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Micro-organismen mediëren een groot aantal bodemprocessen en dragen zo rechtstreeks bij
tot essentiële ecosysteemprocessen zoals: (1) de vastlegging van C, (2) de nutriëntencyclus,
en (3) de vorming van bodemstructuur

Soil under stress: The importance of soil life and how it is influenced by (micro)plastic pollution - ScienceDirect

Functies van het bodemvoedselweb

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2001037022001167
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Hoe meten we het bodemmicrobioom? 

• Microbiële biomassa

• 6 groepen: actinomyceten, gram- bacteriën, gram+ 
bacteriën, non-specifieke bacteriën, schimmels en 
mycorrhizen

• De gemakkelijk beschikbare koolstof 

• Een proxy voor microbiële biomassa-C

Phospholipid fatty acid (PLFA) analysis

Heet water extraheerbare koolstof (HWC)

Metabarcoding (DNA)

• Relatieve abundantie van bacteriën en schimmels

• Tot op familie/genus niveau

• Bacteriële en schimmel diversiteit 

Library Prep. Sequencing

DNA sample NGS instrument Data

Data analysis

• Groeimedia bepalend

• Klein aandeel (<1%)

• Collectie van levende micro-organismen  

Uitplatingen
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Bacteriële  families
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Geen compost
Compost

Bodemmicrobioom PhD project         Lisa.Joos@ilvo.Vlaanderen.be

• Techniek = Metabarcoding
• Onderzoek = Effect van compost in het veld over de tijd

• Bodemmicrobioom is dynamisch in de tijd, onafhankelijk van behandelingen
• Compost behandeling beïnvloedt de relatieve aanwezigheid van sommige microbiële 

families 



IL
V

O
Altchem jane.debode@ilvo.Vlaanderen.be

• Technieken = uitplatingen, PLFA, HWC en metabarcoding
• Onderzoek = Effect van stomen op bodempathogenen en bodemmicrobioom

op 4 tijdstippen (T0, T1, T2 en T3)

PLFA HWC

metabarcoding
• Stomen zorgt voor een verandering in 

het microbioom, maar lijkt zich te 
‘herstellen’ naar oorspronkelijk niveau

• Labiele C vrijgekomen na stomen => 
goed moment voor inoculatie met 
micro-organismen?

Zeilstomen (SS)

Stoomdrainage 
(DSDP)
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Chitin is het tweede meest voorkomende biopolymer op aarde en komt voor reststroom
van visserij industrie. 

Schimmel isolaten zoals Mortierella
spp. die plantengroei stimuleren

Bacteriële isolaten die de 
bodempathogen Fusarium 
oxysporum afremmen in vitro

Directe groeipromotie
• Vrijkomen van nutrienten, zoals N en Ca 

Indirecte groeipromotie
• PGPR/PGPF
• Geïnduceerde resistentie

ChitinOMix Leilei.Li@ilvo.vlaanderen.be

• Techniek = uitplatingen
• Onderzoek = effect van chitine op plantengroei en bodemmicrobioom

Chitine stimuleert goedaardig bodemleven met groeibevorderende en ziektewerende
eigenschappen 
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coline.lenoirdecarlan@uantwerpen.be

Unwarmed                +1°C                  +3°C             +5°C                    +10°C

• Techniek = metabarcoding
• Onderzoek= Hoe reageren plant geassocieerde bodem micro-organismen 

op opwarming? 

Door gebruik te maken van een van nature aanwezige temperatuurgradiënt in
de bodem in IJsland wordt onderzocht hoe bodemmicrobioom geassocieerd
met de plantenwortels reageert op warmte door de tijd heen

ForHot

Coline 
Le Noir de Carlan
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Het microbiodem team
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Nematoden zijn wormachtige, (meestal) microscopisch kleine organismen met een gemiddelde 
lichaamslengte van ongeveer 1 mm. Ze leven in de waterige delen in de bodem (aquatische 
organismen) en hebben d.m.v. hun semipermeabele lichaamswand contact met hun omgeving.
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zonale centrifuge

Nematoden 
suspensie

Aantal 
nematoden 
→

absolute 
aantallen

Morfologische analyse - microscopie

Moleculaire analyse - DNA-metabarcoding

Lijst van nematoden 
(tot genus niveau) met 
aantal sequenties →
relatieve aantallen (%)

Amplicon PCR

gDNA

index PCR

Hoe meten we nematoden in de bodem? 

Inschatten van de bodem biodiversiteit (berekenen biologische indexen)
Inschatten algemene toestand v/d bodem, bodemgezondheid, ecosysteemdiensten (berekenen 
functionele diversiteit)
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Nematoden kunnen gegroepeerd worden volgens hun voeding (A) en levensstrategie (B). Hierop 
gebaseerd worden nematoden ingedeeld in zgn. “functionele guilds”. Deze guilds worden gebruikt om 
nematoden-specifieke indexen te berekenen om vervolgens bodems te scoren d.m.v. een zgn. “Soil food 
web” analyse (SI = Structure Index versus EI = Enrichment Index) (C)

a: bacterivores; b: fungivores; c: herbivores; d: predators; e: omnivores

c-p 1 to 5 (c: colonizer; p: persister)

C-p 1 C-p 2 C-p 3 C-p 4 C-p 5

Short
lifecycle

Long
lifecycle

High 
multiplication
rate

Low 
multiplication
rate

Mainly 
bacterivores

Mainly
bacterivores
and 
fungivores

Bacterivores,
fungivores
and predators

Mainly small 
omnivores

Mainly 
predatorss
and 
omnivores

A

B

A

Highly disturbed soil, N-

enriched, low C:N ratio, 

bacterial dominant

decomposition, disturbed

soil food web

B

Low to moderate disturbed

soil, N-enriched, low C:N 

ratio, balanced

decomposition, maturing

soil food web

D 

Stressed soil, depleted, 

high C:N ratio, fungal

dominant decomposition,   

degraded soil food web

C 

Undisturbed soil, 

moderately N-enriched, 

moderate to high C:N ratio, 

fungal dominant

decomposition, structured

soil food web
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Functionele biodiversiteit

C

Meest ideaal voor landbouwpercelen: hoge(re) 
EI, wijst op een voldoende beschikbaarheid van 
nutriënten en hoge(re) SI, wijst op een volledig 
ontwikkeld bodemecosysteem (en 
beschikbaarheid van ecosysteemdiensten).
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Perceel 1 2 3 4 5 

2016 aardappelen grasland knolselder sluitkolen grasland 

2015 wortelen braak bloemkool grasland grasland 

2014 gerst maïs aardappelen grasland bloemkool 

2013 uien maïs knolselder grasland aardappelen 

 

1. akkerbouwmatige groenteteelt, intensive landbouw (kerend
>30cm, organische en minerale bemesting)

2. 1j grasland na 1j braak en extensieve voederwinning (kerend
>40cm, geen bemesting tenzij in 2016 met vloeibare mest)

3. biologische groenteteelt (niet-kerend of oppervlakkig kerend
(25cm), organische bemesting)

4. sluitkool na 10j productief grasland (niet kerend, minerale 
bemesting)

5. 2j grasland in rotatie met groenten (kerend >35cm, 
vloeibare mest)

BODEM DOORGROND: CASE-STUDY MET 5 
GROENTENTEELT PERCELEN IN BELGIË

1
2
3
4
5

1 5
2

4

3

Enkele voorbeelden @ILVO
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Source F R2 (%) p
System 2,16 0,74 0,001
Region 12,48 34 0,001

Region & System 2,71 7,37 0,001

Residuals 57,89

SOILDIVERAGRO: CASE-STUDY MET 90
CONVENTIONELE EN 90 BIOLOGISCHE TARWE

PRODUCERENDE PERCELEN IN EUROPA

Inschatten van de bodem biodiversiteit
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Inschatten van de bodemgezondheid

Historiek. Conventioneel altijd >10j, maar biologisch systeem soms ≤5j (21%)

Bodembewerking: biologische landbouw past voor onkruidbestrijding frequenter 
bodemkerende bewerkingen uit. Toch zijn er biologische percelen waarop geen 
kerende bewerkingen worden uitgevoerd (15,7%).

Bemesting: soms wordt ook enkel organisch bemest in conventionele systemen 
(conv. 19,3%)

Systeem-gebaseerde 
analyses kunnen leiden 
tot verkeerde 
conclusies.

Perceelhistoriek en 
details over de 
landbouwsystemen zijn 
belangrijk. 

www.soildiveragro.eu

https://us4.list-manage.com/survey?u=16058e299cb20491554e1ab1e&id=d788a7feb9&attribution=false
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Dank u wel!
Vragen?

Research Institute for
Agriculture, Fisheries and Food
Burg. Van Gansberghelaan 96

9820 Merelbeke – Belgium
T + 32 (0)9 272 24 00

Jane.debode@ilvo.vlaanderen.be
Lieven.Waeyenberge@ilvo.vlaanderen.be

www.ilvo.vlaanderen.be


