RUWVOER

Beworteling vliegwiel van bodemkringloop

Verdiepen in de bodem
THEMA

Hoe houd je met een
dalende stikstofgift je gras-

landproductie op peil? Zorg voor een
goede beworteling van je grasmat, de
opbrengst volgt dan vanzelf, stelt onderzoeker Nick van Eekeren van het Louis Bolk
Instituut.

S

inds enkele jaren doet het Louis Bolk
Instituut onderzoek naar de relatie
tussen bodemkwaliteit en grasproductie. Na onderzoek op zand en veen wordt
het onderzoek uitgebreid naar kleigrond
in het dit jaar gestarte project ‘Goud van
Oud Grasland’ van LTO Noord, Projecten
LTO Noord, Van Hall Larenstein en het Louis
Bolk Instituut.
Uit eerder onderzoek op zand- en veengrond blijkt dat er grote variatie is in drogestofopbrengst. Deze varieerde tussen de 7
en 13,5 ton per hectare zonder extra bemesting op veen en tussen de 3 en 10 ton per
hectare op zandgrond, bleek vorige week
tijdens een demomiddag bij Dairy Campus
in Goutum met een bezoek aan een proefveld bij Andries Jan de Boer in Jellum. Daarnaast was er een grote variatie in stikstofleverend vermogen van de grond, terwijl er
ook een groot verschil was in de respons op
kunstmest. Gemiddeld was deze 60 procent.
‘Het verschil wordt voor een deel verklaard door de bodemkwaliteit en daar
proberen wij nu handen en voeten aan te
geven’, legde Van Eekeren het doel van het
onderzoek uit. ‘De benutting van kunstmest
is nu 60 procent. Dat moet hoger kunnen,
zeker op klei. We willen uitzoeken hoe we
deze benutting kunnen verbeteren.’
Voor zand- en veengrond zijn de afgelopen jaren al indicatoren gevonden die een
voorspelling kunnen doen voor de drogestofopbrengst en de respons op kunstmest.
Voor veengrond is dat de kwaliteit (het

Opwarmapparaat
In Jellum is een meerjarig proefveld aangelegd waar vijf
verschillende bemestingsstrategieën worden uitgevoerd. In
één behandeling wordt bovendien gesimuleerde voorbeweiding in het vroege voorjaar toegepast door het gras kort af te
maaien. ‘Doel hiervan is om de groei van het gras sneller op
gang te brengen. Door voorbeweiding stimuleer je de plant
om suikers naar de wortels te sturen, waarvan de wortels en
het bodemleven kunnen profiteren’, zegt Nick van Eekeren
van het Louis Bolk Instituut. ‘Op die manier komt mogelijk
het gras eerder op gang en dat kan vooral in een koud voorjaar zoals dit jaar een voordeel zijn.’ Dit jaar leidde dat echter nog niet tot grote productieverschillen. ‘Het is een vraag
waar we ons de komende tijd nog meer in gaan verdiepen:
kun je een ‘opwarmapparaat’ in de grond krijgen zodat het
bodemleven en daarmee de grasproductie eerder op gang
komt?’

De verschillen in bemesting van de proefvakken waren duidelijk te zien. Effect van voorbeweiding was echter nauwelijks waar te nemen.
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Uit de profielkuil van het proefperceel oud grasland bij Andries Jan de Boer bleek duidelijk dat de beworteling niet diep in de bodem is doorgedrongen.

koolstofpercentage) van de organische stof
en het calcium/magnesiumgehalte. Calcium en magnesium hebben onder andere
invloed op de bodemstructuur en stimuleren daarmee afbraakprocessen en de vertering van de organische stof. Voor zandgrond is de hoeveelheid organische stof een
belangrijke factor. Een indicator voor de
stikstofrespons is de hoeveelheid potwormen in de bodem. De aanwezigheid van
potwormen zegt daarmee iets over de wijze
waarop een perceel reageert op kunstmest.
BEWORTELING

Voor kleigrond zijn er nog geen indicatoren ontwikkeld, omdat het driejarig
onderzoek pas dit jaar van start is gegaan.
‘Op klei zal het veel uitmaken of de grond
kalkrijk of kalkarm is’, verwacht Van Eekeren. ‘Ik denk dat de bodemstructuur en de
beworteling een belangrijke invloed hebben.’ Die beworteling is nodig om de kleine
kringloop (de cyclus tussen gras/beworteling en bodemleven en bodem) draaiende
te houden. In deze kleine kringloop voedt
het bodemleven de wortels van het gras en
omgekeerd. ‘Het is zaak om deze cyclus in
de benen te houden met zo weinig mogelijk verliezen. Op zeeklei moet het heel goed
mogelijk zijn om dit vliegwiel optimaal
te laten draaien. Ons onderzoek is er op
gericht hoe je dit proces kunt optimaliseren. We willen hierbij leren van percelen
oud grasland waar dit goed functioneert.’
Een goede bodem is afhankelijk van
verschillende factoren. De beworteling
speelt hierin een centrale rol. Van Eekeren: ‘Het beste voor de bodem is een gewas
met wortels. Gras is met zijn fijne wortels
en organische stofaanvoer de beste bodemverbeteraar.’ Een goed doorwortelde grasmat heb en houd je echter niet zomaar.
Een slechte ontwatering bijvoorbeeld zorgt
voor een slechte bodemstructuur waarbij
de wortels in de bovenlaag blijven zitten.
Datzelfde geldt bij te veel verdichting van
de bovenlaag. ‘Goede draagkracht geeft per
definitie niet een betere bodem. Hoe beter
de bodemvruchtbaarheid, des te slechter

juist de draagkracht. Dat is een dilemma,
maar daar moet je met je bewerkingen wel
rekening mee houden.’
Een bodemprofiel op het proefperceel
van Andries Jan Bakker onderstreepte deze
redenering. Door verdichting van de ondergrond zat de beworteling dicht op de zode,
waardoor verdrogingsverschijnselen te zien
waren (zie kader). Behalve waterhuishouding en structuur heeft ook de stikstofgift
invloed op de beworteling. Hoe hoger de
stikstofgift, des te hoger de wortels in de
zode gaan zitten.
Andere aspecten die invloed hebben op
de kringloop in de bodem is de hoeveelheid organische stof, het bodemleven en de
bodemchemie. En ook hier speelt de beworteling weer een cruciale rol. Plantenwortels vormen bijvoorbeeld een belangrijke
aanvoer van organische stof in de bodem.
Van Eekeren: ‘Drie jaar grasland bouwt
dezelfde hoeveelheid organische stof op als
400 kuub drijfmest.’ Beworteling is volgens
de onderzoeker dan ook de richtlijn voor
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de graszaadkeuze van de toekomst. ‘Wil je
voeding voor de bodem, dan moet je een ras
kiezen met een goede beworteling en een
goede productie. Bij de graszaadkeuze moet
je het daarom zoeken in de wortels, niet
alleen in de opbrengst. Over enkele jaren is
de rassenkeuze daar ook op gericht’, voorspelt de onderzoeker.
Ida Hylkema

‘Schoolvoorbeeld moderne landbouw’
De bodem van het proefperceel oud grasland bij Jellum is een
schoolvoorbeeld van moderne landbouw, stelde landbouwkundig adviseur Coen ter Berg. De profielkuil liet weliswaar
een hoog humusgehalte in een dik pakket zien, maar wie
verder keek, zag dat de zode naar boven was opgetrokken.
Kweekgras in de zode wijst erop dat er sprake is van vochttekort, waardoor mindere grassen het winnen van de betere.
‘De activiteit van de wortels kan de vochtbehoefte niet compenseren’, beoordeelt Ter Berg. ‘Door bemesting blijven de
wortels bovenin. Daarnaast is de grond bovenin verdicht en
dat is weer het gevolg van een slechte waterhuishouding. Ik
schat dat je van dit perceel 20 procent meer opbrengst kunt
halen door een betere ontwatering en door in het voorjaar
voorzichtiger te zijn met de belasting.’

Landbouwkundige Coen ter Berg (midden met schep) analyseert de profielkuil tijdens de demomiddag op Dairy
Campus.

VEEHOUDERIJ

