
 

 

29 
29 

 3 EFFECT VAN NIET-KERENDE BODEMBEWERKING EN 

COMPOSTTOEPASSING OP DE BODEMKWALITEIT, ZIEKTEDRUK 

EN GEWASOPBRENGST IN EEN GANGBAAR TEELTSYSTEEM MET 

DRIJFMEST – RESULTATEN VAN  DE MEERJARIGE BOPACT 

PROEF 
Ruysschaert G.1, D’Hose T.1, Willekens K.1, De Vliegher A.1, Vandecasteele B.1, Cornelis W.2, 

Goeminne M.3, Van Vaerenbergh J.1, Viaene N.1  

1 
Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek

 
(ILVO), Merelbeke 

2
 Vakgroep Bodembeheer, Universiteit Gent, Gent 

3
 Interprovinciaal proefcentrum voor de aardappelteelt (PCA), Kruishoutem 

 3.1 INLEIDING 

In het voorjaar van 2010 startte ILVO met een meerjarige veldproef, genaamd BOPACT. 

BOPACT staat hierbij voor ‘ImPACT van Compost en Teeltechniek (bewerking/bemesting) 

op BOdem en PAthogenen’. Aan de basis van het onderzoek ligt het belang dat ILVO hecht 

aan een kwaliteitsvolle en gezonde bodem, die zorgt voor een optimale plantengroei, een 

goede nutriëntenlevering- en benutting en een minimale ziektedruk. Dit kan alleen maar 

worden bereikt indien er aandacht is voor zowel de chemische (nutriënten), fysische 

(water/luchthuishouding) als de biologische bodemkwaliteit.  

ILVO wil nagaan op welke manier een kwaliteitsvolle en gezonde bodem kan bekomen 

worden en welke teeltmaatregelen (zoals bemesting, bewerking en rotatie) hierop een 

impact hebben. De landbouwer heeft echter geen vrij spel en moet zich houden aan de 

randvoorwaarden die de maatschappij oplegt. Dit wordt vertaald in diverse types 

wetgeving en voorwaarden voor het verkrijgen van steun. Een gekend voorbeeld is de 

mestwetgeving (MAP), die de hoeveelheid organische meststoffen die op de akkers kan 

worden gebracht beperkt. Op deze manier wordt het voor de landbouwer moeilijker om 

het organisch stofgehalte van de bodem op peil te houden of te verhogen. Nochtans is 

organische stof (of organische koolstof) nauw gelinkt met een goede chemische, fysische 

en biologische bodemkwaliteit. Zo zorgt organische stof voor de vrijstelling van stikstof en 

een betere bodemstructuur en is het voedsel voor bodemorganismen. 

De hoofddoelstelling van de BOPACT-proef is het onderzoeken van het lange 

termijneffect van bodemverbeterende maatregelen (compost en/of niet-kerende 

bodembewerking) op de bodemkwaliteit (fysisch, chemisch, biologisch) en ziektedruk 

voor 2 belangrijke bemestingssystemen in Vlaanderen, met name bemesting gebaseerd 

op runderdrijfmest of op varkensdrijfmest. 
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Meer specifieke doelstellingen zijn 

1. Het onderzoeken of het binnen de huidige mestwetgeving mogelijk is om een laag 

organisch koolstofgehalte te verhogen indien een goede teeltpraktijk wordt 

toegepast (groenbedekkers, inwerken stro); 

2. Het onderzoeken in welke mate een composttoepassing (equivalent met 2 ton C 

per ha per jaar) bovenop de toegestane N- en P-normen, het koolstofgehalte kan 

verhogen en in welke mate dit een impact heeft op de doelstellingen van het 

mestbeleid (met name het verhinderen van N- en P- verliezen naar oppervlakte- 

en grondwater);  

3. Het onderzoeken wat de impact is van de (hypothetische) bodemverbeterende 

maatregelen niet-kerende bodembewerking en/of compost op de bodemkwaliteit 

en de ziektedruk; 

4. Het onderzoeken in welke mate de meest gangbare mesttypes (varkensdrijfmest 

versus runderdrijfmest) een impact hebben op de resultaten van doelstelling 1) 

en 3). 

In wat volgt gaan we kort in op de belangrijkste resultaten van de eerste vier jaren van de 

proef. Een meer uitgebreide beschrijving en analyse zal echter in het najaar van 2014 

gepubliceerd worden in een aparte ILVO-mededeling. 

 3.2 PROEFOPZET EN OPVOLGING 

De BOPACT-proef ligt aan op de proefpercelen van ILVO in Merelbeke. De bodem is een 

Bathygleyic Cambisol (IUSS Working Group WRB, 2007; Dondeyne, pers. comm.) en de 

textuur van de bouwvoor is licht zandleem (P) met 57.0% zand, 37.7% leem en 5.3% klei. 

Het organisch koolstofgehalte was bij aanvang van de proef heel laag (0.8%) en de pH 

(KCl-extract) tamelijk laag (5.9). Het plantbeschikbare P-gehalte 

(ammoniumlactaatextract) was tamelijk hoog en plantbeschikbare K-, en Mg-gehaltes 

lagen in de streefzones of waren (tamelijk) hoog. Ca-gehaltes waren dan weer aan de lage 

kant (Maes et al., 2012). 

De proef is aangelegd in het voorjaar van 2010 en volgt een ‘strip-split-plot’-ontwerp met 

drie factoren en vier herhalingen (4 blokken). De drie factoren zijn  

1) drijfmesttype (varkensdrijfmest vs runderdrijfmest); 

2) bodembewerking (ploegen vs niet-kerend); 

3) composttoepassing (0 vs 2 ton C per ha per jaar). 

Er zijn dus in totaal 8 te onderscheiden behandelingen. De plots zijn 15x15 m² groot. 

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de onderzoeksdomeinen Teelt & Omgeving en 

Gewasbescherming van de eenheid Plant van ILVO. Het onderzoek wordt gefinancierd 

door ILVO en door projecten zoals de Europese projecten Catch-C en Fertiplus. 
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Er wordt gestreefd naar een gelijke totale N-input via bemesting. De norm voor dierlijke 

mest wordt maximaal ingevuld met drijfmest (170 kg N/ha). Vanaf 2014 kan dit voor 

stikstof lager zijn dan 170 kg N/ha indien de P-norm limiterend is voor de drijfmestgift. 

Indien het gewas meer vraagt dan wat wettelijk is toegestaan voor dierlijke mest wordt er 

verder aangevuld met minerale mest. Hoewel in strijd met de mestwetgeving, wordt er in 

dit stadium van de proef en in functie van onze onderzoeksdoeleinden, geen rekening 

gehouden met wat als compost wordt aangebracht aan nutriënten omdat wij compost in 

deze proef beschouwen als een bodemverbeterend middel. Voor de andere elementen 

streven we ernaar dat voedingstekorten worden vermeden. De bemesting wordt 

berekend aan de hand van de gewasbehoefte, de minerale N-voorraad in de bodem in het 

voorjaar en de verwachte mineralisatie. De dosis toe te dienen drijfmest wordt bepaald 

aan de hand van voorafgaande analyse van de drijfmestputten en tijdens toedienen 

gebeurt er een controle van de toegediende hoeveelheid nutriënten en organische stof 

door per blok een staal te nemen aan de mestinjecteur.   

De gebruikte compost is boerderijcompost bereid op de composteringssite van ILVO. De 

dosis van 2 ton C/ha komt ongeveer overeen met een dosis groencompost van 15 ton/ha. 

De compost wordt manueel toegediend na opdeling van de plots in kwadranten om 

homogene en precieze dosering mogelijk te maken. In elke blok wordt tijdens toediening 

een deelstaal genomen voor uitgebreide analyse. Er wordt gestreefd naar een goede 

afrijping van de compost en de toediening gebeurt in het najaar tenzij de 

weersomstandigheden dit niet mogelijk maken zoals in 2010. 

De bewerkingen zijn voor de hele proef gelijk. De ploegbewerking in het voorjaar wordt 

bij de niet-geploegde behandeling echter vervangen door een niet-kerende 

bodembewerking met een Actisol (Figuur1). Hiervoor worden smalle beitels op het toestel 

geplaatst en wordt bewerkt op ploegdiepte (+/- 30 cm). De najaarsbewerking 

(stoppelbewerking en zaaibedbereiding groenbedekker) is overal niet-kerend. 

Figuur 1: Links: Actisol met smalle beitels; Rechts: niet-kerende bodembewerking met de Actisol 

De rotatie is vierjarig en bestaat uit kuilmaïs, aardappelen, zomergraan en een groente. 

De hoofdteelten worden indien mogelijk afgewisseld met een groenbedekker. In de eerste 

teeltrotatie was de gewasopvolging kuilmaïs (2010), aardappel (2011), winterrogge (als 

groenbedekker), zomergerst (2012), gele mosterd (als groenbedekker) en prei (2013) 

(Figuur 2). Het stro van de zomergerst werd ondergewerkt. 
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Figuur 2: Gewasopvolging in de periode 2010-2013 

De meeste bodemparameters worden op twee dieptes gemeten: 0-10 cm en 10-30 cm. 

Voor de bepaling van minerale N (NH4
+-N+NO3

--N) werd gemeten op de dieptes 0-30 cm, 

30-60 cm en 60-90 cm. Voor omrekening van minerale N in mg/l naar kg/ha werden 

bulkdichtheden gemeten bij de start van de proef gebruikt, met name 1.47 ton/m³ voor 

de laag 0-30 cm en 1.63 ton/m³ voor de lagen 30-60 cm en 60-90 cm. 

Voor de start van de proef werd de begintoestand van de bodem goed gekarakteriseerd 

door het meten van diverse bodemchemische, –fysische en -biologische 

bodemindicatoren, zoals totale organische koolstof (TOC), totale stikstof (TN), pH-KCl, 

minerale N, nematodengemeenschap, bulkdichtheid en vochtretentiecurves. Deze 

parameters werden per blok of per plot opgemeten zodat de evolutie in de tijd kan 

opgevolgd worden en eventuele verschillen binnen het veld gedetecteerd kunnen 

worden. Voor elke hoofdteelt werd de bodem per plot bemonsterd voor minerale stikstof 

en dit gebeurde eveneens na de oogst. Samen met de N-inhoud van het gewas en van de 

toegediende meststoffen konden op deze manier N-balansen worden opgesteld. In de 

winter van 2013-2014 werd minerale N ongeveer maandelijks gemeten om een 

inschatting te kunnen maken van de risico’s op N-uitspoeling. De populatiedynamiek van 

alle plant-parasitaire nematoden werd opgevolgd door voor en na elke teelt te 

bemonsteren. Bij het begin van de proef en op het eind van de eerste rotatiecyclus 

(voorjaar 2014) werden tevens alle vrijlevende nematoden bekeken. De invloed van de 

verschillende behandelingen op de nematodengemeenschap, een potentieel belangrijke 

indicator van de bodemkwaliteit, kan op deze manier in kaart worden gebracht. 

Na de oogst van 2012 werd de proef opnieuw uitgebreid bemonsterd in het kader van het 

EU FP7- Catch-C project. De meeste van de parameters gemeten in het begin van de proef 

werden opnieuw geanalyseerd.  

Gewasgroei, -opbrengst, -kwaliteit en N- en P-inhoud van de gewassen werden 

opgevolgd. De gemeten parameters voor gewasgroei en –kwaliteit waren daarbij 

afhankelijk van het gewas.  

Naast de gedetailleerde opvolging van plant-parasitaire nematoden, werd Verticillium-

schimmel in de bodem regelmatig bemonsterd. In de aardappelen werd een inoculatie 

van Dickeya solani aangebracht (+/- 5% van de poters) om te onderzoeken of de 

behandelingen een effect hebben op de proliferatie van de bacterie. In twee blokken 

werd het aantal bacteriezieke stengels tijdens het groeiseizoen geteld en na de oogst 

werd infectie in de knollen opgespoord. Het voorkomen van lakschurft, oppervlakkige en 

diepe schurft werd bepaald op 50 knollen door het Interprovinciaal proefcentrum voor de 

aardappelteelt (PCA). 
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 3.3 ENKELE RESULTATEN 

3.3.1 Toegediende hoeveelheid nutriënten en organische stof 

Tabel 1 geeft een overzicht van de werkelijk toegediende hoeveelheden nutriënten en 

organische koolstof door compost en drijfmest per jaar zoals bepaald op basis van de 

staalname per blok tijdens toediening. De drijfmestgift van 170 kg N/ha werd telkens 

bepaald op basis van analyse van de drijfmestputten vooraf. De resultaten van de 

werkelijk toegediende hoeveelheden (Tabel 1) wijzen op de noodzaak om de 

samenstelling ook tijdens het uitrijden in het veld te controleren. De nutriënteninhoud 

van varkensdrijfmest in 2011 bleek een stuk lager dan werd voorspeld op basis van een 

analyse vooraf. Hierdoor werd slechts 119 kg N/ha gegeven in plaats van 170 kg N/ha. 

Ook de samenstelling tussen verschillende mestkarren kan vrij veel verschillen. Dit kwam 

voor bij varkensdrijfmest in 2010 (138 kg N/ha voor blok A en B; 188 kg N/ha voor blok C 

en D). Hierdoor dient elke mestkar apart bemonsterd te worden en is het beter dat elke 

blok met dezelfde mestkar wordt bemest. 

Over de 4 jaren werd er uiteindelijk nagenoeg evenveel N en P toegediend in de 

varkensdrijfmestplots als in de runderdrijfmestplots. Runderdrijfmest bracht echter meer 

K (718 vs 450 kg K/ha) en meer organische koolstof aan (6613 vs 2302 kg C/ha) aan dan 

varkensdrijfmest (Tabel 1).  

De vooropgesteld toediening van 2 ton C/ha via compost werd vrij goed behaald 

waardoor over de vier jaren meer dan 8 ton C/ha werd aangebracht wat ongeveer een 

vierde meer is dan wat via runderdrijfmest werd toegediend. Via compost werd eveneens 

50-80% van N, P en K aangebracht via drijfmest toegediend. 

Op basis van de werkelijk toegediende hoeveelheid nutriënten (bemonsterd tijdens 

drijfmestinjectie; Tabel 1) en de gewasbehoefte werd jaarlijks de bijbemesting met 

minerale meststoffen bepaald (Tabel 1).  
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Tabel 1: Toepassing van boerderijcompost, varkens- en runderdrijfmest en minerale mest: dosis en 

hoeveelheid toegediende nutriënten en organische koolstof (OC) 

 

Verse 

dosis 

(ton/ha) 

N 

kg/ha 

P 

kg/ha 

P2O5 

kg/ha 

K 

kg/ha 

K2O 

kg/ha 

OC 

kg/ha 

Compost        

2011
 a

 21.6 125 24 56 128 154 2218 

2011 19.2 94 19 43 95 115 1771 

2012 23.8 87 17 38 80 97 2159 

2014
 b

 20.4 67 27 62 54 66 2165 

Som  373 87 199 357 431 8312 

Varkensdrijfmest        

2010 38.4 163 45 102 112 135 550 

2011 53.0 119 10 23 93 112 183 

2012 25.0 172 45 103 129 156 788 

2013 28.0 174 42 95 115 139 782 

Som  628 141 323 450 542 2302 

Runderdrijfmest        

2010 47.4 142 41 95 258 311 1583 

2011 47.5 160 25 56 152 183 1735 

2012 44.5 157 29 66 162 195 1663 

2013 50.0 173 35 80 146 176 1632 

Som  632 130 297 718 865 6613 

        

Minerale mest        

2010        

Varkensdrijfmest  91
c
-44

d
 0 0 0 0 0 

Runderdrijfmest  89 0 0 0 0 0 

2011        

Varkensdrijfmest  111 15 34 181 218 0 

Runderdrijfmest  69 0 0 122 147 0 

2012  0 0 0 0 0 0 

2013  40 0 0 0 0 0 

Som        

Varkensdrijfmest  242
c
-195

 d
 15 34 181 218 0 

Runderdrijfmest  198 0 0 122 147 0 
a 

De composttoepassing van het najaar 2010 werd uitgesteld tot het voorjaar van 2011 
b 

Gezien prei pas in de lente van 2014 werd geoogst werd de composttoepassing van het najaar 2013 

uitgesteld tot het voorjaar van 2014  
c 
Blok A en B, 

d 
Blok C en D 

 

3.3.2 Chemische bodemkwaliteitsparameters 

In augustus 2012, na 2 composttoepassingen, drie drijfmesttoepassingen en drie niet-

kerende bewerkingen (NKB) vs ploegen, was het gehalte bodem organische koolstof (TOC) 

hoger in de toplaag (0-10 cm) voor NKB ten opzichte van ploegen (p<0.1), terwijl het 

omgekeerde gold voor het onderste deel van de bouwvoor (10-30 cm) (p<0.05). Als de 
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toename of afname sinds het begin van de proef per plot wordt beschouwd, was er een 

grotere toename voor ploegen dan voor NKB in de 10-30 cm laag (p<0.1). In de 0-10 cm 

was de toename groter in de compostplots ten opzichte van de niet-compostplots, maar 

dat was alleen zo voor de niet-kerende behandelingen (data niet getoond). In de 10-30 cm 

laag was de toename in koolstof voor beide bewerkingen hoger in de compostplots ten 

opzichte van de plots waar geen compost was toegediend (p<0.05).  

Heetwater extraheerbare koolstof (HWC) wordt aanzien als een gevoelige indicator voor 

veranderingen in organische koolstof (Ghani et al., 2003). HWC was in 2012 hoger in de 

compostplots dan in de niet-compostplots voor beide lagen (p<0.01 voor 0-10 cm en 

p<0.1 voor 10-30 cm) en hoger voor niet-kerende bodembewerking ten opzichte van 

ploegen in de 0-10 cm laag (p<0.01). Net zoals bij koolstof kon er al een herverdeling van 

totale stikstof worden vastgesteld door niet-kerende bodembewerking.  

Tabel 2: Gemiddelde waardes gemeten over 2 dieptes in augustus 2012 en gemiddelde verschillen (Δ: 

augustus 2012 – voorjaar 2010) voor alle behandelingen van verschillende chemische 

bodemeigenschappen. Significante verschillen tussen de verschillende levels van een factor (vb. ploegen 

versus niet-kerende bewerking) zijn aangeduid (p<0.05; p<0.01). De interactiefactoren waren niet-

significant (NS; p>0.05). OC: organische koolstof; HWC: warm-waterextraheerbare koolstof 

 OC (%) ΔOC (%) HWC (mg.kg
-1

) Totale N (%) 

Diepte (cm) 0-10 10-30 0-10 10-30 0-10 10-30 0-10 10-30 

Factoren         

Drijfmest         

Runderdrijfmest 0.903 0.835 0.070 0.039 823 820 0.075 0.070 

Varkensdrijfmest 0.877 0.798 0.047 0.005 809 806 0.075 0.069 

 

        

Bewerking         

Ploegen 0.860 0.848 0.036 0.054 748 817 0.072 0.071 

Niet-kerende 0.919 0.784 0.081 -0.011 884 809 0.079 0.067 

 

        

Composttoepassing         

Geen compost 0.862 0.805 0.025 0.003 769 791 0.073 0.069 

Compost  0.918 0.828 0.092 0.040 863 834 0.077 0.070 

         

Interacties         

Drijfmestxbewerking NS NS NS NS NS NS NS NS 

Drijfmestxcompost NS NS NS NS NS NS NS NS 

Bewerkingxcompost NS NS NS NS NS NS NS NS 

Drijfmestxbewerkingxcompost NS NS NS NS NS NS NS NS 

 

Ten opzichte van de beginsituatie (voorjaar 2010) steeg het organische koolstofgehalte in 

de toplaag (0-10 cm) in augustus 2012 reeds significant in de behandeling waar dit het 

meest werd verwacht, met name de runderdrijfmestplots die niet-kerend worden 

bewerkt en waarin compost werd toegediend. De stijging bedroeg gemiddeld 0.14 

procentpunt (p=0.007). In de laag hieronder (10-30 cm) daalde het koolstofgehalte in de 

varkensdrijfmestplots die niet-kerend worden bewerkt en waaraan geen compost werd 

toegediend met 0.05 procentpunt (p=0.035). Een stijging in deze laag werd vastgesteld 
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voor de geploegde varkensdrijfmestplots met compost (0.06 procentpunt; p=0.048) en de 

geploegde runderdrijfmestplots zonder compost (0.08 procentpunt; p=0.030). 

Zoals verwacht op basis van de samenstelling (Tabel 1), zorgden runderdrijfmest en 

compost voor een verhoging van ammoniumlactaat extraheerbare kalium. De aanvoer 

van P was iets hoger met varkensdrijfmest wat reeds tot uiting kwam in de toplaag. Net 

zoals bij koolstof en stikstof zorgde NKB reeds voor een herverdeling van kalium in de 

bouwvoor. 

Compost verhoogde de minerale N voorraad in de bodem (0-90 cm) in juni 2013 (+4-15 kg 

N/ha) en april 2014 (+0-19 kg N/ha) (p<0.05). Het is afwachten of dit effect zich ook de 

komende voorjaren doorzet. Wellicht zal dit ook afhankelijk zijn van het tijdstip van de 

staalname. In 2013 en 2014 was dat immers vrij laat op het seizoen wanneer de 

mineralisatie al goed op gang was gekomen. Ook in oktober 2013, wanneer prei op het 

veld stond en de minerale N-gehaltes heel hoog waren (196 kg N/ha; 173 kg NO3
--N/ha) 

wegens de groei van prei die minder was dan verwacht, was de hoeveelheid minerale N 

nog hoger in de compostplots (+1-28 kg N/ha) (0-90 cm; p<0.01). Het nitraatresidu was 

dan vooral hoger in de compostplots van de varkensdrijfmestplots (+14-36 kg NO3
--N/ha). 

Een groot deel van de minerale stikstof aanwezig in het bodemprofiel op 15 oktober 2013 

verdween door uitspoelings- of gasvormige verliezen tegen begin december. Er zat toen 

immers maar 65 kg N/ha meer in het profiel, wat betekent dat er in anderhalve maand 

tijd 131 kg N/ha uit het profiel was verdwenen (gemiddelde voor de hele proef) terwijl de 

prei in de periode tussen augustus en eind november maar 88 kg N/ha had opgenomen. 

De N-verliezen waren dus aanzienlijk. De hogere waarden voor minerale N op sommige 

tijdstippen op plots waar compost is toegediend wijzen er op dat de mineralisatie van 

compost na enkele toepassingsjaren het best in rekening wordt gebracht bij het bepalen 

van de benodigde hoeveelheid bemesting. 

Het effect van bewerking op de minerale N voorraad van de bodem (0-90 cm) was vooral 

duidelijk na de oogst van zomergerst in augustus 2012. Er was meer N over in het 

bodemprofiel bij ploegen (+6-19 kg N/ha; p<0.05), wat samenhangt met de hogere N-

opname door de zomergerst in de niet-kerende plots.  

Het effect van drijfmest op de minerale stikstofvoorraad was het meest duidelijk op 15 

oktober 2013 tijdens de teelt van prei wanneer er 30-52 kg N/ha meer minerale N in het 

profiel (0-90 cm) zat bij varkensdrijfmest in vergelijking met runderdrijfmest (p<0.05). In 

de voorjaren van 2011 en 2012 zat er meer minerale N in de bovenste 30 cm bij 

runderdrijfmest (p<0.1), maar het verschil bedroeg minder dan 6 kg N/ha. De schijnbare 

N-mineralisatie (N-balans) was ook hoger voor runderdrijfmest dan voor varkensdrijfmest 

in het groeiseizoen van 2011 en 2012. De schijnbare N-mineralisatie was gemiddeld 76 kg 

N/ha hoger voor runderdrijfmest in 2011 (p<0.1), maar het is belangrijk op te merken dat 

er dat jaar ook een grote variabiliteit in de resultaten van de N-balans (maat voor 

schijnbare N-mineraliatie) was. In 2012 bedroeg het verschil in schijnbare 

stikstofmineralisatie 24 kg N/ha (p<0.01). 
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3.3.3 Fysische bodemkwaliteitsparameters 

In het voorjaar van 2010, voor de start van de proef, werd in 4 plots per blok de 

bulkdichtheid bepaald voor de 0-10, 10-30 en 30-60 cm bodemlagen. Er was geen 

blokeffect, maar de dichtheid van de drie dieptes was wel significant verschillend van 

elkaar (p<0.001). Dit bedroeg 1.39 ton/m³ in de 0-10 cm laag, 1.50 ton/m³ in de 10-30 cm 

laag en 1.63 ton/m³ in de 30-60 cm laag. In september 2012 werd de bulkdichtheid 

opnieuw gemeten in de runderdrijfmestplots. De dichtheid was significant (p<0.05) hoger 

in de geploegde plots zonder compost (1.56 ton/m³) ten opzichte van de niet-kerende 

plots zonder compost (1.48 ton/m³) in de laag 10-30 cm.  

Ook wat betreft de aggregaatstabiliteit van de toplaag (0-5 cm) werden er al gunstige 

effecten van niet-kerende bodembewerking waargenomen in het najaar van 2012. Dit kan 

toegeschreven worden aan het behoud van organisch materiaal in deze laag. De 

stabiliteitsindex was hoger in de niet-kerende behandelingen en het aandeel grote 

stabiele aggregaten (2.8-4.75 mm en 4.75-8 mm) was hoger dan bij ploegen. Het aandeel 

kleine aggregaten was als een gevolg groter bij ploegen (<0.3 mm) (p<0.05). Ook bij de 

varkensdrijfmestplots en de plots zonder composttoepassing was het aandeel kleine 

aggregaten hoger dan bij de runderdrijfmestplots en de compostplots (p<0.05), wat al 

voorzichtig kan wijzen op een betere bodemstructuur door composttoepassing en 

runderdrijfmesttoepassing in vergelijking met varkensdrijfmesttoepassing.  

3.3.4 Biologische bodemkwaliteitsparameters 

In het najaar van 2012 werden in de runderdrijfmestplots microbiële biomassa-C bepaald 

en regenwormen bemonsterd. Zowel het toepassen van niet-kerende bodembewerking 

als het toedienen van compost verhoogde significant de microbiële biomassa-C (p < 0.05) 

in de toplaag (0-10 cm). De aanvoer en het behoud van organisch materiaal in de toplaag 

in geval van niet-kerende bodembewerking zijn voor de hand liggende verklaringen. In de 

10-30 cm laag werden geen verschillen in microbiële biomassa vastgesteld. Wat de 

regenwormen betreft, konden er voorlopig geen behandelingseffecten op 

regenwormaantallen, -biomassa en biomassa per worm waargenomen worden (p>0.1). 

3.3.5 Ziektedruk 

Plantparasitaire nematoden 

Het proefveld blijkt redelijk wat lesieaaltjes (Pratylenchus spp.) te bevatten: vooral het 

wortellesieaaltje P. penetrans en het graanwortellesieaaltje P. crenatus waren in grote 

aantallen aanwezig. Ander nematoden die in alle plots werden aangetroffen waren 

Tylenchorhynchus spp., nematoden waarvan bepaalde soorten schade veroorzaken 

wanneer ze in zeer grote aantallen voorkomen, alsook diverse soorten Trichodoriden, die 

naast directe schade ook virussen kunnen overbrengen.  

Een eerste evaluatie van de invloed van de verschillende behandelingen op de 

populatiedynamiek van nematoden werd uitgevoerd op het wortellesieaaltje P. 

penetrans. Deze soort is zeer belangrijk vanwege zijn schadepotentieel in allerlei teelten 

(aardappel, wortel, schorseneer, boon, aardbei, sierteelt…) en werd in alle plots 

aangetroffen, soms in hoge aantallen. De grote aantallen nematoden werden echter enkel 

vastgesteld in blok A en B en dit gedurende de 4 jaren. De lokale verspreiding van de 
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nematoden (binnen het perceel) was dus zeer beperkt, wat de geringe intrinsieke 

mobiliteit van aaltjes weergeeft. Het voorkomen van het wortellesieaaltje was vooral 

afhankelijk van de teelt (Figuur 3) en er konden voorlopig geen duidelijke 

behandelingseffecten aangetoond worden.  

Figuur 3: Effect van de teelt op de populatieontwikkeling van het wortellesieaaltjes Pratylenchus penetrans 

in de bodem op 2 verschillende dieptes, gemiddeld genomen voor alle behandelingen (n = 2: plots A en B) 

Dickeya solani in aardappel 

Er was een duidelijk effect van drijfmesttype op de proliferatie van Dickeya solani in 

aardappel. De knollen waren in de varkensdrijfmestplots minder bacterieziek dan in de 

runderdrijfmestplots. Dit hangt mogelijk samen met de grotere N-inhoud in de knollen bij 

runderdrijfmest of met de hogere aanvoer van Ca (74 kg CaO/ha via runderdrijfmest vs 

23 kg CaO/ha via varkensdrijfmest) wat plantencelwandafbrekende enzymes gestimuleerd 

zou kunnen hebben. Ook lakschurft kwam meer voor in de runderdrijfmestplots dan in de 

varkensdrijfmest plots. Voor oppervlakkige schurft en diepte schurft werden er geen 

verschillen gevonden. 

3.3.6 Gewasgroei, -ontwikkeling en N- en P-opname 

In de eerste twee groeiseizoenen werden er nog geen effecten van de behandelingen op 

verse en droge stofopbrengst van maïs en aardappel waargenomen. De N-inhoud, P-

inhoud (p<0.1) en N-opname (p<0.05) van maïs was echter iets hoger in de geploegde 

behandelingen ten opzichte van de niet-geploegde behandelingen, terwijl de N-inhoud in 

de aardappelknollen hoger was in de runderdrijfmestplots ten opzichte van de 

varkensdrijfmestplots (p<0.05). 
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De droge stofopbrengst van zomergerstgraan (2012) was hoger voor runderdrijfmest dan 

voor varkensdrijfmest in de geploegde behandelingen en hoger voor de niet-kerende 

bewerkingen dan voor ploegen (p<0.05). Ook de droge stofopbrengst van het stro was 

hoger voor de niet-kerende behandeling (p<0.01). De betere groei in de niet-kerende 

behandelingen was al zichtbaar van in het begin van het groeiseizoen. De lagere 

opbrengsten in de geploegde varkensdrijfmestplots is wellicht (gedeeltelijk) te verklaren 

door het meer voorkomen van legering. De legervastheidsindex was immers over het 

algemeen hoger in de runderdrijfmestplots ten opzichte van de varkensdrijfmestplots en 

in de niet-kerende plots ten opzichte van ploegen. Dit ging dan weer samen met de 

hogere N-inhoud van het stro in de geploegde varkensdrijfmestplots ten opzichte de niet-

geploegde en de runderdrijfmestplots. Gelijkaardig hiermee was ook de P-inhoud van stro 

en de N- en P-inhoud van graan hoger bij de geploegde behandeling in vergelijking met 

niet-ploegen en bij de varkensdrijfmestplots ten opzichte van runderdrijfmest. 

Er waren geen effecten van de behandeling op de tussentijdse opbrengt van prei 

(augustus 2013), maar in november bleek de opbrengst hoger bij de geploegde 

behandelingen ten opzichte van de niet-geploegde (p<0.05). Er was geen effect van de 

behandelingen op de N- en P-inhoud in november (p>0.1), maar in lijn van de 

opbrengsten was de N- en P-opname hoger in de geploegde behandelingen (p<0.05). 

 3.4 BESLUIT 

Het veldexperiment ‘BOPACT’ werd aangelegd om het langere termijn effect van 

bodemverbeterende maatregelen (compost en/of niet-kerende bodembewerking) op de 

bodemkwaliteit (fysisch, chemisch, biologisch) en ziektedruk te onderzoeken voor 2 

belangrijke bemestingssystemen in Vlaanderen, met name bemesting gebaseerd op 

runderdrijfmest of op varkensdrijfmest. 

Reeds in de eerste 4-jarige rotatie konden al effecten van de behandelingen 

waargenomen worden. Zoals verwacht zorgde niet-kerende bodembewerking voor een 

gelaagdheid van organische koolstof in de bodem. Door niet-kerende bodembewerking 

blijft het organisch materiaal immers bovenaan waardoor organische koolstof toeneemt 

in de toplaag (0-10 cm) ten opzichte van ploegen en afneemt in de laag daaronder (10-

30 cm). Deze concentratie aan organische koolstof zorgde reeds voor een verhoging van 

de microbiële biomassa-C (0-10 cm) en van de aggregaatstabiliteit in de bovenste 5 cm 

van de bodem, wat de bodem meer weerbaar maakt tegen verslemping en erosie. Deze 

gelaagdheid kon ook al worden aangetoond voor totale stikstof en kalium. 

Na 2 composttoepassingen was het organische koolstofgehalte reeds hoger in de 

compostplots dan in de niet-compostplots. Het hogere gehalte aan organische koolstof 

zorgde er op een aantal tijdstippen voor dat de minerale N-inhoud in het bodemprofiel 

hoger was in de plots waar compost werd toegediend. Ook was de microbiële biomassa-C 

in de toplaag hoger in plots waar compost was toegediend. 

Er was nog geen duidelijk effect van de behandelingen op het voorkomen van het 

wortellesieaaltje Pratylenchus penetrans. Wel hangt de populatiedynamiek sterk af van de 

gekozen teelten. De proliferatie van Dickeya solani was lager in de varkensdrijfmestplots 
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in vergelijking met de runderdrijfmestplots, wat te verklaren zou kunnen zijn door de 

hogere N-inhoud van de aardappelknollen of de hogere aanvoer van Ca bij 

runderdrijfmest. 

Er waren enkele effecten van bewerking en drijfmesttype op gewasopbrengst en 

nutriëntenopname, maar deze effecten waren niet systematisch en afhankelijk van de 

omstandigheden. Er werd nog geen effecten van compost op gewasopbrengst of 

nutriëntenopname waargenomen. 

In het najaar van 2014, na de oogst van de kuilmaïs werd de proef, ditmaal in het kader 

van het EU Fertiplus-project, opnieuw uitgebreid bemonsterd. We zullen eveneens 

nagaan of compost, door zijn extra aanvoer van P, de bodem al gevoeliger heeft gemaakt 

voor P-uitspoelingsverliezen (zie ook Hoofdstuk 8 - Vanden Nest et al.). De proef wordt 

ook de komende jaren nog verder gezet. 
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