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Voorwoord
Biologisch telen doe je in de grond. Maar (te) intensief grondgebruik leidt tot opbouw
van ongewenste ziekten en plagen in de bodem. Uiteindelijk veroorzaken deze schade
aan het gewas waarmee de opbrengsten en productkwaliteit terug lopen. Hoe kunnen
glastuinders op natuurlijke wijze deze bodemgebonden ziekten en plagen onder contro‐
le houden? Van compost is bekend dat het specifieke micro‐organismen en schimmels
bevat die concurreren met ziekte verwekkende bodemschimmels. In het prak jk‐
netwerk zijn we op zoek gegaan naar mogelijkheden om de bodem via compost te ver‐
rijken. Enerzijds door te experimenteren met verschillende compostsamenstellingen en
anderzijds door het toevoegen van inoculaten waarvan bekend is dat deze bodemge‐
bonden ziekten aanpakken. De experimenten zijn uitgevoerd bij Bioverbeek. Zonder
inzet van de gebroeders Verbeek en in het bijzonder hun onderzoeker Robert Berkel‐
mans was dit project niet geslaagd. Dank voor jullie mo va e en inzet!
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Inleiding
Compost vormt een belangrijk aandeel in de bemes ng op
grondgebonden glastuinbouwbedrijven. Compost dient
meerdere doelen: naast bemes ngswaarde hee compost
betekenis in de opbouw en het op peil houden van de orga‐
nische stof balans. Organische stof hee direct en indirect
invloed op de bodemstructuur. Een goede bodemstructuur
biedt bewortelingsruimte voor de gewassen. Verder voegt
compost ook leven toe aan de bodem. Dit in de vorm van
bacteriën, ac nomyceten, schimmels en hogere diersoorten.
Centraal in het prak jknetwerk staat de vraag welke samen‐
stelling van compost en welke toevoegingen aan compost
eﬀec ef werken tegen de meest voorkomende ziekten en
plagen in de kasbodem.
In deze brochure staat compost centraal en geven we inzicht
in compostprocessen en compostkwaliteit in rela e tot de
bodem en gewasgroei.
Bij de beoordeling van compost is gebruik gemaakt van de
uitgave ‘Compost duurzaam ingezet ‐ De compost score‐
kaarten’, 2013 (Yannick Schrik en Chris Koopmans)

De landbouwkundige waarde hangt sterk af van het doel
waarvoor de compost wordt ingezet. Hee compost voorna‐
melijk een bemes ngsdoel, dan is de minerale samenstelling
bepalend voor de keuze. Gaat het om het verbeteren van
bodemstructuur en vochthuishouding, dan is het organische
stofgehalte een graadmeter.

Compostkwaliteit

Het beoordelen van de kwali‐
teit van compost is niet gemakkelijk. De kwaliteit bestaat
namelijk uit meerdere aspecten. Enerzijds de toepassingsvei‐
ligheid en anderzijds de landbouwkundige waarde. De toe‐
passingsveiligheid is rela ef gemakkelijk te bepalen door
middel van chemische analyses aangevuld met zintuiglijke
waarnemingen. Zo is snel duidelijk of de compost veilig te
gebruiken is of niet.

Ziektewering

Welke indicatoren geven inzicht in
het ziektewerend vermogen van de compost? Hiervoor zijn
enkele testen beschikbaar die verderop in deze brochure
worden beschreven. Na twee jaar prak jknetwerk blijkt ech‐
ter dat we nog maar erg weinig weten over de interac es
tussen organismen in de compost en ziekteverwekkers in de
bodem.
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Drie fasen in het composteer proces, waarbij verschillende organismen en a raakprocessen een rol spelen.
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Compostering
Drie fasen composteerproces

Zodra deze boven de 40 oC komt, gaan de mesofiele micro‐
organismen het in de concurren e afleggen tegen de hi e‐
tolerante organismen. A ankelijk van het uitgangsmateriaal
en de composteermethode, verschilt de popula e micro‐
organismen. In de thermofiele fase ontstaat een minder di‐
verse popula e van thermofiele bacteriën en ac nomyceten,
maar ook van hi e‐tolerante schimmels. Aan het eind van de
thermofiele fase kunnen sommige thermofiele bacteriën
(Bacteroidetes, Firmicutes, γ‐Proteobacteriën) en hi e tole‐
rante schimmels (Talaromyces) bijdragen aan ziektewerend‐
heid van de compost

Het berei‐
den van ‘goede’ compost vereist goede voorzieningen en
controle gedurende het composteringsproces. Het proces
zelf kent drie verschillende fasen. Direct na het opze en be‐
gint de a raak van het materiaal, waarbij de temperatuur in
een paar dagen snel kan oplopen. Soms wordt in de beginfa‐
se een compoststarter toegevoegd om het composteerpro‐
ces te ondersteunen. Een nieuwe composthoop kan ook wor‐
den geënt met uitgerijpte compost. In de eerste, mesofiele
fase, is de temperatuur niet hoger dan 40 oC. In de volgende,
thermofiele fase, loopt de temperatuur verder op tot circa 65
o
C. Deze hoge temperaturen zijn een bijproduct van de inten‐
se microbiële ac viteit. Een hoge temperatuur in deze fase is
ook gewenst om de aanwezige onkruidzaden en ziektever‐
wekkers te doden. Loopt de temperatuur verder op (> 70 oC),
dan is omze en van de hoop of ril noodzakelijk. De laatste
fase hee weer een lagere temperatuur (<40 oC), en wordt
ook de rijpingsfase genoemd. Voor een goede rijping is vol‐
doende uitwisseling van lucht noodzakelijk. Loopt het CO2
gehalte teveel op, dan is omze en van de ril nodig.

In de laatste fase, de rijpingsfase, ontstaat een complexe
popula e van mesofiele ac nomyceten, bacteriën en schim‐
mels. Vaak gaan dan Bacteroidetes de γ‐Proteobacteriën
overheersen. Ook Ac nobacteriën, die een rol spelen in ziek‐
tewering, worden in de rijpingsfase dominanter. Ook hier
speelt de composteermethode een rol. Wormencompost
kent vaak een heel andere samenstelling, met minder Ac no‐
bacteriën. De ‘flora’ van de darm van de compostworm hee
veel invloed op de soorten schimmels die domineren. Aaltjes‐
vangende Arthrobotrys schimmels zi en juist meer in wor‐
mencompost. Ook veel saprofy sche schimmels gaan in het
laatste stadium de compost koloniseren.

Microbiologie

Verschillende micro‐organismen
domineren in de verschillende stadia van het composteerpro‐
ces. In de eerste a raakfase domineren mesofiele micro‐
organismen, die het goed doen bij een gema gde tempera‐
tuur. Ze breken vooral de makkelijk a reekbare componen‐
ten in het uitgangsmateriaal af: korte ketens van oplosbare
suikers en zetmeel. Door hun ac viteit s jgt de temperatuur.

Bron: Neher et al., 2013
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EU eisen voor biologische landbouw

Boven: voorbeeldanalyse van groencompost
Rechts: grenswaarden zware metalen EU verordening
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Cadmium (Cd)

0,7

mg/kg ds

Koper (Cu)

70

mg/kg ds

Chroom (Cr)

70

mg/kg ds

Nikkel (Ni)

25

mg/kg ds

Zink (Zn)
Lood (Pb)

200
45

mg/kg ds
mg/kg ds

Kwik (Hg)

0,4

mg/kg ds

Rijpheid en stabiliteit
De begrippen stabiliteit en rijpheid worden vaak op een
hoop gegooid. Ze hebben echter betrekking op verschillen‐
de eigenschappen.

meerdere testen gecombineerd om een beeld te krijgen van
de rijpheid en stabiliteit. Een simpele manier om zelf de
rijpheid te bepalen, is de Solvita® test.

Stabiliteit zegt iets over het a raakstadium van de organi‐
sche stof: welk type organische stof is er overgebleven na
compostering en is het compostmengsel nog biologisch
ac ef? De stabiliteit hee eﬀect op de impact van compost
op de s kstof beschikbaarheid in de bodem. Een stabiel
product voorkomt immobilisa e van nutriënten.

Compost samenstelling

De minerale samen‐
stelling van compost verschilt per par j. Een compost analy‐
se gee inzicht hierin (zie voorbeeld links). Let bij een stan‐
daardanalyse ook op de zware metalen, hierin stelt de EU
Verordening voor biologische landbouw specifieke eisen.

De rijpheid gee aan in welke mate het composteerproces
volledig is afgerond. De rijpheid wordt beïnvloed door de
stabiliteit van het materiaal. Daarnaast hee de rijpheid
ook eﬀect op andere chemische eigenschappen van de
compost. Onrijpe compost kan grote hoeveelheden vrije
ammoniak, organische zuren en andere fytotoxische stoﬀen
beva en, die de wortelgroei en opkomst kunnen schaden.

Solvita® Compost Test
De Solvita® test wordt gebruikt om de rijpheid en stabili‐
teit van compost vast te stellen. De test kan iedereen
uitvoeren: er is geen ervaring met labwerk nodig.
De test meet de CO2 ‐uitstoot om de stabiliteit van de
compost vast te stellen en de NH3 ‐uitstoot om de rijpheid
van de compost te bepalen. Het vochtgehalte van de
compost wordt op basis van visuele criteria bepaald.
Voorafgaand aan de test kan een vocht correc e worden
uitgevoerd. Door de test wordt duidelijk of toepassing
van de compost veilig is.

Het veiligste is een compost toe te passen die zowel rijp als
stabiel is. Er komen geen gi ige stoﬀen meer vrij en de ver‐
dere vertering van de organische stof zal nauwelijks minera‐
le s kstof aan de grond on rekken.

Zelf bepalen van rijpheid

Er zijn veel me‐
thoden ontwikkeld om de stabiliteit en rijpheid van com‐
post te beoordelen. De rijpheid van compost wordt echter
niet door één factor bepaald. Meestal worden dan ook

De test is te bestellen via de website www.solvita.co.uk
en kost omgerekend €16,– per test.
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Strocompost (links) en groencompost (rechts) op het eigen bedrijf bereid volgens ‘Controlled Microbial Compos ng’ (CMC) metho‐
de door Bioverbeek (2013). Onderdeel van de methode is het gebruik van speciale preparaten. De compost wordt vaak omgezet,
waardoor hij in 6 tot 10 weken klaar is. Na het opze en van de compost wordt een bacteriepreparaat als starter
toegevoegd. Het is ook mogelijk om te inoculeren met een rijpe compost.
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Organische stof en bodemstructuur
aal voor compost worden zowel ‘groene’ s kstofrijke bronnen
gebruikt (maaisel, stalmest) als ‘hou ge’ koolstofrijke bron‐
nen (houtsnippers, stro).

Vers organisch materiaal en compost dragen bij aan een
goede bodemstructuur. De structuur zorgt voor opslag en
buﬀering van water, maar vooral ook voor een goede be‐
worteling. Grof materiaal zorgt direct voor ruimte en lucht
in de grond. Maar belangrijker is het voeden van het bodem‐
leven, dat bijdraagt aan de gewenste kruimelstructuur.

De ideale C:N verhouding van de uitgangsmaterialen die voor
de bereiding van compost gebruikt worden, ligt rond de 30.
Waarom zo hoog? De C:N verhouding van micro‐organismen
ligt immers rond de 6! De extra koolstof is nodig voor de stof‐
wisseling van de bacteriën en de opbouw van cellen. Bij een
C:N verhouding lager dan 30, is de groei van de micro‐
organismen wel snel, maar gaat er ook veel s kstof verloren
in de vorm van ammoniak. Bij een hogere C:N verhouding, is
er te weinig s kstof aanwezig voor een goede groei van de
micro‐organismen. De vertering komt dan niet goed op gang,
en de temperatuur jdens de compostering gaat onvoldoen‐
de omhoog.

Afgezeefde maat

De afgezeefde maat en de frac‐
everdeling zijn belangrijk voor het eﬀect op de bodemstruc‐
tuur. Door het toevoegen van grovere elementen aan de
grond treedt er direct een verbetering van de bodemstruc‐
tuur op. Voor een goede verwerking en eﬀect op de bodem‐
structuur dient de compost afgezeefd te zijn op 20 mm.

Organische‐stofgehalte

Compost hee ook
een indirecte invloed op de bodemstructuur. De organische
stof werkt als voedsel voor het bodemleven waardoor het
bodemleven extra ac ef wordt. Dit zorgt voor een mooie
kruimelstructuur, waardoor wortels meer ruimte krijgen.

Tijdens de compostering neemt de C:N verhouding langzaam
af, van 30 in het uitgangsmateriaal, naar 10‐20 in het eind‐
product. Dit komt doordat jdens de a raak een gedeelte
van de koolstof naar de atmosfeer verdwijnt als CO2, terwijl
het grootste deel van de s kstof gerecycled wordt. Een grove
groencompost kan een C:N verhouding hebben van 20, ter‐
wijl een GFT‐compost een C:N verhouding van 10 hee . Voor
een langdurig eﬀect op de bodemstructuur, is een compost
met een hogere C:N verhouding nodig.

C:N verhouding

Koolstof en s kstof zijn de belang‐
rijkste elementen die nodig zijn als voeding voor micro‐
organismen jdens de compostering. Koolstof is nodig als
energiebron. S kstof is nodig voor de opbouw van eiwi en,
aminozuren, enzymen en DNA. De biomassa van bacteriën
bestaat voor een groot deel uit eiwi en, en ze hebben rela ef
veel s kstof nodig voor een snelle groei. Als uitgangsmateri‐
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Voch gheid test voor compost. De bovenste compost is te nat;
de middelste compost kan een bal vormen, en hee een goede
voch gheid; de onderste compost is te droog. (foto’s met
dank aan Jacques Fuchs, FiBL)
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Compost kwaliteit
Een fijnere compost is doorgaans beter verteerd, levert meer
s kstof voor de plant, maar werkt ook korter door.

Voor toepassing in de buitenteelt is er voor het bepalen van
compostkwaliteit een eenvoudige methode ontwikkeld in
de vorm van de zogenaamde scorekaarten. In de beoorde‐
ling worden een aantal algemene aspecten meegenomen
naast aspecten met betrekking tot organische stof, bodem‐
structuur en mineralen.
De scorekaarten zijn te downloaden via de website van het
S ch ng Veldleeuwerik (h p://www.veldleeuwerik.nl/
projecten/res est‐xl).

Vocht

Door in een hand compost fijn te knijpen kan be‐
paald worden of het vochtpercentage in de compost goed is.
De compost dient in de hand een bal te vormen zonder dat er
water uit de compost lekt. Als dit het geval is, ligt het vocht‐
percentage rond de 60%. Als er water weglekt, is de compost
te nat. Valt de compostbal uit elkaar dan is de compost te
droog. (zie foto’s op de linker pagina)

Geur De geur van compost is een goede indica e van de
rijpheid. Een uitgerijpte compost s nkt niet. De geur van goe‐
de compost kan uiteenlopen van neutraal tot bosgeur. Een
geur van ro e eieren duidt op veel zwavel, anaërobe condi‐
es, en onrijpheid. Ook de geur van ammoniak duidt op een
niet uitgerijpte compost.
Kleur

De kleur van compost gee veel informa e over
de kwaliteit. Een goede compost kan variëren van donker‐
bruin tot bijna zwart. Asgrijze en gitzwarte compost is een
teken van verbranding, waarbij de temperatuur jdens het
composteren hoger dan 70 °C is geworden.
Bovenstaande grafiek gee een typische Compost Score voor
een groencompost en een GFT compost. De groencompost is
sterk in het verbeteren van de bodemstructuur, terwijl de GFT‐
compost posi ef werkt op de mineralen beschikbaarheid. Op
het gebied van organische stof zijn de composten bijna gelijk.

Structuur De structuur van compost is een maat voor
de werking en werkingsduur. Een grove compost voegt meer
onverteerde hou ge plantenresten toe aan de bodem en kan
hierdoor direct bijdragen aan structuurverbetering.
Daarnaast zal een grove compost langer in de grond terug te
vinden zijn, maar vraagt ook meer s kstof om te verteren.

(Bron: Compost duurzaam ingezet ‐ De compost scorekaarten,
2013)
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Mineralen
S kstof

S kstof is een erg beweeglijk mineraal en
neemt verschillende vormen aan. In verbinding met zuur‐
stof ontstaat nitraat. De NO3‐‐N/ Nmin ra o is een maat voor
het stadium van a raak ofwel de compost opbouw. In de
beginfase is s kstof aanwezig in de vorm van ammonium
(NH4+). Langzaam wordt ammonium omgezet naar nitriet
(NO2‐) en vervolgens naar nitraat (NO3‐). Tijdens de a raak
is dus voornamelijk NH4+ aanwezig. Gedurende de opbouw‐
fase neemt de hoeveelheid ammonium af en nitraat toe.
Nitraat kan zich verbinden met de aanwezige koolstof: hoe
hoger de C:N verhouding, hoe meer s kstof wordt vastge‐
legd. Indien er te weinig zuurstof aanwezig is kan denitrifi‐
ca e optreden waarmee de s kstof vervluch gt. De gebon‐
den s kstof komt geleidelijk vrij na toediening van compost.

ling van het wortelgestel. Vanwege onze mestwetgeving
speelt de verhouding s kstof/fosfaat een afweging bij de
keuze.

Verhouding s kstof : fosfaat

Een com‐
post waarbij de s kstof : fosfaat verhouding nagenoeg 1 : 1
is, is vanuit landbouwkundig perspec ef niet erg aantrekke‐
lijk. Door de toediening van de compost is de fosfaatruimte
snel gevuld en is er geen mogelijkheid meer om andere fos‐
faathoudende meststoﬀen aan te voeren. Een fosfaatarme
compost hee een N/P verhouding van rond de 5. Een fos‐
faatrijke compost een N/P verhouding van rond de 1,3.

Kalium Met de aanvoer van compost wordt groten‐
deels voldaan aan de kaliumbehoe e. Kalium is echter goed
oplosbaar en kan met het gietwater uitspoelen. Met een
eenvoudig rekenmodel kan wordt bepaald hoeveel kalium
(K2O) nog bijbemest moet worden om in de gewasbehoe e
te voorzien.

De prijs van s kstof De hoeveelheid s kstof in
de compost bepaalt mede de (financiële) waarde. Voor het
aanvoeren van s kstof zijn diverse alterna even, zoals dier‐
lijke mest of hulpmeststoﬀen. GFT‐composten zijn in de
regel een heel goedkope s ksto ron omdat deze compost‐
soorten tegen een minimale vergoeding worden geleverd.
GFT compost is echter niet toegestaan voor biologische
bedrijven. Groencompost wordt wel aangemerkt als biolo‐
gische meststof maar is als s ksto ron duurder.

Bron: Biokas Bodem & Bemes ng, 2005

Fosfaat

Doorgaans wordt er met compost voldoende
fosfaat aangevoerd. Fosfor is belangrijk voor de ontwikke‐
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Sterke knobbelvorming op de wortels door aantas ng met Meloidogyne incognita
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Bodemgebonden ziekten
Wortelknobbelaaltje

De meeste aaltjes zijn
nu g en maken onderdeel uit van het bodem voedselweb.
Het grootste deel lee namelijk van bacteriën in de bodem,
een kleiner aandeel zijn schimmeleters of lee van andere
aaltjes. De aaltjes die schade aan het gewas veroorzaken
zijn a ankelijk van levende planten. In de glastuinbouw
veroorzaken de wortelknobbelaaltjes de meeste proble‐
men. In het intensieve teeltsysteem met uitsluitend vrucht‐
groenten kan de popula e zich snel opbouwen. Door een
combina e van maatregelen blij de popula e op een aan‐
vaardbaar niveau. Loopt de popula e te hoog op, dan is
grondontsme ng (stomen of biologische grondont‐
sme ng) een noodmaatregel. Wortelknobbelaaltjes tasten
de wortels aan, en zijn duidelijk herkenbaar aan de knob‐
bels op de wortels.

afgedekt met folie. Ook met Bodem Reset zijn goede resul‐
taten behaald. Door de anaërobe omstandigheden ontstaan
gassen waar de pathogenen door gedood worden.

Fusarium Fusarium oxysporum veroorzaakt voet– en
wortelrot, terwijl Fusarium solani alleen voetrot veroor‐
zaakt. Bij komkommer ontstaat een gezwollen, wi e plant‐
voet. Karakteris ek zijn de wi e, pluizige schimmeldraden
met roze sporen. Sommige niet‐pathogene Fusarium soor‐
ten zijn in staat de schadelijke te verdringen.
Complex van bodemziekten

Bovenge‐
noemde bodemziekten komen soms ook in combina e
voor. Aaltjes veroorzaken beschadigingen aan de wortels,
waardoor schimmels naar binnen kunnen groeien. Om ge‐
wasschade te voorkomen zijn maatregelen nodig die de
verschillende pathogenen aanpakken. Preven eve maatre‐
gelen zijn vruchtwisseling en keuze van onderstammen.
Meer ingrijpende maatregelen zijn stomen en BGO.

Ver cillium

Ver cillium dahliae is een verwelkings‐
ziekte die schade veroorzaakt in meerdere gewassen. Be‐
halve Ver cillium dahliae komen nog ander pathogene
soorten voor zoals Ver cillium albo‐atrum en V. longispo‐
rum. Maar er komen ook vele niet pathogene soorten voor.
Van enkele soorten is bekend dat ze de plant juist bescher‐
men tegen schadelijke Ver cillium soorten.

Rol van compost Mogelijk remmen sommige
micro‐organismen in compost de ontwikkeling van bodem‐
ziekten. Een voorbeeld zijn de aanwezigheid van aaltjesvan‐
gende Arthrobotrys schimmels of an bio ca producerende
Ac nomyceten. Compost s muleert ook de algehele bodem
microbiologie, wat een goede concurren e vormt tegen
Pythium en Fusarium.

Ver cillium hee een brede waardplantenreeks, en kan
vele jaren (tot 14 jaar) overleven in de bodem. Een metho‐
de om Ver cillium te bestrijden is biologische grondont‐
sme ng (BGO). Hiervoor wordt een grote hoeveelheid gras
of kruisbloemigen (mosterd, broccoli) ondergewerkt, en

Bron: Biokas Gewasbescherming, 2006
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Compost en ziektewering
meen geldt dat uitgerijpte compost een sterker onderdruk‐
kend eﬀect hee . Verse, ongerijpte, compost werkt bijvoor‐
beeld juist s mulerend op Rhizoctonia. Wanneer de compost
te ver doorgerijpt is, wordt de biologische ac viteit ook min‐
der, waardoor het ziekte‐onderdrukkende eﬀect verdwijnt.

De eﬀecten van compost in rela e tot ziekteonderdrukking
zijn veelal onder laboratorium omstandigheden gemeten.
Als vervolgstap worden vaak potproeven gedaan waarbij
compost met geïnfecteerde bodem wordt gemengd. Deze
verhoudingen wijken nog sterk af van de prak jkomstan‐
digheden waarbij de tuinder te maken hee met een bo‐
dem die al bezet is met bodemleven. Het verdringen van
deze bewoners door aanvoer van compost valt niet mee.
Wel kan een gestoomde bodem worden geac veerd door
compost door de grond te mengen.

Trichoderma

Trichoderma is een bodemschimmel
die bijna op alle grondsoorten en substraten kan voorkomen.
De schimmel hee als guns ge eigenschappen dat deze kan
overleven bij temperaturen van 5 tot 35 oC. De meest toege‐
paste Trichoderma soort is Trichoderma harzianum. De wer‐
king van deze schimmel wordt toegeschreven aan zowel
plantversterkende eﬀecten, als aan concurren e met ziekte‐
verwekkers. Trichoderma wordt vooral gebruikt in de op‐
kweekfase, maar in de prak jk ook toegevoegd jdens het
planten.

Mechanismen van onderdrukking
Ziekteverwekkers in de bodem kunnen op verschillende wij‐
zen worden verstoord:







Voedselconcurren e
Preda e
Parasi sme
An bio ca
Weerstandverhoging van de plant
Milieuverandering

Mycorrhiza

Mycorrhiza betekent schimmelwortel
en is de naam voor het samenlevingsverband van planten
met bepaalde bodemschimmels. Aan mycorrhiza worden
vele posi eve eigenschappen toegekend. Mycorrhiza vor‐
men een onderdeel van het ondergrondse voedselweb. Een
wortel die sterk met mycorrhiza bezet is, is minder toeganke‐
lijk voor pathogene bodemschimmels. De mycorrhiza concur‐
reren zowel om voedingsstoﬀen, als om ruimte met de pa‐
thogenen. Veel soorten mycorrhiza zijn specifiek gekoppeld
aan bepaalde plantensoorten. Bij inocula e is het van belang
te weten wat de juiste combina e is. Ook is bekend dat veel
Mycorrhiza soorten niet overleven bij hoge P‐gehaltes.

Concurren e A ankelijk van de mechanismen
wordt er gesproken van algemene of specifieke ziektewe‐
rendheid. Onderzoek hee aangetoond dat de schimmel
Pythium gevoelig is voor voedselconcurren e. Met name in
de opkweekfase hee toevoeging van compost aan potgrond
een onderdrukkend eﬀect op Pythium.
Rijpheid compost Het onderdrukkend vermogen
hangt mede af van de rijpheid van de compost. In het alge‐
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Resultaten van potproef met inocula‐
e van compost met Pseudomonas
fluorescens (PFL).
Tradi onele groencompost, en com‐
post op basis van stro met runderdrijf‐
mest zijn beide geïnoculeerd met
Pseudomonas fluorescens. In de stro‐
compost worden hogere gehaltes
Pseudomonas fluorescens gemeten,
maar na verloop van jd dalen deze
gehaltes ook weer. In de groencom‐
post zijn de gehaltes Pseudomonas
fluorescens niet verhoogd door inocu‐
la e. Na verloop van jd nemen ze wel
natuurlijk in aantallen toe.
De eﬀecten op de wortelknobbelindex
en de kleur van de wortels zijn voor de
verschillende composten niet gelijk. De
kleur is gescoord op een schaal van
0 (wit) tot 3 (zwart). De wki op een
schaal van 0‐5. Het eﬀect van (niet
geënte) stro compost op zowel de wki
als de wortelkleur is het duidelijkst.
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Testen en potproeven
Ziekteweerbaarheid test

Micro‐biologische test Compost en gebrou‐
wen aërobe compos hee worden gebruikt om de beze ng
van de bodem met micro‐organismen te verhogen. Een lab
dat zich in dit soort testen specialiseert is geves gd in Cor‐
valis Oregon (USA). Het vormt een onderdeel van het bo‐
dem Foodweb Lab (www.soilfoodweb.ca).

De twee weer‐
baarheidstesten Komkommer (Cucumis sa vus)‐Pythium
ul mum en Basilicum (Ocymum basilicum)‐Rhizoctonia so‐
lani vullen elkaar aan. De eerste gee een indica e over het
algemeen onderdrukkingspoten eel van een compost, de
tweede over specifieke onderdrukking. Beide testen wor‐
den uitgevoerd in 200 ml plas c po en. Compost (20% v/v)
wordt toegevoegd aan de potgrond. In de komkommer‐
Pythium test, groeit de ziekteverwekker gedurende 7 dagen
op gesteriliseerde gierst en wordt vervolgens toegevoegd
aan de bodem. In de basilicum‐Rhizoctonia test, wordt de
ziekteverwekker ook geteeld op gierst en daarna geplaatst
in de po en voordat de planten worden gezaaid. De uitval
van de komkommers wordt geëvalueerd 10 tot 15 dagen na
het zaaien. In de basilicum‐Rhizoctonia test, worden de le‐
vende planten geteld na één, twee en drie weken om het
uitvalpercentage te bepalen. De ziektedruk in de bodem
met en zonder compost wordt met elkaar vergeleken.

Kiemtest

Potproeven

Voor de teelt onder glas of intensieve buitenteelten zoals
aardbei, worden hoge eisen gesteld aan compost. De te‐
lers zijn bereid om hiervoor een prijs te betalen. Groen‐
compost wordt hier ook gebruikt om het bodemleven te
ac veren, zeker nadat de grond is gestoomd. Hoe sneller
herkolonisa e plaatsvindt, hoe eerder de bodemkwaliteit
weer op orde is.
Ook voor deze toepassing geldt dat de beoordeling van het
composteerproces voorop staat. Hiernaast zijn er nog enke‐
le middelen om de kwaliteit te bepalen.

Een eenvoudige test is mogelijk door de
kiemkracht van zaad in zowel compost als potgrond te be‐
palen. Tuinkers (Lepidium sa vum) wordt beschouwd als
een heel gevoelige soort. Het kiemingpercentage in de com‐
post moet ten minste 90% ten opzichte van de bodem zijn.
Rela eve plantgroo e en gezondheid geven ook een indica‐
e van compostkwaliteit.

Binnen het prak jknetwerk zijn diver‐
se potproeven gedaan bij Bioverbeek. Na afloop van de
proeven zijn de wortels beoordeeld op basis van de wortel‐
knobbel index en bruinverkleuring. In één van de proeven
zijn de eﬀecten van compostvarianten met en zonder toe‐
voeging van Pseudomonas fluorescens beoordeeld (zie figu‐
ren links).
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Het Louis Bolk Ins tuut is een ona ankelijk,
interna onaal kennisins tuut ter bevordering van
écht duurzame landbouw, voeding en gezondheid.
Door prak jkgericht onderzoek en advies dragen wij al
meer dan 35 jaar bij aan gezonde bodems, planten,
dieren en mensen. Belangrijke opdrachtgevers zijn
onder meer het Ministerie van EZ, de Europese
Commissie, Provincies, waterschappen, natuurorgani‐
sa es en het bedrijfsleven. Zij waarderen onze inte‐
grale visie, en onze oplossingen, die prak sch en goed
toepasbaar zijn. Kijk voor meer informa e op
www.louisbolk.nl
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