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Een kwaliteitsvolle en gezonde bodem is essentieel voor een stabiele 
en duurzame gewasproductie en kan in de hand gewerkt worden via 
teelttechnische maatregelen zoals boerderijcompost en goed uitgekiende 
vruchtwisselingen. De resultaten van meerjarige veldproeven tonen 
enerzijds aan dat boerderijcompost op basis van bedrijfseigen organische 
restproducten zoals kuilresten, groenteafval en stro kan bijdragen tot de 
opbouw van organische stof, de nutriëntenreserves, de bodemstructuur 
en de bodembiologie, en tot een hogere gewasopbrengst. Anderzijds blijkt 
een zorgvuldig opgestelde teeltrotatie een efficiënte maatregel voor het 
voorkomen en/of beheersen van ziekten, plagen en onkruiden en helpt 
rotatie bij het in stand houden/verbeteren van de bodemvruchtbaarheid.

Proefopzet compost en teeltrotatie

In	 het	 kader	 van	 een	 doctoraatsonderzoek	 onderzocht	 ILVO,	 in	
samenwerking	met	UGent	(Vakgroep	Plantaardige	productie),	het	potentieel	
van boerderijcompost en vruchtwisseling om de bodemkwaliteit en 
gewasopbrengsten	te	verhogen.	Het	onderzoek	werd	gevoerd	aan	de	hand	
van	twee	meerjarige	veldproeven,	die	aanliggen	aan	de	UGent	(Vakgroep	
Plantaardige	 Productie	 en	 Vakgroep	 Toegepaste	 Biowetenschappen).	 De	
boerderijcompostproef combineert een vruchtwisseling van aardappel, 
voederbiet,	 kuilmaïs	 en	 spruitkool	 met	 een	 jaarlijkse	 toediening	 van	 50	
m³ boerderijcompost per ha. De proef werd gestart in 2004 en wordt tot 
op vandaag nog steeds aangehouden. De vruchtwisselingsproef vergelijkt 
een	aantal	praktijkrelevante	vruchtwisselingen	met	kuilmaïs	 in	de	rotatie	
bij verschillende stikstofbemestingsniveaus. Ook deze proef, die gestart 
werd	 in	 2005,	 loopt	 nog	 steeds.	 Beide	 veldproeven	 werden	 in	 2009	 en	
2010	 intensief	 bemonsterd	 voor	 de	 bepaling	 van	 chemische,	 fysische	 en	
biologische bodemeigenschappen.

Bodemkwaliteiten opbrengst

Onderzoek toonde aan dat boerderijcompost kan beschouwd worden als 
een bodemverbeteraar, maar met een aanzienlijke bemestingswaarde. De 
jaarlijkse	toepassing	van	50	m³	boerderijcompost	per	ha	resulteerde	na	zeven	
jaar	in	een	significante	verhoging	van	het	bodemorganische	koolstofgehalte,	
een verhoogde chemische bodemvruchtbaarheid en een verbeterde 
bodemstructuur. Daarnaast stimuleerde de compost het bodemleven (meer 
regenwormen	en	microbieel	leven)	en	werd	de	bodemgezondheid	verhoogd	
door	 het	 systematisch	 onderdrukken	 van	 aantallen	 plant-parasitaire	
nematoden	(ca.	-30%).	Het	herhaaldelijk	toepassen	van	boerderijcompost	
leidde uiteindelijk ook tot hogere gewasopbrengsten en dit positieve effect 
werd tevens waargenomen bij hoge stikstofbemestingsniveaus (200 kg 
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N	per	ha).	Het	gunstige	effect	 van	een	herhaalde	 composttoepassing	op	
gewasproductiviteit werd dan ook toegeschreven aan de combinatie van 
een geleidelijke vrijstelling van stikstof en een verhoogd koolstofgehalte in 
de	bodem.	Het	proefopzet	liet	echter	niet	toe	om	het	stikstofeffect	en	het	
koolstofeffect in de bodem volledig los te koppelen van elkaar.

Uit	de	vruchtwisselingsproef	kunnen	we	besluiten	dat	noch	het	toepassen	
van	 een	 wisselbouwsysteem	 (2	 jaar	 gras-klaver	 afgewisseld	 met	 2	 jaar	
kuilmaïs),	 noch	 een	 ruimere	 vruchtwisseling	 (kuilmaïs	 afgewisseld	 met	
aardappel	 en	 erwt)	 bij	 gangbare	 stikstofbemestingsniveaus	 (150	 kg	 N	
per	 ha)	 aanleiding	 geven	 tot	 significant	 hogere	 gewasopbrengsten	 en/
of	 een	 duidelijke	 verbetering	 van	 de	 bodemkwaliteit	 dan	 wanneer	 maïs	
wordt	 verbouwd	 in	 monocultuur	 (+	 grasgroenbedekker).	 Het	 uitblijven	
van effecten doet ons vermoeden dat de periode waarop onze studie zich 
baseert	 (5	 jaar)	 niet	 lang	genoeg	 is	 om	de	 effecten	 van	 vruchtwisseling	
volledig tot uiting te laten komen.

Conclusie

Wanneer	een	verbetering	 in	bodemkwaliteit	het	doel	 is,	wordt	dit	 sneller	
bereikt	via	de	toediening	van	extern	organisch	materiaal	(boerderijcompost)	
dan	 via	 het	 toepassen	 van	 een	 wisselbouwsysteem	 of	 een	 ruimere	
gewasrotatie.
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