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Het project met steenmeel in de Veenkoloniën biedt volgens de onderzoekers en deelnemers genoeg
aanwijzingen om onderzoek naar de mogelijkheden verder statistisch te onderbouwen. Volgens de
projectleiding, Bert Carpay van Carpay Advies en Gino Smeulders van de Biogeoloog, zijn er op gebied van
productie en voor verduurzaming van de landbouw veelbelovende eerste resultaten.

Beeld: Ellen Meinen

Steenmeelproject Veenkoloniën: kans voor bodem en
duurzaamheid
Geplaatst op woensdag 13-04-2016

'De conclusie uit het project mag zijn dat de resultaten een
aanwijzing zijn van de kans die reparatie van de
bodemmineralogie biedt voor de verhoging van opbrengst en
kwaliteit van
landbouwproducten', zegt de projectleiding in het zojuist
afgeronde verslag. Daarnaast verwachten de onderzoekers
resultaten voor het verduurzamen van de landbouw in brede
zin, gezien de functie die bodemmineralen vervullen.

De onderzoekers zeggen dat steenmeel bijdraagt aan meer
organische stof in de bodem, wat bijdraagt aan CO2-
vastlegging. 'De hoeveelheid steenmeel die in de periode
2013-2016 is toegepast bedraagt 115 ton. De vastlegging van
CO2 op termijn door deze hoeveelheid bedraagt 16,7 ton. Uitgaande van een gemiddelde toepassing van 1,5 ton
steenmeel per hectare per jaar en een beschikbaar areaal in de regio van 80.000 ha, bedraagt de potentie voor CO2-
vastlegging van het gebied ruim vijftienduizend ton per jaar. Dit is voldoende voor bijvoorbeeld de compensatie van
141,6 miljoen autokilometers', aldus het projectverslag.

Boerendeelnemers
Het project met steenmeel begon in 2012 bij het akkerbouwbedrijf van de familie Schrör in Musselkanaal. Deze telers
zagen goede resultaten in hun opbrengsten. Vorig jaar deed een groep van zeven andere akkerbouwers en
veehouders mee aan het project. Het project onderzocht meerdere types gesteentemeel en behaalde, tot verrassing
van de projectleiding, vaak al direct in het eerste teeltjaar resultaten. De projectleiding wil de resultaten statistisch
betrouwbaarder hebben door meer jaren de telers te volgen die steenmeel als minerale bodemreparatie toepassen.

in de afgelopen jaren maakten meerdere onderzoeken duidelijk dat bodemmineralen sterk verweerd of uitgeloogd zijn
door milieuinvloeden en verzuring. De onderzoekers gebruiken de bodemkundige definitie van mineraal. Ze bedoelen
hiermee de bodemdeeltjes die over vele jaren nutriënten vrijmaken voor bodemleven en plantengroei en dienen als
kapstok voor het bodemleven. Steenmeel kan een aanvulling zijn van (sporen)elementen die bodemleven en planten
nodig hebben voor hun ontwikkeling.

Meer informatie staat op de internetpagina van het steenmeelproject.

Lees meer over steenmeel op Akkerwijzer.nl

Tekst: Jorg Tönjes

Reacties

Topbodem coacht vijf akkerbouwers
met een uitdagende bodem.

Bekijk hier de uitdagingen >>

><Kennispartner artikelen

Alle vergroeningsoplossingen op een rij
Sinds vorig jaar geven groenbemesters,
naast behoud en verbetering van de
bodemvruchtbaarheid en –gezondheid,
ook invulling van de...

advertentie

Akkerwijzer.nl nieuwsbrief

Ontvang drie keer per week gratis het belangrijkste
akkerbouwnieuws in uw mailbox. Schrijf u nu in en u
ontvangt de eerstvolgende nieuwsbrief automatisch.

Uw emailadres... Inschrijven >

 Ontvangt u het vakblad Akker nog niet? 
Vraag hier een gratis proefnummer aan!

Kennispartners

Krijg meer nieuws, achtergrond, productinformatie, handige
tips en tools van een kennispartner door een klik op het logo.

Vul uw zoekopdracht in... Populaire zoektermen: Week van de Akkerbouw - ringrot - wateroverlast 

Home » Aardappelen » Nieuws » Steenmeelproject Veenkoloniën: kans voor bodem en duurzaamheid

 

Aardappelen Graan Suikerbieten Uien Vollegrondsgroente

http://www.akkerwijzer.nl/regio/noordelijke-klei
http://www.akkerwijzer.nl/regio/zand-dalgrond
http://www.akkerwijzer.nl/regio/zuidoostelijk-zand
http://www.akkerwijzer.nl/regio/zuidwestelijke-klei
http://www.akkerwijzer.nl/regio/centraal-klei
http://www.akkerwijzer.nl/upload/nieuws/lightbox/5be5dc830.jpg
http://www.akkerwijzer.nl/#
http://www.akkerwijzer.nl/#
http://www.akkerwijzer.nl/#
http://www.akkerwijzer.nl/#
http://www.akkerwijzer.nl/#
http://www.steenmeel.info/
http://www.akkerwijzer.nl/nieuws/8979/meer-sporenelementen-in-gewas-na-toedienen-steenmeel
http://www.akkerwijzer.nl/topbodem
http://www.akkerwijzer.nl/
http://www.akkerwijzer.nl/
http://www.akkerwijzer.nl/partner/14/nieuws/9763/alle-vergroeningsoplossingen-op-een-rij
http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjssHCst675vPGzuFlRvcf5CMczukNMSXsQDidpSTBlk8gkF3OvdNQNrIywQ-K91KDK373Q1Ek232yidJkhjoPKwmZL1WJrvNNWLwCF1PJLMcU6aeohaoUX-Q2gXTdmuUNR2wfMwPenQGBV9Bd1rtFGBdO2INSTcV_ToJpfBYXWoSXcCd-DWh9lMiZ4SZH0n0eviAOxMbJtH94h3b&sai=AMfl-YTrA3Dk9nqZvaQ0MmpSRHAT71OKITL3SsWipNNHPcSV0rYg7GMPvTA5MDiG3SgZUiMPeIysVuSL6g&sig=Cg0ArKJSzNNNslDoGOUD&adurl=http://www.agrotechniekholland.nl/
https://www.agrio.nl/proefnummer/
http://www.akkerwijzer.nl/kennispartners
http://www.akkerwijzer.nl/#
http://www.akkerwijzer.nl/zoek/week%20van%20de%20akkerbouw
http://www.akkerwijzer.nl/zoek/ringrot
http://www.akkerwijzer.nl/zoek/wateroverlast
http://www.akkerwijzer.nl/
http://www.akkerwijzer.nl/aardappelen
http://www.akkerwijzer.nl/aardappelen/nieuws
http://www.akkerwijzer.nl/
http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstdG8AIblOhAHltmdQn3LzS9uDi2wEuYDs5dE5-zvnJ9WJaP50r0Xy8CWTzTU7rtdTR8Ud2JecgFzZr8JrEACzu2N4nzWjIDTzmF4mTXB-9TiSYSYGCiaDY7LFBw4GNqz6Ke3h-kn_WHpcaCpAlYkvNwhaemmmqI8uUOGNYTRxG50olVvVKQtvFgOVgkXh-qVfl0IvIJmq01HTN&sai=AMfl-YTjiGJ3I-rhxS47I5_UNEweUrHOq8MvdP_GtMGDtjGAdUNWDAPfHM0cUV5qglindjrp4Po9oIytQw&sig=Cg0ArKJSzKcwR0Ojo7QK&adurl=http://www3.syngenta.com/country/nl/nl/nieuws/Pages/Consumptie-aardappelloof-doodspuiten-Ga-voor-een-perceelsgebonden-advies-loofdodinginaardappelen.aspx
http://www.akkerwijzer.nl/
http://www.akkerwijzer.nl/suikerbieten/suikerbieten
http://www.akkerwijzer.nl/uien/uien
https://twitter.com/#!/AkkerTweet
http://nl-nl.facebook.com/akkerwijzer.nl
http://www.linkedin.com/groups?gid=4010635
http://www.akkerwijzer.nl/nieuwsbrief
http://www.akkerwijzer.nl/akkerwijzer.rss

