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Successie herstel

natuurlijke 
zaadbank

pioniergewassen





Het bodemvoedselweb





Ondergrondse stad

De MICROFARM

MACRO

MICRO



BACTERIA & PROTOZOA



Schimmels



AALTJES





MACRO



Tot wel 95% bestaat uit bug poop



Het dak van een 
verborgen wereld



Waar wonen de organismen?
In de bovenste 20-30 cm van de mulchlaag



Concluderend

De strooisellaag is de primaire bron van voedsel voor de OS afbrekende
bodemvoedselweb bewoners en essentieel voor regeneratie



Waar is dat bodemleven goed 
voor



Principes Humus vorming
=

voeding



Feitelijk

8% zout 30% suiker



Tot 80%wordt uitgescheiden als: 
suiker, eiwit, koolhydraten

in de kruin  gebruikt

80%





Concluderend

Bomen en planten gebruiken de photosynthetische assimilaten om d
bewoners van het bodemvoedselweb te voeden

Maar daarnaast is er nog een traject



Predatie voeding

Bacteria 5:1 Protozoa 30:1 Nematode 200:1
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Waar is dat bodemleven 
nog meer goed voor



Natuurlijke Ziekte onderdrukking

Trichoderma harzianum

Beauvaria bassiana

Metharyzium

Bacillus thuringiensis

Bacillus subtilis





Wat is zinnig management?

Pseudomonas syringae
Kastanjeziekte

Massaria
Splanchnonema platani

Thaumetopoca processionea) 



onder de grond?





10 miljoen per cm2

Pseudomonas syringae bacteria op het blad 
van een boon (Phaseolus vulgaris

VRAAG: Waarom is er zo weinig bezetting?





Pseudomonads 
stengel Boomwortel Netel Cirsium arvense



En Nu Praktisch
FEITEN:

Er zijn 3 voedselwebben.

Blijven die in stand? Nee!
Waarom niet? 1. Predatie

2. Externe invloeden
Welke ext. invloeden? a. Zure regen

b. Milieu vreemde stoffen
c. Klimaatverschil
d. Cultuur maatregelen

Hoe groot of zwaar zijn die? Leeggewicht 747



Aanwezig of Afwezig 

MICROBIOLOGISCHE ANALYSES





Pro-biotica in 
mengsel



Compost en Compost Xtract zijn water en 
brood voor het voedselweb



Compost thee xtractCompost thee xtract



en voeg compost extract toe !














