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Bodembeheer en organische stof



Organische stof en koolstof 

Koolstof wordt in de bodem vastgelegd in organische stof
– Stabiel (humus)
– Dynamisch (snel en minder snel afbreekbaar)



De rol van organische stof

Organische stof is de kern van de bodemgezondheid: 
– Voeding voor bodemleven
– Mineralisatie van o.a. stikstof en zwavel
– Betere bewerkbaarheid van de bodem
– Verhoging watervasthoudend vermogen 
– Structuur en beworteling
– Buffert nuttige voedingsstoffen zoals kalium, calcium en magnesium

• Het bindend vermogen meetbaar als CEC 
• OS en klei; negatief geladen

– Kationen (NH4+, K+. Mg ++, Ca++)
– Spore-elementen Fe++ etc.)(pH wel optimaal; 6 pH-KCl). 

https://www.eurofins-agro.com/nl-nl/organische-stof




Speerpunten toekomstig bodembeheer 



Voorbeeldbedrijf Boomkwekerij zandgrond 

Organische stof beheer en bodemvruchtbaarheid:
– Optimale vruchtwisseling (1:3)
– Organische stof 3%; balans aanvoer > 3000 kg eff.org.
– Laag gehalte N en veel stabiele organische stof (C/N)

• Bladmulch
• (Groen) compost
• Biochar
• Vaste rundveemest / houtsnippers

– Diepe of ondiepe grondbewerking 
– N voorraad 0-90 cm (NMI) en Bemesting strategie:

• Irrigatie + rijenbemesting
• Fertigatie



Grondbewerking gericht op bodemprofiel 





Draagvlak en inzicht d.m.v. demo’s



NMI N-metingen mei 2020



NMI N-meting september 2020



Fertigatie

Druppelbevloeiing met meststoffen
4R-bemesting



Fertigatie / DCM juni 2022

druppelbevloeiing + DCM Fertigatie Haifa              



Fertigatie / DCM okt 2022

Fertigatie Haifa                                  Druppelbevloeiing+ DCM



NMI N-meting fertigatie / DCM



Plantgat bemesting

Meerjarige teelten

Nutriënt behoefte gewas

Plaatselijk (4R)



Plantgat bemesting Fieldcote smart



Plantgat bemesting Fieldcote smart P. 
Herbergii



Plantgat bemesting okt. 2022 



Plantgat bemesting Fieldcote smart 
P. Herbergii



Leve(n)de bodem Boomteelt! 
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