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Kenmerken CSE

 Sterk in integratie van 

kennis

 Brugfunctie tussen                                                                                                 

praktijk en wetenschap

 Excellent netwerk en 

faciliteiten

 Unieke kans voor 

samenwerking!



Bodemecologie: 

 De biologische wetenschap die 

zich bezighoudt met de 

bestudering van de relaties 

tussen organismen (inclusief planten)

en het milieu in de bodem

Duurzaam bodembeheer met behoud 

Agrarische produktie-functie

Onderzoek aan maatregelen (OS, groenbemesters, grondbewerking etc.)

en meetmethodieken (aaltjes, biotoets, gewas, moleculair etc.)

Chemisch

Fysisch Biologisch



Begin eens met een handje grond: duizenden soorten, 

Net zo veel bacterie-cellen als mensen op aarde, 

honderd meter schimmeldraad. Deze organismen zijn allemaal

aan het werk voor de kwaliteit van ons leven.



Below-Ground Biomass Distribution

Bacteria Fungi

> 95%+

< 5%

Protozoa Nematodes Springtails Mites

Earthworms



Of: twee vrachtladingen per hectare per jaar

Elk jaar zetten bodemorganismen

50.000 kg organische stof

per hectare om.

Ze verteren plantenresten

en maken voedingsstoffen

beschikbaar voor de plant.
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Thema’s bodemkwaliteit

 Bodemgezondheid

 Organische stof gehalte

 Weerbaarheid (bodem-plant)

 Verdichting

 Klimaat

 Verzilting

 Biodiversiteit

 Micronutriënten 

 Erosie

 Verontreiniging



Opzet meerjarige veldproef

4 systemen 10 

behandelingen

2006

graan + 
behandelingen

2007

aardappel

2008

lelie

2009

Graan + 
behandelingen

2010 

aardappel

2011

peen

2012

maïs



Bodembehandelingen:

1. Chemisch (Monam)

4. cultivit

2. Biologische grondontsmetting

3. Biofumigatie



Bodembehandelingen:

7. Compost 9. Gras-klaver

10. Onbehandeld (braak)

6. Chitine5. Tagetes patula

8. Combinatie



5: Chitine

 Chitine: eiwit

 Exoskelet van o.a. schaaldieren

 Celwanden schimmel en 

eieren nematoden

 Gemalen garnalenafval

 20 ton/ha

 Bouwvoordiep inspitten

 Kosten: zeer variabel (0- €65.000,-)

 toxische afbraakproducten 

(o.a. ammoniak)

 Opbloei van populatie chitinolytische

micro-organismen in de bodem



 Cysteaaltjes

 Wortelknobbelaaltjes

 Wortellesieaaltjes

 Trichodoriden

 Stengelaaltjes

 Speldaaltjes

 Xiphinema/Longidorus



opbrengen chitine

Sanering wortelknobbelaaltje M. chitwoodi?



Synchytrium endobioticum, wratziekte (schimmel)



Verticillium dahliae



Duureffecten van de behandelingen!!!!

Pratylenchus

Opbrengst aardappel

Verticillium

Combi Onbeh. 

(braak)



Aardappel 2010



Kwaliteit aardappel

M. chitwoodi



Kwaliteit aardappel
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Enhancing Rhizoctonia disease suppression

Postma et al., 2010

 Chitin, feather & hoof meal

etc. enhance Rhizoctonia

suppression!

 No effect with plant derived

materials

 Effective in bioassays with

sugar beet, cauliflower, 

lettuce, .. 

Postma & Schilder, 2015



Pyrosequencing 16S rRNA gene 

Control soil Chitin soil

Cretoiu 2014 et al. 



Applied Soil Ecology 
 

Long-term effects of eight soil health treatments to control plant-parasitic nematodes and 

Verticillium dahliae in agro-ecosystems 

 

Gerard Korthals; Tim Thoden, Dr. ; Wim Berg, Dr. ; Johnny Visser 

 

Keywords: Soil health, Integrated pest management, Pratylenchus spp., Fungi, Organic 

matter, 

Long-term field-experiment 

 

 

Abstract: 

There is an urgent need to test and develop sustainable methods for management of soil pathogens, 

such as the root lesion nematode Pratylenchus penetrans and the soil fungus Verticillium dahliae. 

Ultimately this s 



BLAUW AFVAL, 
GROENE WAARDE
INZET RESTSTROOM VISSERIJ IN AGRI

• Gewasversterking

• Weerbaarheid bodem

PILOTS

• Bloembollen

• Pootgoed



Geraffineerd

Gedroogd en versnipperd 

Gedroogd en vermalen tot fijn poeder

Gepelletiseerd

Blauw afval, groene waarde



Hoofddoel: het ontwikkelen en optimaliseren van het gebruik van garnalendoppen bij het 
verbeteren van de natuurlijke weerbaarheid en vruchtbaarheid van de bodem voor de 
bloembollen en pootgoed sector. Terugdringen van de overlast van aaltjes, schimmel- en/of 
bacterieziekten en/of het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen in de voor het 
Waddengebied relevante grondsoorten (klei en zand) en teelten (bollen en pootgoed).

Blauw afval, groene waarde

De Pootgoed-pilot zijn: invloed van 
chitine op schurft, Rhizoctonia, Erwinia, 
AM en WKA in pootaardappelen.

De Bollen-pilot: de werking van garnalendoppen in 
tulpenteelt, lelieteelt: o.a. Fusarium, Rhizoctonia, 
en het wortellesie-aaltje



Aanvullend Vervolgonderzoek

Hoe zit dit bij andere praktijkpercelen?

Verbeteren: vorm, dosering, timing, mengen  

Welke (bio)indicatoren kunnen we aantonen?

Wat is het mechanisme?

Kan je dit proces verbeteren/versnellen? 

NWO groen Vital soils (Van Der Putten et al.) 

PPS organische Reststromen (Postma et al.)

STW Saprofeed (De Boer et al.)

NWO circulair?



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!



BLAUW AFVAL, 
GROENE WAARDE
INZET RESTSTROOM VISSERIJ IN AGRI

• Gewasversterking

• Weerbaarheid bodem

PILOTS

• Bloembollen

• Pootgoed

Bedankt voor uw aandacht


