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Januari, februari en maart zijn ideale maanden voor de staalname van de bodem.
Het zijn dan ook erg drukke maanden voor de adviesdiensten van de Bodemkundige
Dienst van België (BDB). Vrijwel alle teelten stellen hoge eisen aan de percelen. Ze
kunnen toprendementen opleveren op voorwaarde dat ze kunnen groeien in een
bodem in topconditie. – Hilde Vandendriessche, BDB
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Een essentiële vereiste is dat de pH of
zuurtegraad in orde is. Fosfor, kalium,
magnesium en spoorelementen moeten
in de juiste hoeveelheid en de juiste
verhouding aanwezig zijn. Stikstof moet
op het juiste moment en ter hoogte van de
juiste bodemdiepte beschikbaar zijn. Pas
dan spreken we van een bodem in top
conditie.

C

Zuurtegraad en bekalking
De pH of zuurtegraad van de bouwlaag
beïnvloedt in belangrijke mate de bodemvruchtbaarheid van het perceel en speelt
dus een cruciale rol in de topconditie van
de bouwlaag. De pH bepaalt immers de
opneembaarheid van de voedingselementen. Bij een te lage of te hoge bodem-pH
kan de opname van voedingsstoffen door
het gewas verstoord worden. Hierdoor zal
de opbrengst niet optimaal zijn. Bij een te
lage pH neemt bovendien de oplosbaar-
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heid van aluminium en mangaan toe in de
bodem. Een te hoge beschikbaarheid van
deze elementen is toxisch voor veel jonge
plantjes. Dit heeft een uitgedunde gewasstand tot gevolg. Bij zure tot sterk zure
pH’s zijn ernstige problemen te verwachten met de opkomst van de gewassen.
Het bekalkingsadvies hangt af van de
zuurheid van het perceel en van het
gewas. Het bestaat uit een onderhoudsbekalking en wordt zo nodig aangevuld
met een herstelbekalking. Het zorgt
ervoor dat de bodem gedurende de
volgende 3 jaar in topconditie blijft. Om de
goede werking van de kalk te bevorderen
is het belangrijk de kalk zo snel mogelijk
toe te dienen en zo goed mogelijk te
mengen met de grond.

Koolstof- of humusgehalte
Elk perceel bevat een zeker percentage
bodemhumus. Die bestaat uit organisch

materiaal dat langzaam verteert en op
deze manier minerale voedingsstoffen
vrijstelt in de bodem. Bovendien zorgt een
goed humusgehalte van de bodem ook
voor een goede verluchting, structuur en
waterhuishouding van het perceel.
Op percelen met een laag tot zeer laag
humusgehalte moeten maatregelen
genomen worden om de bodemvruchtbaarheid te verhogen door toevoeging van
organische stof via dierlijke mest,
oogstresten, groenbedekkers, compost ...
Vergeet echter niet de voedingselementen, zoals stikstof, fosfor, kalium en
magnesium die worden aangebracht met
deze organische bemesting, in rekening te
brengen bij de bemesting.
Op percelen met een humusgehalte dat
hoger dan normaal is, zal extra mineralisatie (dit is vrijstelling van voedingsstoffen) optreden. Daarmee moet je rekening
houden bij de bemesting, in het bijzonder
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Topseizoen begint met
bodemstaal

De standaardgrondontleding met een
staalnamediepte tot 23 cm voor akkerland
en groentepercelen en tot 6 cm diepte
voor weiland analyseert de pH, het koolstofgehalte en het gehalte aan fosfor,
kalium, magnesium, calcium en natrium.
De resultaten van het perceel worden
getoetst aan de streefzone die de ideale
situatie voor het desbetreffende perceel
weergeeft. Een deskundig bekalkings- en
bemestingsadvies wordt berekend voor de
3 eerstvolgende teelten op maat van het
perceel.
Bij het N-Index-onderzoek wordt de
bodem tot 30, 60 of 90 cm diepte bemonsterd omdat de nitraationen aanwezig in
de bodem tot op deze diepte een belangrijke rol spelen in de stikstofvoeding van
het gewas. Bij de berekening van het
stikstofbemestingsadvies wordt naast de
aanwezige stikstof in het profiel eveneens
rekening gehouden met de verdeling
ervan en met de factoren die zowel een
stimulerende als remmende rol spelen in
de mineralisatie. Hierdoor kan de N-Index
zowel voor het zaaien of planten uitgevoerd worden als tijdens het groeiseizoen
in het kader van bijbemesting.
Het KEMA-onderzoek (Kontrole en Evolutie van de Mineralen en hun Accumulatie)
is speciaal ontwikkeld voor openlucht
teelten zoals aardbei, groenten, boomkwekerij en grondteelten onder kap. Dit
onderzoek combineert een standaardgrondontleding met de bijkomende bepalingen van zout en minerale stikstof. Men
kan het zowel voor het aanplanten als
tijdens de teelt uitvoeren, zodat ook de
bijbemesting kan worden geadviseerd.
Het is tevens mogelijk de evolutie van de
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De Bodemkundige Dienst van België nam vorig
jaar nagelnieuwe laboratoria in gebruik in
Heverlee. In 2012 werden 137.697 analyses
uitgevoerd op bodemstalen.
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Bemestingsadvies op maat
van elk perceel

Kalium, magnesium en calcium
Kalium is een belangrijk element in de
voeding van vele van onze gewassen.
Vooral knol- en bolgewassen hebben
voldoende kalium nodig voor een goede
ontwikkeling. Bij suikerbieten zijn de
opbrengst, het suikergehalte en de winbaarheid sterk afhankelijk van de kaliumbemesting. Kalium is gunstig voor de
versteviging van de plant en maakt die
ook beter bestand tegen ziekten en
andere schadelijke uitwendige factoren.
Het speelt een belangrijke rol in het
transport van suikers in de plant.
Bij gebrek aan kalium vertonen de oudste
bladeren gele en verdroogde randen,
terwijl de jongste bladeren een dof uitzicht hebben. Door een overmaat kan het
zoutgehalte van de bodem zo hoog oplopen dat ook in dat geval bladeren verdrogen aan de rand. Te veel kalium kan ook
leiden tot een calcium- of magnesium
gebrek.
Magnesium speelt dan weer een belangrijke rol in de bladgroenactiviteit, waarbij
de suikers gevormd worden. Deze suikers
zijn op hun beurt belangrijk voor de
sterkte en gezondheid van de plant. Een
tekort aan magnesium is vooral zichtbaar
op de oudere bladeren. Deze worden geel
tussen de nerven, terwijl de nerven zelf
groen blijven. Te veel magnesium in de
bodem kan een calciumgebrek veroorzaken.
Calcium speelt een belangrijke rol in de
celopbouw van de planten. Calciumgebrek
leidt vooral tot afwijkingen aan de vruchten, zoals bijvoorbeeld neusrot bij tomaten. Groeiremmingen in het hart van de
plant zijn vaak ook het gevolg van cal
ciumgebrek.

werd bemest en er voldoende rekening is
gehouden met de mineralisatiecapaciteit
van de bodem, kan het altijd nuttig zijn om
voor alle teelten de bodem te bemonsteren tot 90 cm diepte. Uit een diepgrondanalyse in het voorjaar valt immers veel te
leren en is het mogelijk een accuraat
bemestingsadvies te berekenen, waarbij
de stikstof op het juiste moment wordt
gegeven, rekening houdend met de reeds
aanwezige stikstof in het bodemprofiel en
met het stikstofleverend vermogen van de
bodem. De N-Index is daarbij een zeer
nuttig expertsysteem. De N-Index houdt
immers rekening met 18 factoren die een
rol spelen in de stikstofvoeding van het
gewas. Dit systeem is ontwikkeld door de
Bodemkundige Dienst van België en
getest op Vlaamse bodemtypes op talrijke
proef- en praktijkvelden van 1970 tot
vandaag.
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De fosforreserves van de Vlaamse landen tuinbouwpercelen zijn meestal hoog.
Dit wil niet zeggen dat fosfor aan onze
aandacht mag ontsnappen, integendeel.
Een bodemanalyse geeft inzicht in het
gehalte aan fosfor in de bouwlaag en is
het vertrekpunt om fosfor beredeneerd toe
te dienen, rekening houdend met de
fosforvoorraad. Zo kan er heel wat bespaard worden op fosformeststoffen.
Bovendien kan dit inzicht helpen om de
meest passende keuze te maken wanneer
bijvoorbeeld ook moet gewerkt worden
aan het humusgehalte van het perceel.
Oogstresten en groenbedekkers brengen
geen extra fosfor van buiten het perceel bij
terwijl stalmest dit bijvoorbeeld wel doet.

Planten nemen stikstof op uit de bodemoplossing onder de vorm van nitraationen.
Daarbij is een goede wortelontwikkeling
van cruciaal belang. Planten met een
verminderde wortelontwikkeling door
bijvoorbeeld een te zure bodem of een
slechte bodemstructuur kunnen symptomen van stikstoftekort vertonen, zelfs als
er voldoende stikstof aanwezig is in de
bodem.
Voor het beredeneren van een goede
stikstofbemesting is het belangrijk de
grond te analyseren over de volledige
bewortelingsdiepte. Voor granen, bieten
en andere diepwortelende gewassen is
dat 90 cm. Voor aardappelen, maïs en vele
groentegewassen volstaat 60 cm.
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Fosfor

Stikstof
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de stikstofbemesting. Een goed beredeneerd bemestingsadvies op basis van
bodemanalyse houdt hier rekening mee.

Laat in je bodem kijken en
bekalk en bemest op maat van
je perceel.

Een overmaat aan stikstof komt vooral
voor bij te zware bemesting of bemesting
op het verkeerde moment. De planten
worden daardoor donkergroen, gaan
legeren, rijpen niet af of zijn meer gevoelig voor witziekte. Overmatige stikstof
bemesting is ook niet goed voor het milieu
omdat de wateroplosbare nitraationen
uitspoelen naar het oppervlaktewater en
het grondwater. Die stikstof gaat dan
verloren voor de bemesting. Om een idee
te hebben of de vorige teelt niet overmatig
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De laatste jaren heeft de wetgever in het
kader van het Mestactieplan en de MTRregelgeving ook een aantal bodemanalysen verplicht gemaakt. We sommen ze
hieronder kort op.
Regelgeving groenten Vanaf 2013 voorziet
MAP 4 dat een belangrijk deel van de
groenten niet meer mag bemest worden,
tenzij je beschikt over een aantal bodemanalyses met bijbehorend N-bemestingsadvies. Deze staalnames moeten uiterlijk
voor de laatste bemesting van de teelt
genomen worden. Let wel: ook aardbeien,
sierplanten- en/of boomkwekerij vallen
onder deze regelgeving.
Regelgeving derogatie Bedrijven die
derogatie hebben aangevraagd moeten
jaarlijks een aantal bodemstaalnames
laten uitvoeren voor de bepaling van
nitraat, ammonium, koolstof en fosfor.
Het betreft minstens een standaardgrondontleding en een N-Indexonderzoek per
begonnen schijf van 20 ha bedrijfsoppervlakte. De staalnames moeten ten laatste
op 31 mei 2014 gebeuren. Belangrijk is
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In 2014 vieren we 40 jaar bemestings
adviezen van de Bodemkundige Dienst
van België in Frankrijk. Ook daar zijn de
bemestingsadviezen getest op proef- en
praktijkvelden. De adviezen zijn er verfijnd
en aangepast voor de verschillende
bodemtypes. Vooral de zeer kalkrijke
bodemtypes en de soms erg stenige
gronden zijn duidelijk verschillend van
onze bodems. Ook de toepassing van
organische bemesting en de behoeften
aan spoorelementen zijn er duidelijk
verschillend. Vandaar dat we ook in
Frankrijk proef- en praktijkvelden aanleggen en opvolgen.
Traditioneel komen de Fransen sneller op
gang voor het nemen van bodemstalen
voor N-Index dan de Belgen. Januari was
dan ook een zeer drukke maand voor de
Bodemkundige Dienst met de aanvoer van
bodemstalen uit Frankrijk. Maar de ver
doorgedreven automatisering bij de
analyse, de kwaliteitscontrole en de

Vlaamse wetgeving

dat elk jaar andere percelen bemonsterd
worden.
Opvolgstalen wegens overschrijding
nitraatresidu De bedrijven die bij controle
in 2013 percelen hadden met overschrijding van de eerste nitraatresidudrempelwaarde vallen onder het maatregelenpakket voor 2014. Ze moeten een staalname
met N-bemestingsadvies laten uitvoeren.
Deze staalnames moeten ten laatste voor
de laatste bemesting van de teelt van
2014 genomen worden.
Staalnames in het kader van MTR De
MTR-regelgeving verplicht om over
voldoende staalnames te beschikken, met
analyse van organische koolstof en pH en
advies voor organische stof en bekalking.
De stalen van de standaardgrondontleding
blijven gedurende 3 jaar geldig (op staalnamedatum). n
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Belgisch advies in Frankrijk

efficiënte werkomgeving in het nieuwe
laboratorium zorgen ervoor dat het
analyseproces vlot verloopt.
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verschillende voedingselementen in de
bouwlaag van een bepaald perceel op te
volgen in de tijd, met als doel de bouwlaag
in optimale voedingstoestand te brengen
of te houden.
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GOLTIX QUEEN.
Herbicide voor de bestrijding
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Sterk, ook op de moeilijk
te bestrijden onkruiden!
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