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3&2.H
ren echter óf extra kalk aan (korting op
onderhoudsbekalking), óf onttrekken extra
kalk (toeslag op de onderhoudsbekalking).
Dezekortingen oftoeslagen (tabel 3)moeten
bij de geadviseerde onderhoudsbekalking in
rekening worden gebracht.

Kalkverliezen en bekalkingsbeleid
op zand- en dalgronden
{$&8^8RH$]

ölBLIOTHEEK INSTITUUT VOüK
BODEMVRUCHTBAARHEID
Oosterwfig 92 HAREN (Gr.)

Tabel3.Invloedvan 100kg/ ha meststof op de
onderhoudsbekalkingopbouwland.

Nadatdekalktoestandvan eenperceelopde geadviseerdehoogte is
gebracht, zaldepH weergaan dalen alsgevolg vankalkuitspoeling
en -opname door het gewas. Dezekalkverliezen moeten dooreen
onderhoudsbekalkingworden aangevuld.Tot nu toe kenden we
voor de onderhoudsbekalking slechts een paarglobale richtlijnen.
Gezien degroteonderlingeverschillendie ertussenpercelenbestaan,
ishet gewenstomdezeruwerichtlijnenteverbeteren, en welzodanig
dat voor elkperceelafzonderlijkeengoed adviesvoor de onderhoudsbekalkingkan worden gegeven.

Vaneengrootaantalkalkproefvelden werdde
verandering in pH-KCl, hier kortheidshalve
met pH aangeduid, bepaald. Deze verandering is in een formule vast te leggen:
pH-daling = (1-0,9457k)(pH a d v - pH ey )
Wanneermenjarenlangnietbekalkt enalleen
neutralemeststoffen geeft, zaldepHtenslotte
niet meer gaan dalen. Er is dan een evenwichts-pH bereikt, waarvoor dewaarde 3,75
werd berekend. Het blijkt dat depH-dalingna een bekalking volgens het pH-advies ongeacht humusgehalte, bouwvoordikte en
hoogteliggingvandepercelen, alleen afhangt
van de tijd die verstreken is sinds de laatste
bekalking (kjaar) en van de hoogte van de
advies-pH.
Omuit dedalingvandepHeenkalkverlieste
berekenen maken we gebruik van de zgn.
kalkfactor. Dezekalkfactor geeft aanhoeveel
kg kalk per ha nodig is om de pH van een
bouwvoor van 10cm dikte met0,1teverhogen. De grootte van de kalkfactor is alleen
afhankelijk van het humusgehalte. Wanneer
de berekende pH-daling (in tienden) wordt
vermenigvuldigd met de kalkfactor en de
bouwvoordikte (indecimeters) hebben wede
hoeveelheid kalk die per ha nodig is om de
oorspronkelijke pH, de advies-pH, weer te
bereiken. Intabel 1 zijneenaantalhoeveelhedenvermelddiegemiddeld per jaar nodigzijn
voor de onderhoudsbekalking.

bieten
gerst
stoppelknollen
maïs

Tabel 1. Hoeveelheden CaO (kg) die bijverschillende humusgehalten gemiddeld perjaar
en per ha nodig zijn om de advies-pH te
handhaven (bouwvoordikte = 20cm)
humusgehalte (%)

4,8
5,1
5,4
5,7

meststof

Ing.H.vornan

Tabel 2. Gewenste pH voor verschillende
gewassen op zandgrond.

pH-dalingenkalkverliezen

advies-pH

kg/ haCaO

2

5

8

12

16

140
180
220
260

250
320
400
470

350
450
540
640

450
580
700
830

530
680
830
980

Optimale pHvoor degewassen
Degroeivanakkerbouwgewassenwordtsterk
beïnvloed door de kalktoestand. Zo is bijvoorbeeld een pH 5,5 nog te laag voor een
maximaleopbrengst aanbieten,maarreedste
hoogvooraardappelen. De optimalepHvoor
aardappelen isnl.4,7,voor bietenca.6,5.De
eisen die de gewassen aan de kalktoestand
stellen,lopendussterkuiteen.Tabel 2laatdit
zien.

±

±

6,5
5,5

tarwe
haver

4,9
4,7

5,0
4,9

rogge
4,5
aardappelen 4,7

Hetis nietmogelijk omdepHvaneen perceel
elkjaar aan tepassen aan demeestgewenste
pH voor het te verbouwen gewas. Daarom
moeten we het gewas aanpassen bij de pH.
Nadat de kalktoestand op de advies-pH is
gebracht,gaatdepHweerdalen.Inheteerste
jaar na de bekalking behoort daarom een
gewastewordenverbouwd datkan profiteren
van dezehogepH.Ditzijnbijv.bieten. Daarna in het tweedejaar bijv. gerst met stoppelknollen.BijverderdalendepHmoetengewassen worden verbouwd die minder hogeeisen
aandekalktoestand stellen.Hetlaatstegewas
zaldusroggeof aardappelen zijn. Pas hierna
wordt de onderhoudsbekalking gegeven,
waarnaweerbietenvolgen.Dus: bieten,gerst,
haver, aardappelen, bekalken, bieten, enz.
BijdeberekeningenvoorhetpH-adviesisvan
dit principe uitgegaan. Bovendien is daarbij
gestreefd naar dehoogstmogelijke opbrengst
ingeld. Dure gewassen, zoals bieten enaardappelen, bepalen daardoor voor een groot
deel de advies-pH. Het dure gewas bieten
'trekt'deadvies-Ph omhoogendedureaardappel 'trekt' de advies-pH omlaag. Bij de
kalkverliezenhebbenwe geziendat de grootte
van deze verliezen en dus de kosten van
onderhoudsbekalking afhangen van de
advies-pH, detijd die sinds de laatste bekalking is verstreken en vandekalkfactor. Ook
dezekostenzijnbijde vaststellingvan hetpHadviesinrekeninggebracht. Bijdeberekeningenis ervanuitgegaandatdeboeréénkeer in
de 3à4jaareen onderhoudsbekalkinggeeften
dat hij dat doet in het najaar, voorafgaande
aan het gewasdatdehoogsteeisenaandepH
stelt.
In het nieuwe pH-advies is dus rekening
gehouden metdemeest gewenstepH voorde
gewassen, degeldopbrengst vandegewassen,
de pH-daling tijdens een gewascyclus en de
kosten van de onderhoudsbekalking.
Invloed van gebruiktemeststoffen opdeonderhoudsbekalking
Bij de berekening van de grootte van de
onderhoudsbekalking is uitgegaan van neutrale meststoffen. Demeestemeststoffen voe-

thomasslakkenmeel
chilisalpeter
kalksalpeter
kalizouten
superfosfaat
kalkammonsalpeter (26%)
magnesamon
ureum
vloeibare ammoniak
mengmeststoffen:
minder dan 10%N
10-20% N
meer
dan 20% N

toeslag korting

0
0
12
6
46
82

30
17
12
0
0

10
15
25

Voorbeeld:Bij advies-pH5,4eneen humusgehalte van 5%is er om de vierjaar 1600kg
CaO/ ha voordeonderhoudsbekalkingnodig
(tabel 1).Indie4jaarwordter3000kg14-1414 (toeslag: 13x15 = 450kgCaO) gestrooid
en1000 kg chilisalpeter(korting:10x 17= 170
kgCaO). De totaleonderhoudsbekalkingna4
jaarbedraagtaldus1600+450-170= 1880kg
CaO per ha.
Ing. H. Loman, Instituutvoor
Bodemvruchtbaarheid, Haren (Gr.).
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Op3januari werd de+wlpverleningvoor het
binnenhalen vandeoogst officieel
beëindigd meteen bijeenkomst inde
KorenbeursteGoes.
Daarwerd dank gebracht aan Provinciaal
Bestuur, militairen enallen,dieonder zulke
moeilijke omstandigheden meegeholpen
hebben nog zoveel mogelijk vandetevelde
staandegewassenteoogsten.
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Koninklijk Kweekbedrijf enZaadhandel D.J.
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ƒ 100.000,—ter beschikking stelde vande
Stichting Hulpfonds voor Agrarische
Noodgevallen indeLand-enTuinbouw inhet
Zuidwesten van ons land.
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overheidswege lijkt hetwaarschijnlijk daterin
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schenking vandezeStichting bijzonder goed
werkkandoen.Vandaardatwijhiernogwillen
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Agrarische Noodgevallen - voorzitter mr.
J. F.G.Schlingemann-rekeningenheeftbijde
Nederlandse Middenstandsbank en bijde
Rabobank in Goes.Wiealsnog eengift wil
zenden,weet nuwaar hij terecht kan.
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