Gereduceerde bodembewerking
Wat?
Gereduceerde bodembewerking is een beperking van de intensiteit, frequentie en diepte van
de bewerking. Bodembewerking is nodig voor het wegwerken van een groenbedekker of van
onkruid of voor een zaai- of plantbedbereiding. Bodemwerking is nuttig voor het opheffen van
bodemverdichting en verbetering van beworteling, maar bodembewerking is op zich niet in
staat om de bodemstructuur te verbeteren. Een te intensieve bodembewerking doet zelfs
afbreuk aan de bodemstructuur. Een goede bodemstructuur ontstaat door beworteling bij
gewasgroei en door de activiteit van het bodemleven wanneer dat gevoed wordt door wat
gewassen nalaten in de bodem en wat met organische bemesting wordt aangebracht. De plant
stimuleert het bodemleven in zijn wortelomgeving door uitscheiding van producten van de
fotosynthese. Een meer permanente bodembedekking begunstigt de bodemstructuur en
houdt die in stand.

Bodemkwaliteit en de benutting van voedingsstoffen
Bij een gereduceerde bodembewerking vindt de afbraak en omvorming van gewasresten en
organische bemesting plaats in de toplaag van de bodem. Dit resulteert in een sterke opbouw
van organische stof wat bijdraagt aan een betere bodemstructuur. Een betere
bodemstructuur in de toplaag en gewasresten aan het bodemoppervlak reduceren het risico
op verslemping en erosie. Nuttige schimmels komen van nature voor in de toplaag van de
bodem en hun aanwezigheid en activiteit wordt sterk begunstigd door gereduceerde
bodembewerking. Schimmels en bacteriën zijn micro-organismen die in de bodem instaan
voor de afbraak van vers organisch materiaal en het voorkomen van beide groepen is
essentieel voor het bekomen van een compleet bodemvoedselweb. Het bodemvoedselweb is
het geheel van onderling afhankelijke levende organismen in de bodem die allen samen
instaan voor het ophouden en beschikbaar maken van plantenvoedingsstoffen, voor de
ziekteweerbaarheid en voor het creëren en behouden van een goede bodemstructuur.

Door zijn gunstige invloed op de biologische activiteit en daarmee op de stofwisseling van de
bodem voorkomt gereduceerde bodembewerking verzuring en uitspoeling van
voedingselementen. Minerale reststikstof bevindt zich hoger in het bodemprofiel waardoor
die meer bereikbaar is voor de volgteelt wat ook het risico op verlies door uitspoeling kan
beperken.

Specifieke mechanisatie en aangepast beheer groenbedekkers
De klassieke ploeg wordt aan de kant gezet. Stoppelbewerkingen, het vernietigen van
groenbedekkers en tijdelijk grasland worden zo oppervlakkig mogelijk uitgevoerd met
cultivatoren (voorzien van vleugelscharen), schijveneg of frees. De bewerkingsdiepte moet
niet dieper zijn dan de diepte waarop er gezaaid of geplant zal worden (ongeveer 3 cm). De
volgteelt wordt gezaaid of geplant met machines die kunnen omgaan met eventuele
gewasresten die zich nog op het bodemoppervlak bevinden (bv. schijvenzaaimachine).

Oppervlakkige vernietiging van een graszode met Treffler precisisiecultivator

Horsch zaaimachine met ingebouwde schijveneg voor zaai in met rollercrimper neergelegde
groenbedekker Biomax

‘Ecoploegen’ is een bewerkingsvorm die het midden houdt tussen klassiek ploegen en het
werken met hierboven vermelde toestellen. De bewerking is ondiep (zelfs < 10 cm) en de
trekker rijdt niet doorheen de voor, waardoor er geen ploegzool ontstaat. Hierbij wordt wel
een ‘zwart’ plant- of zaaibed bereid.

Ovlac ecoploeg van Koeckhoven

Bij directzaai wordt de bodem niet bewerkt. Directzaaimachines zijn geschikt om rechtstreeks
in een stoppel te zaaien en zelfs in een mulchlaag van een neergelegde groenbedekker.
Groenbedekkers kunnen in de bloeifase neergelegd worden met een rollercrimper zonder
risico op hergroei.
Technieken van gereduceerde bodembewerking vragen om een aangepaste keuze en beheer
van groenbedekkers.

Wat bij nood aan opheffen van bodemverdichting?
Voordat men overgaat op technieken van gereduceerde bodembewerking en het klassieke
ploegen achterwege laat, zal het mogelijks nodig zijn de ploegzool te breken door het
uitvoeren van een diepe niet-kerende bodembewerking. Dit bij voorkeur aan 50 tot 60 cm
diep met vaste tandcultivatoren zonder vleugels om een woelend effect te vermijden. De
bodem wordt opgelicht waardoor zich breukvlakken vormen, wat de mogelijkheid tot
beworteling herstelt.
Door het gebruik van zwaardere machines kan er ook in systemen van gereduceerde
bodembewerking bij de oogst bodemverdichting ontstaan in de bouwvoor. Deze verdichting
wordt best zo snel mogelijk opgeheven met vaste tandcultivatoren aan 15 tot 20 cm diep en
bij voorkeur in combinatie met de inzaai van een diep wortelende groenbedekker.

Bijkomende informatie
https://www.biokennis.org/nl/biokennis/shownieuws/Gereduceerde-bodembewerkingvoor-biologische-teelten.htm
https://agroenergiek.nl/system/files/documenten/boek/slotbrochure_nkg_v0004-web.pdf

