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De organischestofgehalten op bouw

land zijn de afgelopen decennia 

flink teruggelopen. Met steeds 

minder dierlijke mest komt ook het 

maïsland in gevaar. Niet iedere melk

veehouder is zich hiervan bewust. Een 

teruglopende bodemkwaliteit is nadelig 

voor de ruwvoerproductie. Hoog tijd dus om 

aandacht te besteden aan het organischestof

gehalte van uw percelen. 
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Dalende bodemkwaliteit 
Het organischestofgehalte van de bodem heeft invloed op de 
bodemeigenschappen 'bodemstructuur', 'stJkstofleverantie' en 
'vochtvoorziening'. Daarnaast hangt het organischestofgehalte 
van een bodem nauw samen met het bodemleven. Juist op zand
gronden is een laag organische stofgehalte een knelpunt voor de 
bodemkwaliteit. Hoe dit tot uiting komt is afhankelijk van het 
teeltsysteem: maiscontinu, wisselbouw of blijvend grasland. Het 
organischestofgehalte in een bodem onder mais continuteelt is 
tot drie keer lager dan onder grasland. Een oorzaak daarvan 1s 
dat door de regelgeving de organische mestg1ften ook op mais
land sterk zijn gedaald. De bestaande regelgeving werkt ook op 
een ander punt tegen: om m aanmerking te komen voor de 
MacSharrypremie is een veehouder vaak genoodzaakt ma,s 1n 
continuteelt op een bepaald perceel te telen. In wisselbouw met 
gras zou het perceel echter een hoger orgarnschestofgehalte 
hebben en daardoor een betere bodemkwaliteit. Wisselbouw is 
echter niet voor elke zandgrond een oplossing. Ook in tijdelijk en 
blijvend grasland op zandgrond doen zich problemen voor die 
samenhangen met een laag organischestofgehalte, zoals beper
kingen in de stikstof- en vochtleverant1e. 

Perspectief: organischestofbeheer 
Voor de zandgronden is organische stof belangrijk om bodem
eigenschappen m de gewenste richting te kunnen sturen. 
Organ1schestofbeheer kan gezien worden als de draaiknop 
waarmee een boer de bodemkwaliteit kan 'regelen'. Het gaat 
daarbij om de samenstelling, het gehalte en de afbraak van 
organische stof, weergegeven in de middelste schil. De boer 
kan aan deze knop draaien middels maatregelen gericht op 
bemesting, bouwplan en bewerking, weergegeven als schillen 
rond organische stof. 
Belangrijke maatregelen voor de bodembewerkmg hebben te 
maken met de omstandigheden en de diepte van de grond
bewerking. Men zegt wel: "Geduld 1n het vooqaar wordt 
beloond met opbrengst". Maar ook een lagere bandenspanning 
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en niet of ondiep ploegen 1s goed voor het behoud van organi
sche stof in de bouwvoor. 

Organischestofbalans 
De invloed van bouwplan en bemesting op het organische
stofgehalte komt tot uiting in een organischestofbalans. Zo'n 
balans geeft een overzicht van de aanvoer van organisch 
materiaal op een perceel en van de afbraak van organische 
stof. Aanvoerposten z11n organische mest (drijfmest, compost). 
groenbemesters (klaver, luzerne) en gewasresten (wortels en 
stoppels). Het organisch materiaal dat na één jaar nog aanwe
zig 1s draagt bij aan de opbouw en instandhouding van humus. 
BiJ de omzetting van vers organisch materiaal tot stabiele 
organische stof (humus) speelt het bodemleven een belangrijke 
rol. Schimmels beginnen aan materiaal met een hoog 
C/N-verhouding. Als de verhouding ver genoeg gedaald is 

nemen bacteriën het over. 
Onder ongunstige omstandig
heden 1s het gedeelte van de 
organische stof dat het 
'eindstadium' van de afbraak 
bereikt klein. Oorzaken hier
voor kunnen zijn stikstof
tekort, of een te lage pH met 
als gevolg een gering 
bodemleven. 
De afbraak van organische 
stof verloopt het snelst bij 
een pH van 7-8 doordat dan 
de enzymactiviteit optimaal 
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