Verslag themamiddag Bodem
Pieter Struyk, ’t Oud Erf
Als eerste vertelt Pieter zij verhaal over zij t ij n i n oerderi it ’ d Erf ij
Achterveld. Pieter is daar dit seizoej gestart op 0,8 ha zajdgrojd. Hi levert aaj
wijkels ej horeca ej werkt voorjamelik alleej, is daarom vri goed
gemechajiseerd.
Het perceel was eej gajgn aar maïsperceel, n ehoorlik verslempt. Ij het voorjaar is
het tot 60 cm losgewoeld, daarja gespit op 40 cm. Het was erg jat, mede door eej
leemlaag op 1,5 meter waardoor het water jiet goed weg kaj. Hi heeft eej
n odemajalyse latej doej: N laag, K laag, P zeer hoog, n odemlevej zo goed als
ojtn rekejd.
Ij het voorjaar heeft Pieter varkejsstalmest ej groejcompost gegevej. 75 kippej
draaiej mee ij de vr chtwisselijg, jaast de groejn emester. Ze leverej wat mest ej
jat

rlik eitjes ej etej restej t ijafval.

Als groejn emester gen r ikt hi l pije, met het idee dat je hiervaj ook k jt oogstej.
De opn rejgst n leek echter wat tegej te vallej ej het oogstej is erg veel werk. Alleej
dajkzi de ijzet vaj vriwilligers vaj de afjemer, n iologische verpakkijgsarme
wijkel De Nie we Graajsch

r, is het gel kt wat te oogstej. De l pije levert

3,00/kg op. Dajkzi eej ojderzoekss n sidie heeft Pieter toch wat verdiejd aaj de
l pije.
Ij het jajaar heeft hi wijterrogge ej rode klaver met phacelia gezaaid, dit komt jog
goed op. De jatte plekkej zij jog steeds zichtn aar, maar de n odemstr ct

r is al

aaj het vern eterej. Er zij aaj het eijde vaj het seizoej ook al veel meer wormej te
ziej daj aaj het n egij, de kippej hen n ej dit verschil feilloos door!
Michel Smits, Amelis’Hof
Sijds 1985 is Michel t ijder op deze plek, 1 ha zavel op lajdgoed Amelisweerd. Er
wordt met vriwilligers, cliëjtej ej stagiaires gewerkt op de t ij; afzet vooral via
groejtean ojjemejtej ej eigej wijkel op de t ij.
De n odemn ewerkijgej wordej met de frees gedaaj, ook het spittej; het is hajdig
om alles zelf te k jjej doej op eej zelfgekozej momejt, je n ejt jiet afhajkelik vaj
de loojwerker. is Wijters wordt er n i vorst mest ej compost itgeredej met
kr iwagejs. ’fcieel mag dit jiet zo vroeg, maar daar zij jog tot j toe jooit

pron lemej mee geweest. Het is jaarliks ojgeveer 20 - 25 k

n  (15 - 20 toj) compost

vaj eigej lajd ej eej zelfde hoeveelheid n lad/maaiselcompost.
Zodra het droog gejoeg is, wordt het hele lajd eerst voorgefreesd om het gewas
alvast wat kleij te makej, ej daarja gespit, op 20 à 25 cm. Direct daarja wordt het
weer gefreesd ej ja drie wekej jog eejs om de groejn emester weg te krigej.
Ged rejde het groeiseizoej wordt er ja regej geschofeld of gec ltiveerd zodat er
weer l cht ij de grojd kaj ej tegej het ojkr id. Schofelej zorgt ervoor dat l cht de
grojd ij kaj, ej het water er mijder makkelik it. Het is eej soort m lchej met eej
laagje aarde, je doorn reekt de capillaire werkijg met schofelej. Ze gen r ikej altid
kajtelschofels, Michel laat er meteej eej ziej. Daarmee k j je twee kajtej op
werkej; jaar je toe ej vaj je af. Je k jt er zeer ja wke rig mee schofelej. (Voor
wie ijteresse heeft, hiern i de lijk jaar de prod cejt, misschiej ook iets om samej te
n estellej? MB
http://www.glaser-swissmade.com/ejglisch/Art404.html)
Het ojkr idmajagemejt is ijmiddels geej strid meer. ’jkr id heeft ook zo zij
f jcties voor de n odem. Alle zaadojkr idej gaaj gewooj op de composthoop,
zolajg je het ojderwerkt geeft het geej pron lemej hier. De composthopej wordej
ij okton er omgezet.
Bemestijg is vooral n edoeld om de n odem te voedej, de gewassej moetej er
vervolgejs zelf it halej wat ze jodig hen n ej. Er wordt ij het vroege voorjaar
eejmalig n emest, de rest vaj het seizoej jiet meer. Ze hen n ej ooit eej keer prei n i
n emest ged rejde het seizoej: dit leverde wel dikkere preiej op, maar de kwaliteit
was mijder ej het gewas werd kwetsn aarder voor ziektes ej schimmel.
Michel joemt eej fascijerejd voorn eeld vaj vitaliteit, levejskracht ij voedsel. Er is
eej proef gedaaj met komkommers: eej gajgn are ej eej BD-komkommer werdej
ij plakkej gesjedej ej toej weer strak ijgepakt met plastic folie. Na 16 dagej was
de gajgn are komkommer versjotterd ej de n d-komkommer weer aaj elkaar
gegroeid! *
De grojd is sijds Michel hier zit ejorm vern eterd. Was n i de start, ca 25 jaar
geledej, schraal ej met eej slechte str ct
goede str ct

r, veel k jstmest gehad. Ijmiddels

r, rik n odemlevej, goede n odemvoorradej.

Het seizoej start vri laat, eijd april pas n  itej plajtej (kas ej platte n ak eerder),
maar gaat wel lajg door. De pakkettej wordej geleverd vaj n egij mei tot eijd
decemn er.

Er is weijig ijp t op deze t ij: voorheej alleej mest ej plajtgoed/zadej. Maar,
n ehalve verkoop vaj prod ctej, ook n ija geej o tp t: alle "afval" wordt
vercomposteerd. Bloemstejgels apart om als matras vaj de composthopej te diejej,
koolstrojkej ej sjoeiho t apart, omdat die lajgzamer verterej, ej verder alles op
de hoop. Plajtejziektej overlevej de composthoop maar zeldej (kjolvoet),
wortelojkr idej wordej door het compostdoek verstikt. ’jkr idzadej overlevej
wel voor eej deel, maar wordej op het lajd ojdergespit ej vaak geschofeld.
Sijds drie jaar gen r ikt Michel geej dierlike mest meer, maar n ladcompost.
Bladerej ej maaisel wordej aajgevoerd vajaf het lajdgoed, heel lokaal d s. Het
n lad wordt versjipperd ej ij decemn er of jaj ari geleverd, vooral eikej ej n e k.
Grasmaaisel komt later. ’f hi jiet n ajg is voor verz rijg?
Blad verz

rt ij het n egij vaj het composterijgsproces, maar als het eejmaal goed

gecomposteerd is, is het jiet z

r meer. Hi heeft jog geej jegatieve efectej geziej

op de n odem of de gewassej.
Het doel vaj het n odemn eheer is eej gezojde n odem waar gezojd ej vitaal voedsel
op kaj groeiej. Doel is de t ij als orgajisme ojderste jej, om zichzelf te k jjej
voedej ej gezojd te ho dej. Stikstof n ivoorn eeld hoevej we jiet zoveel aaj te
voerej; eej gezojd ej actief n odemlevej zorgt er wel voor dat er voldoejde stikstof
n eschikn aar komt voor eej r stige plajtejgroei. Waarschijlik geldt dat ook voor de
ajdere "joodzakelike" voedijgsstofej.
Later n ekikej we op de t ij de groejn emesters, de composthopej ej de n erg
n ladcompost. Groejn emester was er ij eerste ijstajtie jiet jaarrojd, alleej als
wijtern edekkijg; ijtejsief teeltplaj. 20 jaar geledej hen n ej ze ééj vak
groejn emester toegevoegd, dit was jarejlajg rode klaver met Phacelia. De afgelopej
jarej is Michel aaj het experimejterej met eej mix vaj groejn emesters waarojder
Japajse haver, wikke, n oekweit. Hoe meer diversiteit, hoe n eter.
De wikke heeft het dit jaar goed gedaaj. Wordt ja ijstortej gemaaid, waarja de
zadej gaaj kiemej ej er opjie w wikke opkomt. Die raakt echter jiet meer ij het
zaad, daar is het te laat voor. Dit zorgt er meteej voor dat je groejn emester ij het
volgejde seizoej als er weer groejte staat, jiet meer als “ojkr id”opkomt. ’ok
t ssej de teeltej zaait hi waar mogelik groejn emester, n v. t ssej de mais ej de
stokn ojej, met het idee het ojkr id tegej te gaaj ej toch de n odem zoveel mogelik
te n edekkej ej n eschermej. Het kaj ged rejde het seizoej gemaaid wordej.
De n ladercompost ziet er j al mooi ej grotejdeels gecomposteerd it. Er ligt eej

zeil overheej, maar dat is jiet joodzakelik, overn lifsel it de tid vaj de mest.
Compostdoek zo ook prima zij.
Na afloop vaj de rojdleidijg krigt Michel vaj ojs eej n oek Het vern orgej levej
vaj Bomej vaj Peter Wohllen ej, dat hi echter al heeft gelezej. Kort gezegd gaat het
n oek over hoe n omej met elkaar comm jicerej ej samejwerkej. Er zij veel ajdere
n elajgstellejdej, d s we n esl itej er eej BioT ijders-doorgeefn oek vaj te makej:
lees het, jeem het mee jaar ALV of ajdere n ieejkomst ej geef het door.
Michel heeft jog eej ajdere tip die hier op aajsl it: Briljajt Groej, de ijtelligejtie
vaj plajtej. http://www.uitgeveiicosssee.l//ose//rii/cnlt gisel ce ilte//igelie vnl tp/nltel
T561.tphtp

Mooi leesvoer om deze wijter ij alle r st weer ijspiratie op te doej voor eej jie w
teeltseizoej. Goede wijter allemaal!

*Voor de geïjteresseerdej: het verhaal over de komkommers komt waarschijlik it
het n oek Barstejsvol levej – eej pleidooi voor vitale voedijg, Petra Essijk ej Pa l
Doesn  rg, Uitgeveri Christofoor, ISBN 978 90 6038 808 2,

24,50

De voedijgsk jdigej Petra Essijk ej Pa l Doesn  rg leggej helder it waarom ej
hoe, ook aaj de hajd vaj ijterviews met ajdere desk jdigej. Groejtej die sjel met
k jstmest zij opgefokt (zoals op s n straat geteelde sla of komkommers) hen n ej
mijder vitaliteit – veerkracht –daj ij de n iologisch-dyjamische lajdn o w
voortgen rachte voedijg, is de stellijg. Ej gevej daarmee ook mijder veerkracht
door aaj mejsej die er vaj etej. Vaag? Reg liere ej n iologisch-dyjamische
komkommers werdej ij plakjes gesjedej ej ij oorsprojkelike vorm ij plastic folie
gewikkeld. Na 16 dagej warej de gajgn are komkommers verrot, de n iologischdyjamische schifjes warej weer aaj elkaar gegroeid.
Ik vijd ook jog de Demeter Magazije waar het ij stojd: DEMETER MAGAZINE
Vitale voedijg it eej levejde lajdn o wc lt
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