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‘Wij komen met twee invalshoeken naar de 
beurs’, vertelt Kuppens. ‘Ten eerste de alge-
mene bodembiologie. Het is belangrijk voor 
boomkwekers om die nu aan te pakken, tussen 
oktober en februari. De andere invalshoek is het 
aanslaan van wortelgroei bij nieuwe aanplant.’ 
‘Een gezonde bodembiologie is juist bij droogte 
belangrijk. Onder gunstige omstandigheden 
maakt nieuwe aanplant een veel betere start; 
daarna groeien de planten sterker door en zijn 
ze weerbaar. Als het droog is of als er later een 
droge periode aanbreekt, zijn planten op een 
gezonde bodem weerbaarder en beter in staat 
om het schaarse water en moeilijk bereikbare 
mineralen op te nemen’, zo licht Kuppens toe. 
De belangrijkste producten die PHC Den Ouden 
daarvoor meeneemt naar de beurs, zijn keur-
compost en de bodemversterker TerraPulse.

‘De periode van oktober tot en met februari 
is geschikt om de bodem klaar te maken voor 
nieuwe aanplant, die meestal tussen januari en 
april de grond in gaat. In de winter is de bodem 
in rust, wat niet betekent dat er helemaal geen 
processen plaatsvinden. De nieuwe aanplant kan 
een goede start maken op basis van een goed 

voorbereide bodem. Daarvoor kun je tijdig com-
post aanbrengen, maar dat is niet voldoende. 
Om tegen de tijd van aanplant een optimaal 
bodemleven te hebben, kun je een natuurlijke 
bodemversterker toevoegen. Met het oog op de 
boomkwekerij hebben we daarvoor TerraPulse 
ontwikkeld.’

‘Bodembiologie goed 
voorbereiden, vooral als 
droogte op de loer ligt’

Bodembiologie is de basis voor gezonde gewassen.

Iedereen bij PHC Den Ouden is zich ervan 

bewust dat goede bodembiologie de start is 

van weerbare planten die ondanks moeilijke 

omstandigheden goed groeien. ‘Ons verhaal 

op de beurs gaat over de manier waarop we 

kwekers kunnen helpen om de basis te leggen 

voor plantweerbaarheid, onder steeds vaker 

droge omstandigheden’, zegt teeltadviseur 

Arjan Kuppens.
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Een jong wortelstelsel met mycorrhiza
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Rauwe organische stof verwerkt tot humus
‘Keurcompost is eigenlijk rauwe organische 
stof, opgebouwd uit veilig gecomposteerd gras, 
blad en hout. Het zorgt voor verhoging van het 
organischestofgehalte, koolstofopslag, water-
buffering en een betere bodemstructuur. Met 
alleen compost is de bodem nog niet gereed 
voor het plantseizoen. Het rauwe materiaal moet 
nog door het bodemleven verwerkt worden tot 
humus. Humus is wél de voedingsrijke onder-
grond waaruit de jonge aanplant water en voe-
ding kan opnemen. Als het verteringsproces van 
de compost nog onvoltooid is, wordt er zuurstof 
en stikstof onttrokken aan de bodem, en dat is 
voor de jonge wortels juist een probleem. Is het 
verteringsproces ver genoeg gevorderd, dan is 
er een ruime hoeveelheid voeding beschikbaar 
voor de jonge wortelstelsels en is de bodem 
beter in staat vocht te bufferen. Compost met 
toevoeging van TerraPulse moet dus op tijd, in 
het rustseizoen, worden aangebracht voor maxi-
maal profijt in het voorjaar.’

‘Op de beurs wordt de nieuwe mogelijkheid 
getoond om al een week vóór het aanleveren 
van compost TerraPulse bij te mengen. De teler 
kan de verrijkte compost dan in één werkgang 
opbrengen, wat tijd bespaart. Bovendien komt 
het verteringsproces van rauwe organische stof 
tot humus dan al op gang, wat een goede impuls 
is om dat proces op het land te laten doorgaan.’

Gezonde wortelvorming
Kuppens: ‘Ons tweede speerpunt op de beurs 
is het toepassen van mycorrhiza bij aanplant 
van bomen. We hebben daarvoor het middel 
Injectable Universeel 2.0. Voor gezonde wor-
telvorming zijn er eigenlijk twee natuurlijke 
basisvoorwaarden: rhizobacteriën en mycor-
rhiza-schimmels. Rhizobacteriën beschermen 
de wortels tegen aantasting door pathogenen; 
mycorrhiza gaat een symbiose aan met de wor-
tels, waardoor die aanmerkelijk beter water en 
voeding kunnen opnemen.’

‘Vaak worden de wortels van de nieuwe aan-
plant vooraf gesnoeid. Dan plant je dus een 
gewond wortelstelsel in een gewonde bodem. 
De herstelperiode die daarna nodig is, kun je 
verkorten met het juiste middel op de juiste 
plaats. De wortels slaan dan beter aan en groei-
en in een latere fase ook beter door. Dat bete-
kent dat de plant een goede start kan maken. 
Ook op termijn zijn er duidelijke verschillen in 
groei. Mycorrhiza koloniseert aan de plantwortel. 
Dit is een natuurlijk proces, dat na ongeveer 

twee maanden klaar is. Daarna blijft de schim-
mel continu vocht en nutriënten leveren aan de 
plantwortel in ruil voor glucose. Deze symbiose 
is blijvend, zodat de plant er gedurende de hele 
teeltperiode profijt van heeft en de aanslagkans 
bij verplanten groter is.’

Vochtopname zeven keer zo groot
‘Door Injectable Universeel 2.0 is de aanplant 
ook aanmerkelijk kansrijker bij droogte’, vervolgt 
Kuppens. ‘Het vergroot het vermogen om vocht 
op te nemen met wel 700 procent. Nieuwe haar-
wortels zijn al snel enkele millimeters in omvang, 
groeien in de macroporiën van de bodem en kun-
nen zonder hulp zo’n 4 tot 7 procent vocht opne-
men uit de bodem. De symbiotisch met de wortel 
verbonden mycorrhiza heeft schimmeldraden van 
0,003 mm dik, die snel groeien en tot zeven keer 
zoveel water kunnen opnemen, inclusief belang-
rijke mineralen. De schimmeldraden kunnen 
doordringen in de microporiën van de bodem, 
waar veel vocht en mineralen te vinden zijn.’

‘Mycorrhiza hoort van nature thuis in de bodem, 
maar nieuwe aanplant profiteert daar niet vol-
doende van. Voorafgaand aan het aanplanten 
wordt de bodem geroerd, bijvoorbeeld om plant-
sleuven te maken. Daardoor raakt het netwerk 
van schimmeldraden beschadigd. Om het schim-
melnetwerk te helpen herstellen, kan mycorrhiza 
worden toegevoegd, door middel van injecteren, 
bijspuiten in de plantsleuf of dompelen van de 
wortels. Injectable Universeel 2.0 bevat naast 
endo- en ectomycorrhiza ook andere bestandde-
len, zoals zeewierextracten, trichoderma, fulvine-/
humuszuren en rhizobacteriën. De essentiële 
biologie rondom de wortels die is verstoord door 
grondbewerkingen, wordt hersteld.’

Zuivere sporen
Kuppens: ‘Injectable Universeel 2.0 is uniek 
doordat wij de zuivere sporen gebruiken van 
diverse mycorrhiza-groepen. Het middel wordt 
niet gekweekt, zoals propagulen, waarbij wortel-
fragmenten met daaraan aanwezige sporen de 
basis zijn. Deze zijn slechts twee maanden houd-
baar. In propagulen is de uiteindelijke hoeveel-
heid sporen onbekend en ze kunnen ongewild 
pathogenen bevatten. Voor ons product worden 
sporen onder gecontroleerde omstandigheden 
geproduceerd, waardoor er geen pathogenen 
aanwezig kunnen zijn. Verschillende mycorrhiza-
typen worden apart gekweekt en later samen-
gevoegd, zodat we de soorten en de aantallen 
daarvan kunnen vermelden.’

Kuppen besluit: ‘Een gerichte toepassing van 
bodembiologie vooraf zorgt voor een besparing 
op water, gewasbescherming en bemesting 
achteraf. Het leidt tot een betere groei, plant-
gezondheid en droogteresistentie.’
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