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1 Inleiding
Om de temperatuurstijging op aarde te temperen (klimaatmitigatie) komt er steeds meer
aandacht voor het idee om CO2 via koolstof langer vast te leggen in de bodem. De
landbouw zou een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het vastleggen van deze
koolstof d.m.v. het verhogen van de organische stof (OS) in de bodem. In de praktijk blijkt
dat na een aantal jaren (afhankelijk van grondsoort, bouwplan etc.) een evenwicht in de
bodem ontstaat, dan is de opbouw van OS in de bodem gelijk aan de afbraak. Door de OS
dieper in de bodem te mengen (bijvoorbeeld op 60cm diepte), verschraalt de bovenlaag,
waardoor daar weer ruimte ontstaat voor het opslaan van CO2 in nieuwe OS.
Belangrijk voordeel hiervan is tevens dat de planten beschikken over een dieper
doorwortelbare ‘bouwvoor’ en dat de toename van OS leidt tot een toename van het
vochtbergend vermogen. Zeker op droge zandgronden verwachten we dat de
droogtegevoeligheid zal afnemen en deze maatregel zal bijdragen aan klimaatadaptatie.
In deze literatuurstudie wordt nader ingegaan op de verwachtte effecten van een diepe
bodembewerking voor opslag van CO2 in OS en voor gewasopbrengsten. Allereerst wordt
uitgelicht hoe door middel van blijvend grasland OS opgebouwd kan worden. Vervolgens
wordt ingegaan op de huidige kennis rondom bodembewerking voor opslag van koolstof in
diepere bodemlagen. Tevens zal aandacht zijn voor de landbouwkundige waarde en
wederopbouw van OS, alsook het verwachtte effect op gewasopbrengst en
droogtetolerantie. Tot slot worden de mechanismen achter de opslag en afbraak van
koolstof in de bodem nader toegelicht.
De focus is op het vergelijken van diepploegen en diepmengen als mogelijke methoden
voor opslag van OS in zandgronden. Daarbij wordt uitgegaan van de teelt van grasland om
zo effectief mogelijk CO2 te binden uit de lucht maar dit niet ten kosten gaat van de
landbouwkundige waarde.
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2 Koolstof opslag in de bodem door toepassing van blijvend
grasland
Blijvend grasland is een goede manier om OS op te bouwen omdat er veel biomassa en
een groot wortelstelsel ontstaat. Echter stabiliseert en verzadigd de OS in de bodem van het
grasland na een langere tijd (Chenu et al., 2019; Stewart et al., 2007). Afbraak en aanvoer
van OS zijn dan in evenwicht en er kan redelijkerwijs geen extra binding van CO2
plaatsvinden in de bodem. Hoe lager het percentage OS in de bodem, hoe hoger de
potentie om nog extra CO2 vast te kunnen leggen. Op zandgrond met <3% OS is de
verwachte CO2-opname wel 3 ton/ha/jaar (Staps et al., 2021). Bij 5-8% OS is dit echter nog
maar een toename van 0,1ton/ha/jaar. Vanaf 5% begint de potentie voor CO2-binding dus
af te nemen, en met 8% kan de bodem op zandgrond als verzadigd beschouwd worden en
vindt er netto weinig CO2-binding meer plaats.
Er bevindt zich op dat moment in het grasland echter wel een rijke toplaag met veel OS. De
diepte van deze toplaag kan variëren maar beperkt zich vaak tot de bovenste 30cm. Op
veel Nederlandse zandgronden is daaronder zand dat erg arm is aan OS en
voedingsstoffen. De beworteling van grasland op zandgrond beperkt zich vaak ook tot
deze diepte omdat er in diepere lagen weinig voeding of water aanwezig is (van Eekeren,
2009). Om na verzadiging van de toplaag toch nog meer CO2 op te kunnen slaan kan
gebruik gemaakt worden van diepere bodemlagen die nog niet verzadigd zijn met OS. De
OS-rijke toplaag wordt dan via een diepe grondbewerking weggestopt in de bodem.
Daarmee neemt het percentage OS in de (nieuwe) teeltlaag af, waardoor het met nieuw
blijvend grasland weer opgebouwd kan worden en daarmee extra CO2 vastlegt
(Lawrence-Smith et al., 2021).
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3 Onderzoeken naar diepe bodembewerking voor CO2-opslag
3.1

Hoeveel koolstof kan worden vastgelegd?

Er zijn diverse proeven die succes hebben behaald met de opslag van OS door de toplaag
onder te ploegen in diepere bodemlagen. Een voorbeeld van een erg diepe
bodembewerking is te vinden in Nieuw-Zeeland. Schiedung et al. (2019) hebben onderzoek
gedaan naar opslag van OS in grond die in het verleden omgekeerd is. Om de waterafvoer
te verbeteren zijn de afgelopen 30 jaar totaal 2.000ha aan grond gekeerd met een
graafmachine. Daarbij is een nieuwe toplaag gecreëerd die arm was aan OS en is het land
gebruikt voor grasland. Na analyse van de bodem blijkt er 20 jaar na het omkeren van de
bodem gemiddeld 69% meer koolstof vastgelegd in het gehele bodemprofiel.
Alcántara et al. (2016) hebben zand- en leemgronden in Duitsland geanalyseerd. De
bodems waren 35-50 jaar geleden op een diepte van 55-90cm geploegd en vervolgens
regulier gebruikt als akkerland. In vergelijking met de referentiepercelen bevatten de diep
geploegde gronden gemiddeld 42% meer koolstof in het gehele bodemprofiel. Uit de
bodemanalyses blijkt dat meer dan de helft van de koolstof uit de begraven toplaag
bewaard is gebleven in de diepere bodemlagen.
In Nieuw-Zeeland zijn in 2016 twee proeven uitgevoerd waarbij grasland op 30cm diepte
geploegd is om de toplaag dieper weg te stoppen (Calvelo Pereira et al., 2019; McNally et
al., 2019). Dit gaf het gewenste resultaat dat de bodemkoolstof inderdaad begraven kan
worden en daarmee in potentie bij kan dragen aan langdurige CO2-opslag. Omdat het
experiment slechts 2 jaar duurde kunnen echter over de lange termijn nog weinig conclusies
getrokken worden.
Recent is in Duitsland een speciale ploeg ontwikkeld voor koolstofopslag in de akkerbouw.
Deze ploeg, ontwikkeld door Lemken, heeft afwisselend normale en verdiepte
ploegscharen waardoor verdiepte sleuven ontstaan waar de toplaag dieper weggestopt
wordt (Lemken GmbH, 2022). Door onderzoek van Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) is deze ploeg getest en is dit concept van CO 2-opslag bewezen
(Sommer et al., 2019). Aanvullend is de theorie dat de draagkracht beter behouden blijft en
herverdichting voorkomen kan worden omdat niet het gehele grondoppervlak diep wordt
geploegd. Er is ingeschat dat met deze methode van ploegen over een periode van 10
jaar 1,2ton CO2/ha extra opgeslagen kan worden in de bodem (Topagrar, 2022).
Naast bovengenoemde proeven zijn er ook meer theoretische studies gedaan naar de
potentie en de schaal waarop het begraven van de toplaag bij kan dragen aan CO 2opslag. Lawrence-Smith et al. (2021) hebben op basis van data van 247 graslandpercelen in
Nieuw-Zeeland een model gebruikt om de CO2-opslag na het ploegen te voorspellen. De
verwachting is dat ploegen op minimaal 30cm diepte gemiddeld (en éénmalig) 7,3-12,7ton
koolstof/ha vast zou kunnen leggen in de diepere bodemlaag. Een vergelijkbare conclusie
Onderzoeken naar diepe bodembewerking voor CO2-opslag
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is gegeven door Madigan et al, (2021) die onderschrijven dat er ook in Ierland veel kansen
zijn voor opslag van CO2 door diepploegen. Bijna een kwart van het grasland in Ierland zou
geschikt zijn voor diepploegen en daarmee 1-2 ton koolstof/ha/jaar extra vast kunnen
leggen in de nieuwe toplaag.

3.2

Diepere bewerking remt afbraak van OS

Bovenstaande onderzoeken geven een gedegen onderbouwing van de mechanismen
voor CO2-opslag in de bodem. Echter zijn deze voorbeelden niet altijd representatief voor
de Nederlandse situatie. In Nieuw-Zeeland en Ierland is meer blijvend grasland waarbij het
land nog nooit geploegd is (Madigan et al., 2021; Whitehead et al., 2018). Het grasland
wortelt dan niet dieper dan 25cm. Het ploegen op 30cm diepte kan dan effectief zijn om
de organische stof weg te stoppen in de ondergrond. In Nederland zijn de meeste percelen
op zandgrond wel eens bewerkt geweest en vaak ook geploegd. Het is dan ook de
verwachting dat 30cm diep ploegen relatief ondiep is voor de Nederlandse situatie.
Er zijn bovendien aanwijzingen dat de vastlegging van OS op de lange termijn effectiever is
wanneer het dieper in de bodem weggestopt wordt. Kirschbaum et al. (2021) hebben
onderzocht welke mechanismen verantwoordelijk zijn voor afbraak van organische stof en
geven aan dat ploegen op 25cm diepte mogelijk niet leidt tot de gewenste bescherming
tegen afbraak. Regulier ploegen van grasland (op 25-30cm diepte) leidt volgens Reinsch et
al. (2018) in de meeste gevallen dan ook tot een afbraak van de organische stof in het
gehele bodemprofiel. Echter zijn er ook aanwijzingen dat het éénmalig ploegen van de
bodem geen negatieve effecten heeft op de afbraak van OS en juist de bodem losser kan
maken en de gewasproductie kan verbeteren (Kuhwald et al., 2017). Ook Whitehead et al.
(2018) geven aanwijzingen dat het éénmalig onderploegen van de toplaag minder
afbraak geeft dan het jaarlijks ploegen van akkerland en dat de versnelde afbraak van OS
mogelijk gecompenseerd wordt door extra vastlegging van OS in diepere lagen.
In diepere bodemlagen is de OS stabieler en breekt minder snel af, voornamelijk doordat
het bodemleven minder actief is (Hicks Pries et al., 2018). De eerder genoemde
praktijkproeven over de opslag van CO2 door diep ploegen bewijzen dat langdurige opslag
in diepere bodemlagen (>55cm diep) effectief is (Alcántara et al., 2016; Schiedung et al.,
2019), terwijl de proeven die uit gaan van 30cm diepte meestal gebruik hebben gemaakt
van modellen en een meer theoretische benadering (Lawrence-Smith et al., 2021; Madigan
et al., 2021). De bewijslast dat OS minder snel afbreekt in diepere bodemlagen is aanzienlijk
en geeft aanleiding tot de keuze om in de Nederlandse situatie de focus te leggen op
diepere (>60cm diep) grondbewerking.

3.3

Opbouw van toplaag OS na diepe bodembewerking

Doordat het OS diep weggestopt wordt zal het minder snel afbreken en dus voor lange
termijn opgeslagen worden en daarmee bijdragen aan klimaatmitigatie. Het diep
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wegstoppen van de rijke toplaag kan echter wel nadelig zijn voor de landbouwkundige
waarde van de grond. OS heeft een belangrijke waarde in onder andere het vasthouden
van water, het leveren van nutriënten en het voeden van het bodemleven (Hoogsteen et
al., 2020). Bij diepploegen wordt de arme ondergrond naar boven gebracht en vormt
daarmee nieuwe teeltlaag. Voor zowel CO2-binding als een goede bodemkwaliteit en
gewasproductie is het belangrijk dat de nieuwe toplaag weer verrijkt wordt met nieuwe OS.

In de eerder vermelde proeven over diepe grondkering is ook de opbouw van koolstof in de
nieuwe toplaag onderzocht. In akkerland was de voorraad koolstof in de toplaag 45 jaar na
diepploegen nog 6-22% lager dan in de referentiepercelen die niet diep geploegd waren
(Alcántara et al., 2016). Bij de diep-gekeerde percelen was er na 20 jaar nog 36% minder
koolstof in de bovenste 15cm aanwezig dan bij percelen die niet gekeerd waren
(Schiedung et al., 2019) Echter was de eerste jaren na het keren de toplaag nog arm aan
koolstof (figuur 1). Een bodemanalyse toonde aan dat de voorraad koolstof toegenomen
van 7g/kg (net na keren) tot 35g/kg na 10 jaar (Thomas et al., 2007). De onderzoekers
schatten in dat het 16-25 jaar duurt om in de toplaag hetzelfde niveau aan koolstof te
bereiken als voor het keren, mits gebruik gemaakt wordt van blijvend grasland (Schiedung
et al., 2019).

Figuur 1. Overgenomen van Schiedung et al. (2019). De koolstofvoorraad (SOC stocks) in de toplaag
(groene balk) nemen af na het keren. “Unflipped” data zijn referentiepercelen die niet gekeerd zijn.
De koolstofvoorraad in de toplaag bouwt langzaam op 3, 7 en 13 jaar na het keren. Na 20 jaar is het
weer op een vergelijkbaar niveau als bij de niet-gekeerde percelen, maar nog altijd 36% minder. Ten
alle tijden is de koolstofvoorraad in de diepere lagen (bruine balk) en de totale voorraad in het
gehele bodemprofiel (zwarte balk) hoger bij de gekeerde gronden.

Het is te verwachten dat de opbouw van nieuwe OS een langjarig proces is. Dit proces kan
wel versneld worden door het gebruik van blijvend grasland, zoals besproken in hoofdstuk 2.
Onderzoeken naar diepe bodembewerking voor CO2-opslag
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Een voordeel is dat een relatief OS-arme toplaag juist extra veel koolstof vastlegt omdat de
verzadiging nog laag is (Hoofdstuk 2; Staps et al., 2021). Het is te verwachten dat bij
diepmengen relatief meer organische stof in de toplaag aanwezig blijft dan bij
diepploegen. De tijd dat het kost om de teeltlaag weer te verrijken na diepmengen is
echter onbekend vanuit de huidige literatuur en vergt nader onderzoek.
Dat de toplaag na een diepe bodembewerking armer is aan OS is inherent aan het doel
om die OS vast te leggen in diepere lagen. Dit is dan ook niet persé een negatieve factor
zolang het de landbouwkundige waarde en gewasopbrengst niet te veel schaadt.
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4 Landbouwkundige waarde van diepe bodembewerkingen
De eerdergenoemde onderzoeken keken voornamelijk naar de (langjarige) opslag van OS
na een diepe bodembewerking. Slechts één van de onderzoeken keek daarnaast ook naar
de gewasopbrengst en geeft aan dat deze op peil bleef terwijl de OS effectief opgeslagen
werd in diepere bodemlagen (Calvelo Pereira et al., 2019; McNally et al., 2019).
De meeste onderzoeken naar diepe bodembewerking zijn gedaan in de akkerbouw waarbij
over het algemeen positieve resultaten behaald worden mits juist toegepast. Bijvoorbeeld bij
de teelt van graan gaf de toepassing van een diepe bodembewerking meer wortels die ook
dieper wortelde (Cai et al., 2014). Het ligt in de lijn der verwachting dat dezelfde conclusies
getrokken kunnen worden voor (blijvend) grasland ondanks het gebrek aan studies met een
specifieke focus op grasland. In de huidige literatuurstudie is daarom meer algemeen
gekeken naar de effecten van diepe bewerkingen.
Uit een uitgebreide meta-analyse blijkt dat diepe bodembewerking over het algemeen
positief is voor de landbouwkundige waarde en de opbrengst verhoogt met gemiddeld 6%
(Schneider et al., 2017). Als er storende lagen zijn dan helpt een diepere bodembewerking
bijna altijd om de gewasopbrengst te verhogen. Om opbrengstverliezen te voorkomen na de
bewerking moet aandacht gegeven worden aan voldoende rijke bemesting voor het gewas,
omdat de toplaag na de diepe bodembewerking minder nutriënten levert. Aan de andere
kant wordt juist het beeld geschetst dat dankzij de bewerking er meer nutriënten uit de
diepere bodemlagen benut kunnen worden door het gewas. Uit de analyse blijkt bovendien
dat een diepe bodembewerking meestal een positief effect heeft op de waterhuishouding
en bij kan dragen aan het verminderen van droogtestress. Door de bewerking ontstaat een
diepere teeltlaag en daarmee een grotere waterbuffer waar de wortels gebruik van kunnen
maken. Deze meta-analyse geeft daarmee een solide onderbouwing dat een diepe
bodembewerking positief is voor de waterhuishouding en het tegengaan van droogtestress
(Schneider et al., 2017). Dit vertaalt zich, zeker op de lange termijn, naar een stabielere en
mogelijk hogere gewasopbrengst.
Bij diepploegen op zandgrond is de verwachting dat de OS-rijke toplaag zo diep weggestopt
wordt dat het buiten bereik van de plantenwortels komt en dus weinig landbouwkundige
waarde meer heeft. Ondanks dat deze koolstof dan langdurig opgeslagen wordt in de
bodem kan dit negatieve gevolgen hebben voor de gewasopbrengst. Diepmengen lijkt een
betere methode om de OS nog binnen bereik van de planten te houden en daarmee nog
gebruik te kunnen maken van meer waterbuffering en nutriëntenlevering. Dit zal de
droogteresistentie en de gewasopbrengst ten goede komen. De vraag is dan of deze
bewerking net zo effectief is voor de langdurige opslag van OS. Aangezien alle onderzoeken
naar diepe bodembewerking voor OS-opslag de focus leggen op ploegen is er vanuit de
huidige literatuur hier geen duidelijk antwoord op. Echter kan wel gekeken worden naar de
mechanismen achter de opslag en afbraak van OS in diepere bodemlagen.
Landbouwkundige waarde van diepe bodembewerkingen
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5 Afbraakmechanisme van organisch materiaal
5.1

Mechanisme

Onderzoek wijst uit dat de afbraaksnelheid van OS afneemt in de diepere bodemlagen,
waardoor langdurige opslag plaats kan vinden (Hicks Pries et al., 2018). Kirschbaum et al.,
(2021) hebben via een modelstudie gekeken naar welke mechanismen verantwoordelijk zijn
voor de afbraak van OS in diepere bodemlagen. De temperatuur en zuurstof hadden maar
weinig invloed op de afbraaksnelheid. De hoeveelheid actief bodemleven (voornamelijk
micro-organismen) had het meeste invloed op afbraak van OS. Als er veel gemakkelijk
afbreekbare OS aanwezig is dan zal dat ook veel bodemleven aantrekken. Het bodemleven
breekt het organisch materiaal af, wat onwenselijk is voor de opslag van OS op de lange
termijn. Na verloop van tijd zal de voorraad van OS dat makkelijk afbreekbaar is op zijn en zal
het bodemleven minder actief worden. De moeilijk afbreekbare OS-delen zullen dan
beschermd blijven van afbraak en langdurig opgeslagen worden. Als er echter steeds
nieuwe voeding voor het bodemleven de bodem ingebracht wordt (in de vorm van verse
wortelgroei) zal dat de afbraak van OS weer aanjagen, waarbij ook het moeilijk afbreekbare
OS afgebroken kan worden. Dit wordt het “priming” effect genoemd en kan nadelig zijn voor
de lange termijn opslag van OS.
Daarbij is er tussen diepploegen en diepmengen een wezenlijk verschil te verwachten wat
betreft de afbraak van de ondergewerkte OS en de landbouwkundige waarde. Bij
diepploegen wordt de rijke toplaag volledig weggestopt in de ondergrond. Nadat de
makkelijk afbreekbare OS is afgebroken is te verwachten dat de moeilijk afbreekbare delen
voor lange tijd opgeslagen zullen worden. Het bodemleven neemt op die diepte af en er
komt geen nieuwe input van voeding omdat de wortels niet tot de diepte van de oude
toplaag zullen groeien. Er zijn immers in de bodem weinig nutriënten te vinden voor de
wortels, waardoor de groei naar verwachting vooral in de toplaag zal blijven.
Het nadeel hiervan is dat de nieuwe teeltlaag erg arm is en daarmee een slechte
landbouwkundige waarde heeft wat betreft waterhuishouding en nutriëntenvoorziening. Ook
zijn er weinig voordelen te verwachten wat betreft diepere beworteling en de daarmee
samenhangende wateropname en weerbaarheid tegen droogte.
Daartegenover staat dat bij diepmengen de verwachting is dat de OS-rijke toplaag door het
gehele profiel zal verspreiden. Daarmee is een betere landbouwkundige waarde te
verwachten. Waterbuffering en nutriëntenlevering zullen naar verwachting beter zijn dan bij
het diepploegen. De wortels zullen naar verwachting ook dieper reiken omdat er over het
gehele profiel nutriënten aanwezig zijn. Hierdoor is ook een betere wateropname en meer
droogteresistentie te verwachten. Echter is de langdurige opslag van OS minder zeker,
voornamelijk door het priming effect. Doordat de wortels continue verse voeding afzetten zal
het bodemleven extra actief worden en ook de moeilijk afbreekbare OS af gaan breken.

12
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Er zijn nog geen praktijkproeven uitgevoerd waarbij de langdurige opslag van OS na
diepmengen is onderzocht. Aangezien diepmengen meer potentie heeft dan diepploegen
om de landbouwkundige waarde van de bodem te verbeteren is het belangrijk om ook de
potentie voor (langdurige) koolstofopslag duidelijker te krijgen.

5.2

Priming effect verminderen

Bij diepmengen voor langdurige opslag van OS is het belangrijk om het effect van priming
te minimaliseren zodat de oudere, moeilijk afbreekbare OS behouden blijft. Er is een grote
bandbreedte in hoeverre de afbraak beïnvloed wordt door het priming effect. De afbraak
kan tot wel 380% versneld worden door het priming effect, wat duidelijk ongewenst is
wanneer opslag van koolstof het doel is (Cheng et al., 2014). Echter blijkt uit hetzelfde
onderzoek dat ook 0% of zelfs een negatief (-50%) priming effect mogelijk is. De aanvoer
van nieuwe OS door wortelresten en bemesting kan dus ook groter zijn dan de mineralisatie
van de al aanwezige OS, waardoor netto toch een opbouw van OS plaats kan vinden. Via
een modelstudie hebben (Liang et al., 2018) aangetoond dat het effect van aanvoer van
verse C door plantenwortels waarschijnlijk groter is dan de afbraak van oude C, waardoor
er netto 32% van de toegevoegde C opgeslagen wordt in de bodem. Ze geven echter ook
aan dat op sommige gronden wel een nettoverlies op kan treden en dat er ook nog veel
onzekerheden zijn rondom de mechanismen achter het priming effect.
Het belangrijkste instrument om afbraak van oudere OS te remmen is de nutriëntenvoorziening voor het bodemleven, voornamelijk koolstof en stikstof. Wanneer voldoende
verse voeding aanwezig is voor het bodemleven zal er prioriteit gegeven worden aan de
afbraak van de verse inputs (Bailey et al., 2019). De beschikbaarheid van voldoende stikstof
is mogelijk de belangrijkste factor om het priming effect af te remmen. In bodems met een
hoge vruchtbaarheid en N-beschikbaarheid is er duidelijk een remming van het priming
effect (Wu et al., 2020). Ook in het onderzoek van Lawrence-Smith et al. (2021) wordt het
priming effect aangehaald als een belangrijke factor die geremd dient te worden als
opslag van C gewenst is. Hierbij worden de behoeften aan N, P en S benoemd als
belangrijke Nutriënten om het bodemleven te voeden. Wanneer deze mineralen in ruime
mate en in de juiste verhouding aanwezig zijn zal het priming effect geremd worden.
Tenslotte moet ook rekening gehouden worden dat na diepmengen de toplaag relatief
armer is aan OS dan voorafgaand aan de bewerking. Om dat weer op te bouwen, en dus
extra CO2 uit de lucht te halen en op te slaan, zijn ook extra nutriënten nodig. Voor de
opbouw van 1 ton koolstof in de bodem is per hectare 73kg N, 17kg P en 11kg S nodig
(Richardson et al., 2014). Het is daarom aan te raden om rijkelijk te bemesten zodat er
voldoende nutriënten aanwezig zijn voor goede plantengroei, remming van afbraak van de
oude OS en opbouw van nieuwe OS.
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6 Conclusies
Een diepe bodembewerking kan bijdragen aan de langdurige opslag van organische stof
in diepere bodemlagen en tegelijk de landbouwkundige waarde van de bodem
verbeteren dankzij een verbeterde waterhuishouding.
Om maximale opslag van CO2 te verkrijgen is het raadzaam om eerst het organische
stofgehalte in de toplaag van de bodem tot ongeveer 5% op te bouwen door middel van
blijvend grasland. Na de bewerking kan wederom blijvend grasland aangelegd worden
voor optimale binding en opslag van extra CO2.
Diepploegen is een effectieve bewerking om koolstof diep weg te stoppen en daarmee
langdurig op te slaan. Echter neemt daarmee de landbouwkundige waarde van
zandgronden naar verwachting erg snel af. Het witte zand dat naar boven wordt gehaald is
schraal en bevat nagenoeg geen OS. Hierdoor zal de beworteling en de buffering van
water naar verwachting tegenvallen.
Bij diepmengen wordt de OS-rijke toplaag meer verspreid over de gehele bouwvoor en blijft
daardoor functioneel beschikbaar voor het gewas. Dit kan voordelen geven voor
waterbuffering en nutriëntenlevering aan het grasland. De verwachting is dat het grasland
dieper zal wortelen en beter tegen periodes van droogte bestendig zal zijn.
Over de langdurige opslag van koolstof in diepere bodemlagen na diepmengen is geen
onderzoek bekend. Het is aannemelijk dat er meer afbraak plaats zal vinden dan bij
diepploegen. Echter zou de aanvoer ook groter kunnen zijn doordat er meer wortelmassa
ontstaat in het gehele bodemprofiel. Met een voldoende rijke bemesting en het juiste
management zijn OS verliezen door afbraak waarschijnlijk te minimaliseren.
Diepmengen heeft daarmee de meeste potentie om gebruikt worden voor zowel
klimaatmitigatie (koolstofopslag in diepere bodemlagen) als klimaatadaptatie (betere
beworteling, waterbuffering en droogteresistentie).
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