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Een gezonde bodem is onze toekomst



NLG Holland



Minder chemie, gezonde bloembollen







Geheel, bodem (economie)



Niet alles wat je ziet duidt op een hoge 
productie 



Structuurbederf & verhoogde

onkruiddruk



Oorzaken van verslechterde 
bodembiologie 



Structuurbederf

• Door de verarming van het bodemleven vormt 
zich geen nieuwe structuuropbouw.

• Grondbewerkingen, vooral kerende, brengen 
schade toe aan de bodembiologie

• Biomassa maakt structuur en niet de 
mechanische bewerkingen.

• De grootste oorzaak van anaërobe (luchtarme) 
omstandigheden.



Voorwaarden voor een gezonde 
levende bodem 

• Er moet energie (plantengroei) en 
temperatuur zijn.

• Zuurstof

• Water

• Koolstof (organische stof) 

• Mineralen (alle) Wat is de volgorde van 
belangrijkheid?  



Wat is een gezonde bodem? 

• Een organisch levende bodem met een goede 
structuur. 

• Levert voldoende voedingstoffen en water in 
de juiste vorm. 

• Is ziekte-onderdrukkend. 



Inzicht en visie op bemesting

• Eiwitten, Aminozuren, etc



Gebruik dierlijke ‘mest’



Mest

• Gebruik bij voorkeur alleen goede rijpe 
stalmest of verrijpte drijfmest. Gebruik actieve 
C en bacteriën. 

• Werk de mest zo licht mogelijk (liever niet) in.

• Let op de nieuwe normen.

• Probeer niet een afvalverwerker te worden, 
maar een bodembeheerder.



Zelf compost maken



Zelf compost maken

• Toevoeging van mineralen:
– Gesteentemeel
– Gips
– Melasse
– Stro
– Riet
– Koolstof
– Zeewierkalk
– Zwavel
– Chitine
– Wei



Zelf compost maken



NLG mix Groenbemesters



Groenbemesters

• 23 verschillende zaden in verschillende verhoudingen o.a.
- Haver
- Tarwe
- Rogge
- Gerst
- Japanse Haver
- Koolzaad
- Gele mosterd
- Vezel hennep
- Bizantijnse klaver
- Blad ramanas
- Erwten
- Vlas



Groenbemesters hakselen



Groenbemester onderwerken



Niet kerende 
grondbewerking



Gecertificeerde bollen zijn een feit!

• Afnemers uit het buitenland vragen om 
gecertificeerde bloembollen



NLG Holland: delen van kennis

• Advies over ecologisch bloembollen telen van 
Roelf Havinga en Henk Bakker



Bedankt voor uw aandacht!
Vragen?


