Microben enten
Bouwen aan het bodemvoedselweb
Stel je een wereld voor waarin de gewassen op de velden welig tieren met
weinig of zelfs zonder bemesting. Weilanden en akkers gedragen zich als
bossen. Klinkt dit te mooi om waar te zijn?
Volgens Elaine Ingham, pleitbezorger van het bodemvoedselweb, kan dit wel.
Haar theorie is dat alle nutriënten uit zand, silt, klei en gesteente die de plant
nodig heeft, beschikbaar worden gemaakt door de samenwerking tussen het
microscopische bodemleven en de planten.
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Sprayen van een veld met compostthee.
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