderdrukking Pythium

( 15 maanden)



Suppressive soil

Pathogen added (% culture)

Van Os et al 1999



Suppressive soil

• Lower infection of pathogen 
when soil is not stressed

• Biological origin

• A lower pathogen suppression 
can remain present in soil (van 

Agtmaal et al 2015)

Pathogen added (% culture)

Van Os et al 1999



Bedankt voor uw aandacht!


