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Historie

Gedurende 70 jaar intensieve land en tuinbouw in Nederland:

 Hoog kunstmestgebruik

 Symptoombestrijding met behulp van chemische stoffen

Belangrijkste gevolg: 

 Bodemleven neemt af



Voorbeeld in Illinois ( USA ) in 2006

 $ 40 miljoen betalen voor K ( chloride )meststoffen

 Voorraad K voor de komende 8.000 jaar

 K hoog

 Ca; Mg; Si en Zn omlaag

 Gevolgen: 

Leidt tot betonvorming in de bodem

Schadelijk voor gewas; bodem en mens
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De Gantel



Het Westland : tuinbouwgebied

 Rivier de Gantel jaar 1650 2016

Voorraad P mg/100gr in de bodem: P2O5 <25     > 500

Dit kan tot de hoogste waarde ter wereld behoren.

P gebonden aan Al en Fe P-AL



Wat is er gebeurd tussen 1940 en 1991
Bron Davis Thomas

Natrium -49%

Kali -16% (is anno 2016 toegenomen met K-Chloride)

Magnesium -24%

Calcium -46%

IJzer -27%

Koper -76%

Fosfaat + 9%



Hoe werkt het bodemleven?



Wat zit er in 1 gram gezonde grond?

Bacteriën < 100 tot 1.000 miljoen

Schimmels < 10 tot >100 meter

Protozoa < 5.000 tot 50.000

Nematoden < 20 tot 50

Hyphe Diameter < 2,5

Mycorrhizae < 20 tot 80 %



Bodemvoedselweb



Heden

 In Nederland is een groot deel van glasgroenteproductie kunstmatig

 Voorraad delfstoffen neemt enorm af

 Men wordt zich bewust van

Gezondheid

Duurzaamheid

Natuur



Toekomst: mogelijkheden……..

Optimalisatie nutriënten en spoorelementen

Organische meststoffen

Biologische bestrijding verbeteren

Bodemleven verbeteren en in balans brengen



Plan van aanpak

Onderzoek bodem (SFW & Chemisch)

Advies

Monitoring
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GrondGezond systeem 

Basis:
Verbeterd structuur in de bodem

Balans:
Geeft optimale voeding aan de bodem

Impuls:
Geeft stimulans aan het bodemleven



250 Liter Xtractor



Vragen?

www.gezondgroep.nl

Bron vermelding:

• AO Nigten, Promovendus


