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Met ploegen of spitten zet ie het huis

vqn het bodemleven op z'n kop

Hiermee verlies je veel van de natuurlijke kracht van
de bodem." BakkerBio teelt op brede ruggen, vroeger
met verenmeel ais bijbemesting, maar sinds twee jaar
met een eigen innovatie: grasbrok, plaatsspecifiek in
de rug. Maar de basisbemesting is de vaste mest van
eigen vee en vaste mest van biologische bedrijven in de
regio. "Vaste mest vinden wij 'superfood'," vertelt ]an
Willem. "Het is het ideale voedsel voor het bodemle-
yen, dat niet houdt van te zuur of te zout maar wel van
een lekkere 'bite'." En niet meer ploegen? Dan zouden
de slakken het vast overnemen. Maar dat blijkt mee
te vallen: loopkevers, de natuurlijke vijanden van de
slakken, gedijen uitstekend bij niet-ploegen. Dat geeft
de familie Bakker vertrouwen in natuurlijke oplos-
singen. Een gezonde bodem geeft gezonde, weerbare
planten. De teeltruggen liggen ook in brede bedden
met vaste rijpaden. De combinatie van niet meer ploer
gen, niet meer spitten, vaste mest plus beddenteelt met
vaste rijpaden, resulteert in 307o verminderde mestbe-
hoefte en 25o/o lager brandstofgebruik. En dat bij een
betere productkwaliteit.

BEDRIJFSGEGEVENS
BAKKERBIO

Arbeid:Jon Willem en Wridzer Bokker plus twee voste

krochten; Aukine Bokker runi de winkel. Seizoensorbeid
toï 30 krochten, in somenwerking met proefboerderii
Kolummerwoord.

Areool: B0 hectore eigen londbouwgrond mei twee boerde-
rilen, 80 hecÍore pochi von kwelderlond voor beweiding
vleesvee

Teelten: bloemkool. oordoppelen{Agrio, Ditto en Corolus},

pompoen, knolselderiien peen, hover. AÍgewisseld met
tussengewossen zools hqverlklover en rogge,/erwfen
mengsels.

Vee 23 Chorolois zoogkoeien plus iongvee: totoolzoh
/u dteren

Mest: stromesl von eigen dieren {50%} en oonkoop geiten.
mest {50%).

AÍzeh Noturelle {Bio+) groenteboeren in de regio voor
bloemkool, von Dinter Semo {de Holm) voor hover, Agrico
voor pootgoed, induskie. Commondeur Ekovlees voor
runderen.

www.bokkerbio.nl

naar
nieuwe inzichten. In samenwerking met andere telers
in BioWad - Wridzer was tot voor kort de voorzitter -
door deelname aan projecten en in een samenwerking
met de dichtbij gelegen proefboerderij Kollumer-
waard. Overal steken ze hun licht op. Dit resulteert in
eigen technische innovaties. Met bloemkool is het te-
gengaan van de koolvlieg belangrijk. Een schoffelma-
chine die met luchtondersteuning kleine onkruiden in
de rij moet wegblazen, is door de familie Bakker aan-
gepast om de eitjes van de koolvlieg bij het koolplantje
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