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Een ‘grondige’ analyse
van je percelen
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Een vruchtbare bodem is een basisvereiste op elk land- en tuinbouwbedrijf. Dit
productiemiddel wordt niet afgeschreven, het moet generaties mee. Bij slijtage kan
het niet vervangen worden. We zetten enkele adviezen op een rij om je bodem in
optimale conditie te houden. – Pieter Declercq, Inagro
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Voor een optimale groei van de gewassen
moet de bodem in een goede conditie zijn.
Binnen de land- en tuinbouw wegen
bodemproblemen – waaronder verdichting, erosie, afname van het organische
stofgehalte … – door op het bedrijfsresultaat. Het is daarom van groot belang deze
problemen op een correcte manier aan te
pakken en te streven naar een duurzaam
beheer van je gronden.

‘Bezint eer ge begint’

In het voorjaar kan een profielkuil duidelijk
maken hoe de bodem de winter is doorgekomen. Het is een ideale manier om uit
te maken welke veldwerkzaamheden
nodig zijn. Steek aan de rand van de
profielput een spadesteek los, haal een
kluit naar boven en breek hem met beide
handen open. Kruimels wijzen op een
open en luchtige structuur. Blokken met

scherpe randen kenmerken een sterk
verdichte bodem. Meer afgeronde brokken
situeren zich tussen beide in. Een
structuur met overwegend scherpe
blokken kan het gevolg zijn van een
ongepaste bodembewerking, rooien bij
natte omstandigheden, onvoldoende
organische stof, een onbegroeide bodem in
de winter …

Organischestofmanagement
Jaarlijks komt heel wat organisch
materiaal in onze bodem terecht via
bemesting, oogstresten en groenbedekkers. Een gedeelte blijft in onze bodem
achter als humus, een ander deel
mineraliseert tot voor de plant opneembare voedingselementen. Een aanvoer van
organische stof in de bodem is onder meer
van belang voor het verbeteren van de
bodemstructuur, de verhoging van het
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vochthoudend vermogen, het activeren van
het bodemleven, de inbreng van plantenvoedende stoffen en het verminderen van
de uitspoeling van nutriënten.

Een profielput is ideaal om de
bodemstructuur gedetailleerd
te observeren.

Structuurverbeterende organische
materialen zijn wortels van planten,
groenbedekkers, stalmest en compost.
Wortels van afgestorven planten worden in
de bodem omgezet in organische stof. De
achterblijvende wortelgangen zorgen voor
een betere vocht- en luchthuishouding in
akkerbouw | bodem • 19
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de bodem. Zo dragen intensief wortelende
gewassen sterk bij aan de structuuropbouw van de bodem. Het opnemen van
een groenbedekker in het teeltplan is een
goede manier om stabiele organisch stof
in de bodem te brengen. Wanneer de
groenbedekker afsterft en/of wordt
vernietigd, bezorgt deze de grond extra
organisch materiaal. Dat helpt de erosie te
beperken op hellende percelen.
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Storende lagen opsporen

en

basis hiervan kan je oordelen of de bodem
een diepe bodembewerking vraagt, hoe
diep je moet werken en welk werktuig
aangewezen is.

er

banden, dubbele banden, 2 of meerdere
assen en het oordeelkundig gebruik van
ballast.
Een goede ontwatering van de percelen
gedurende het najaar en de winter kan
ervoor zorgen dat de bodem in het
daaropvolgende voorjaar heel wat sneller
berijdbaar wordt. Een goed functionerende
drainage is hierbij onmisbaar.
Via een profielput kunnen we de eigenlijke
bodemstructuur gedetailleerder observeren. Daarvoor steken we met een zakmes
langs de wand van de profielput. Uit de
bodemweerstand kunnen we opnieuw
eventuele compactere zones aflijnen. Op

Meten is weten!

Heel wat knelpunten of probleemsituaties
kunnen een verklaring vinden in de
stikstofcyclus. Stikstof is het meest
mobiele element in de bodem (gevaar voor
uitspoeling) en tevens een van de meest
bepalende elementen voor kwaliteit en
opbrengst. Als teler ben je dus genoodzaakt om zo kort mogelijk op de bal te
spelen.
Indien mogelijk wordt er geadviseerd om
een startbemestingsadvies aan
te vragen. Dit wordt berekend
aan de hand van een stikstofstaal
(nuttige diepte voor staalname
afhankelijk van de teelt) en een
precieze kennis van de voorgeomstandigheden en we
rkschiedenis van het perceel. Ook
zaamheden.
een mestanalyse geeft je een
• Blik terug op het ge
bruik,
beter zicht op de inhoud van de
gedurende de voorbije
jaren,
mest en laat toe oordeelkundiger
van een perceel met
te
bemesten. Nadien kan je in heel
wateroverlast om de oor
zaak ervan
wat
teelten een bijbemesting
te achterhalen.
toepassen, en daarmee inspelen
• Gerichte bemesting
volgens de
op de stikstof die via mineralisatie
behoefte van de plant
kan naast een
vrijgesteld wordt uit organisch
kwaliteitsverhoging ook
een productiemateriaal.
verhoging van het geoog
ste product
verwezenlijken.
Belang van een goede ph
• Benut een droge perio
de in het najaar
Iedere bodem ondergaat jaarlijks
voor een bekalking. le
t op een goede
een
verzuring. De voornaamste
verdeling over het hele
perceel.
oorzaken hiervan zijn het gebruik
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neerslagwater en stagneert het op het
bodemoppervlak. Het minimaliseren en/of
herstellen van deze schade vormt een
uitdaging. Een eerste mogelijkheid is het
uitstellen van de bewerkingen tot de
bodem voldoende weerbaarheid bezit,
maar dit is in bepaalde gevallen niet
mogelijk. In dit geval kan de druk uitgeoefend op de bodem, en de daarmee
gepaard gaande verdichting, verminderd
worden door het gebruik van brede

Jaarlijks komt heel wat organisch materiaal in onze bodem terecht, bijvoorbeeld via bemesting.
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Bekalking in het voorjaar moet
je eerder zien als een
noodoplossing.

bo

Landbouwmachines worden steeds groter,
sterker én zwaarder. Hierdoor wordt de
druk op de bodem hoger. Droge grond
heeft een hoge draagkracht, maar tijdens
de perioden dat er gezaaid, mest uitgereden of geoogst wordt, is de bodem
niet of onvoldoende droog en dus kwetsbaar. Verdichting is de courantste schade.
Hierdoor vertraagt de infiltratie van het
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ENKELE PRAKTISCHE
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• Graaf een kuil in je pe
rceel om inzicht
te krijgen in de conditie
van de bodem
en om de kwaliteit erv
an te beoordelen. Een ideale profielku
il meet
50 x 50 x 50 cm.
• Een doordachte aan
voer van organische (mest)stoffen kom
t de bodemvruchtbaarheid ten go
ede.
• De kosten voor de inz
aai van een
groenbedekker wegen
niet op tegen
de vele voordelen voor
de bodemkwaliteit.
• Controleer bij de sta
rt van de voorjaarsbewerkingen de ba
ndenspanning
en stel deze af aan de
perceels-

TIPS

van verzurende meststoffen,
20 • akkerbouw | bodem
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verzurende neerslag, uitspoeling en
opname van calcium door de plant.
Daarom is het aangewezen om op ieder
perceel de zuurtegraad in de gaten te
houden.
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als een noodoplossing indien in het najaar
niet kon bekalkt worden. Kies in dat geval
voor een snelwerkende, fijne
kalkmeststof. n

Demonamiddag ‘Machinaal
inwerken van groenbedekkers’

Op zondag 1 april vanaf 13.15 uur
vindt in Poperinge een demonamiddag plaats met als onderwerp
‘Machinaal inwerken van groen
bedekkers’. Je kan terecht op het
demoplatform ter hoogte van de
Abelestationstraat 2. Op het programma staan een demonstratie
bodembewerking voor het vernietigen
en inwerken van groenbedekker
(ADLO en Inagro in samenwerking
met diverse constructeurs); een
demo over de invloed van bandenspanning en bandenkeuze op de
bodemstructuur (Michelin België);
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De meest aangewezen periode om te
bekalken is het najaar. Dan hebben de
kalkmeststoffen voldoende tijd om een
optimale werking te realiseren. Bekalking
in het voorjaar moet eerder gezien worden

op

Observatie van de bodem met behulp van een
profielput laat toe te oordelen of de bodem vraagt
om een diepe bodembewerking, hoe diep je moet
werken en welk werktuig aangewezen is.

C

Blauwgevoelig?

en een demo brandstofbesparing bij
bodembewerking en gps-gebruik
(PCLT Roeselare). Afsluitend is er een
drink en kan je de standen van de
machineconstructeurs bezoeken. Bij
slecht weer wordt de demodag op
zondag 15 april georganiseerd.
Deze demodag wordt georganiseerd
in het kader van de Interreg-IVaprojecten Prosensols en Sediment
door Inagro en het departement
Landbouw en Visserij (ADLO).
Info Inagro, www.inagro.be,
0473 82 70 14

Blauwgevoelig?
Nee, dankzij

Patentkali® is een succesvolle minerale meststof om uw aardappelen van zowel kalium, magnesium
als zwavel te voorzien. De kenmerken: ideale nutriëntensamenstelling (30% K 2O, 10% MgO, 42% SO3 ),
volledig in water oplosbaar, chloride-arm en uitstekende strooi-eigenschappen. De effecten:
 vermindert de neiging tot blauwgevoeligheid
 verlaagt het gehalte aan reducerende suikers

 verzekert een goede waterhuishouding
 verhoogt de knolopbrengst en het zetmeelgehalte

Patentkali® is onze gewaardeerde kalium-/magnesiummeststof, aangevuld met zwavel en wordt door
de verwerkende industrie aanbevolen. Patentkali® – de remedie tegen stootblauw van uw aardappelen!
K+ S Benelux bv – Breda · telefoon +31 (0) 76 - 564 50 40 · www.kalibenelux.com
Een onderneming van de K+S Gruppe
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