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Wat is biologische grondontsmetting? 

 Biologische grondontsmetting is het ontsmetten van de bodem 
door stimulatie van de natuurlijk bodempopulatie onder 
anaerobe omstandigheden. 

  
 In het verleden is veel onderzoek gedaan met gras als 

grondstof voor biologische grondontsmetting. 
  Grote hoeveelheden gras per hectare onder spitten (40 ton). 
  Aanrijden van de grond (dichtrollen). 
  Irrigeren van de grond. 
  Gasdicht afdekken van de grond met folie. 
  Perceel en folie laten rusten voor minimaal 6 weken (zomer).  

 Echter gras niet bedrijfszeker! 





Alternatief? Herbie 

 Herbie 7022/7025. 
 Leverancier Thatchtec B.V. 
 Gedefinieerd organisch fermentatie product. 
 Vaste samenstelling. 
 Restproduct uit de voedsel verwerkende industrie. 
 Standaard dosering 2RE (2 gram ruw eiwit/liter grond). 
 2 RE komt over een met ongeveer 2,5 kg/m2 , wat op een  
    diepte van 35-40cm wordt doorgewerkt. 



Wat is biologische grondontsmetting? 

 
1. Denitrificatie of nitraat ammonificatie 

2. Fermentatie 

3. Sulfaat reductie 

4. Methanogenese 



Omzettingsproducten bij anaerobe omzetting 

van organische stof (OS) 
Proces Reactie 

Aeroob metabolisme OS+O2 CO2+ H2O 
 

Hydrolyse van OS OS (polymeren) monomeren+ (NH3, H2S) 

Denitrificatie OS+NO3 CO2+N2 (of N2O) 

Nitraat ammonificatie OS+NO3 CO2+ NH3 

Fermentatie OS+OS CO2, ethanol, azijnzuur, boterzuur etc. 

Sulfaat reductie OS+SO4CO2+H2S 

Methaanogenese OSacetaatCH4+CO2 



Klimaatcelexperiment 2009 en 2010 

Celexperiment in samenwerking met PPO-AGV. 

 

  



Zand en Marine zavel, experimenten 2009 

 



Resultaten experimenten 2009 

 Tot 100% doding van Verticillium dahliae en Pratylenchus 
penetrans .  

 Na 4 weken zijn microsclerotiën gedood (Bij 16∘C 
afhankelijk van grondsoort en uitgevoerd in klimaatcel) 

 Nematoden worden veel sneller gedood 

 Duidelijk verschil in effect per grondsoort 

 Verschillende producten met potentie, enkele uitschieters 

 Alle fermentatie producten (8) zijn effectiever dan gras  

 



Resultaten 2010 

 Temperatuur heeft een effect op resultaat. 

 Na toevoeging van product H 7022 is het aantal vitale 
microsclerotiën na 2 weken bij 16oC en na 4 weken bij 
8oC met minimaal 75% afgenomen. 

 Enorm verschil in overleving tussen 16oC en 8oC voor 
zowel Pratylenchus als Meloidgyne na 4 weken. 

 Het duurt veel langer om tot zuurstofloosheid te komen bij 
lager temperaturen. 

 Wat is het effect van oragnische stof? Of zijn het andere 
factoren in de grond. 



Wat nog meer: in vogelvlucht 

 Substraatbedden (in kas, bodemtemperatuur 
gemiddeld 26oC, juni/juli 2010) 

 Kas als energiebron Chrysantenteler in Made (juni 
2011) 



Experiment in substraatbedden chrysant 2010 



Resultaten experiment in substraatbedden 
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Gemiddeld dodingspercentage van BGO na 1,5 en 3 weken, voor 4 
bodemorganismen, 3 verschillende diepten, bij 26∘C en bij toepassing van Herbie 
7022 (4RE). 



Chrysant, Made 

 Ernstige schade als gevolg van nematoden. 

 Stomen en het gebruik van nematicide heeft op dit 
bedrijf slechts een effect voor korte duur. 

 Is er een alternatief? 

 

 

 



Opzet van het experiment 

 

 Herbie 7025 in plaats van 7022 

 Heldere folie, 40  µm (viv-folie, doorlaatbaarheid 
factor 5 lager dan standaard folie (PE)) 

 2 doseringen: 

 2 gram ruw eiwit per liter grond (praktijkdosering) 

 4 gram ruw eiwit per liter grond 

 

 



Opzet van het experiment 

 

 Kijken naar effect op: 

 Verticillium dahliae 

 Meloidogyne spp. (wortelknobbelaaltje,Wilco van Vliet) 

 Wortelduizendpoot (Scutegerella immaculata) 

 Thripspoppen (Frankliniella occidentalis) 

 



 



Opzet van het experiment (3) 



Opzet van het experiment 



Resultaten 

 Experimenten met insecten laten een 100% doding zien van 
wortelduizendpoot en thripslarven na 14 dagen. Ook andere 
bodemorganismen worden niet meer teruggevonden. 

 Hoge gemiddelde bodemtemperatuur van 32,5 graden. 

 Effect op aaltjes na 15 dagen BGO ongeveer op niveau 
stomen. 

 Effect tegen Verticillium dahliae  na 15 dagen BGO beter dan 
stomen. 

 Hoe meer tijd hoe meer effect ten opzichte van stomen 



Economie en teeltplanning? 

 Kan het uit?  

 Maximale prijs ongeveer €1,30 per m2 

 Prijs product: variërende prijzen in de markt! 

 Teeltverbetering en eventuele duurwerking buiten beschouwing  

 Kosten stomen: €1,38 
• Gas 5 kuub, 20 €cent/kuub zijn €1,-  

• Arbeid 0,18 €/m2 

• Afschrijving ketel, zeilen, etc. 0,20 €/m2 

Kosten  Baten  

Uitstel planting 0,35 Vermeden stoomkosten 1,38 
Toediening 0,10 Vermeden stoomdrainagekosten 0,38 
Ruimte voor materiaalkosten 1,31   

Totaal 1,76  1,76 

 



Economie en teeltplanning? 

 Hoe plan ik het dan in? 

 Maximale duur: 2 weken onder plastic 

 Opbrengstderving als gevolg van uitstelplanting is 0,35 € als 
er in periode 5/6 niet wordt geplant. Opbrengst wordt dan 
gemist in de zomermaanden (periode 7/8).  

 Net als stomen elke dag een kap ontsmetten. 

 



Zijn we dan nu klaar? 

 Nee, want: 

 Niet altijd succesvol? Wat zijn de voorwaarden voor een 
goede picknick voor de benodigde microbiologie! 

 Grond is een niet te voorspellen factor in het succes. 

 

 Ontwikkeling indicatoren voor een zekere ontsmetting. 

 Effect op bodemweerbaarheid? 

 Effect op milieu? 



Tot slot: 

Experimenten hebben geleid tot de volgende punten 
van aandachtspunten voor toepassing 

 De bodemtemperatuur  is bepalend  voor de snelheid  

 Secuur afdekken met goede luchtdichte folie is “de sleutel “ 
voor een succes. Anaerobie of zuurstofloosheid is van 
essentieel belang 

 Grondsoort is bepalend voor het effect 

 Historie van het te ontsmetten perceel (?): stomen, 
organische stof en eerdere BGO toepassing 



Tot slot (2) 

 Dosering: de hoogte van de dosering is bepalend voor de 
effectiviteit 

 Ontsmettingsduur: minimaal 4 weken voor een zeker 
resultaat. 

 Bemesting: bij alle gewassen wordt een bemestingseffect 
waargenomen 

 

 



Bedankt voor uw aandacht 

© Wageningen UR 


