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Belang van
bodemanalyse

- Meten is weten …
- Evolutie pH en verhouding elementen
- Voedingselementen stikstof, fosfor, kalium,
magnesium, natrium, zwavel,
sporenelementen, …
- Grondsoort
- Koolstofgehalte
- Bodemleven
- Optimaliseren van bemesting
- Structuur van bodem verbeteren
- Verplichting van overheid

Soorten
analyses
- Bouwvooranalyse (oa BDB,
Inagro, PCG)
- KEMA (BDB)
- Bemestingswijzer Eurofins
- N-analyses met SFA
(Segmented flow analysis)
- Bodemscans (Veris, …)
- Aaltjesanalyses

Klassieke
bouwvooranalyses

Grondsoort bepaling
- Bouwvooranalyse: manuele bepaling
- Granulometrisch = bepaling op basis van
korrelgrootte

TOC (%C)
- Bepaling van Totale koolstof (TC) – totaal
anorganische koolstof (TIC) = Totaal organische
koolstof (TOC)
- Koolstof reeds behandeld in een van de vorige lessen

pH
- Invloed op de structuur van de grond,
hogere pH = stabielere
kruimelstructuur
- Mineralisatiesnelheid van organische
stoffen (pH<4,5 =nitrificatie quasi 0)
- Oplosbaarheid van fosfaat, Fe en Mn
in de bodem
- Biologische activiteit in de bodem,
regenwormen, duizendpoten houden
van hogere pH
- Uitspoeling van voedingselementen
- Opneembaarheid van
voedingselementen

Fosfaat wordt bij lage pH gebonden door ijzer- en
aluminiumoxiden en bij hoge pH door Ca-verbindingen. De
fosfaatbeschikbaarheid is afhankelijk van de pH en de vorm
waarin het fosfaat in de bodem voorkomt. In het algemeen is
de fosfaatbeschikbaarheid het hoogst bij neutrale
omstandigheden.

pH

pH te laag:
- Mg-, Mo-gebrek
- Meer uitspoeling van Mg en K
- Bodemleven wordt geremd

pH te hoog:
- Gebreksverschijnselen van sporenelementen Fe, Mn, Cu, B

Adviezen akkerland PCG
ZANDLEEM
6,6

pH

pH-waarde Bekalkingsgemeten
advies
<4,5
4800
4,5 - 5,5
3500
5,6 - 6,1
1750
6,2 - 6,6
750
6,7 - 6,9
0
7,0 - 7,4
0
>7,4
0

Optimale pH-waarden volgens ‘Code van goede praktijk bodembescherming’
type bodem Optimale zone zuurtegraad (pH-KCl)

Limietwaarden

zand

5,0 - 6,0

4,5

zandleem

5,5 - 6,5

5,5

leem

6,5 - 7,5

6,0

klei

7,0 - 8,0

6,5

pH verhogen: ongeveer 2000 zbw/ha voor pH verhoging met 1 eenheid
pH verhogen = meestal carbonaatvorm
Geef geen grote hoeveelheden per keer
- Max verhoging per jaar: 1 eenheid
- Max verhoging per keer: 1500 zbw/ha

ZAND
5,6

LEEM
7,3

pH-waarde Bekalkingsgemeten
advies
<4
3300
4,0 - 4,5
2500
4,6 - 5,1
1500
5,2 - 5,6
1000
5,7 - 6,2
500
6,3 - 6,8
0

pH-waarde Bekalkingsgemeten
advies
<5
6000
5,0 - 6,0
5000
6,1 - 6,6
2500
6,7 - 7,3
1000
7,4 - 7,7
0
7,8 - 8,0
0

Calcium: drieledige functie
- Voedingsstof voor de wortel- en plantontwikkeling = stevigheid van de plant
- Zorgt voor sterkere celwanden, noodzakelijk voor de celdeling
- Goede bodemstructuur – minder slempgevoelige bodem – minder erosie
-

Behoefte gewas: 25-150 E CaO/ha
Positief geladen ion – kalium, magnesium concurreert in de bodem met calcium
Verhouding Mg – K – Ca = 1 – 1,5 – 10
Goede Ca-voorraad:
- Zand: 130-150
- Zandleem: 220-250
- Leem- en klei: +250

- Hoe calcium toedienen:
- Diverse kalkmeststoffen op basis van carbonaatkalk
- Agrigips, Haspargit, Citrocal, CalciS, CalciFertS, PhysiomaX

Fosfor

- Behoefte van gewas: 30 à 110 kg P2O5
afhankelijk van teelt
- Nodig voor groei, wortelontwikkeling =
start teelt
- Meeste percelen grote voorraad:
gemiddeld op Vlaamse bodems = 25 mg P
per 100 g grond = 1500 – 2000 kg P2O5 per
ha in bouwlaag
- Opneembaarheid
- Slechts 10% wordt door de plant
opgenomen
- Optimaliseren van pH sneller resultaat
dan P-bemesting
- Probleem teveel fosfor op Vlaamse
percelen: Eutrofiëring of algengroei

Beschikbaarheid fosfor

Effect van fosfor

Kalium
- Kwaliteitselement, verbetert smaak, kleur, geur en houdbaarheid
- Nodig voor fotosynthese, productie en transport van koolhydraten, energievoorziening en
vochthuishouding
- Kalium voorkomt snelle bevriezing van het celvocht en kalium zorgt voor een goede
wateropname = minder snel uitdrogen van de plant = minder vorstschade
- Positief geladen ion dat de plant gebruikt wordt als compensatie van negatief geladen ionen
zoals nitraat, fosfaat en aminozuren = transport van suikers en zetmeel
- Op veel Vlaamse percelen goede beschikbaarheid
- Spoelt uit op zandbodems
- Goede voorziening in zandleemgrond is 20-25 mg/100 g grond
- Behoefte teelt: 100 – 300 kg/ha

Magnesium
- Een van de bouwstoffen voor bladgroen = chlorofyl
- Mg-tekort
- afbraak van bladgroen

- te hoge aanwezigheid van kalium
- Te hoog Mg-gehalte
- concurrentie voor andere elementen
- structuurbederf: Mg-ionen binden zich aan een kring van water = verslemping -> Ca toevoegen

- Goede verhouding Ca-Mg is ook goed voor bodemleven
- Goede verhouding met calcium 1-10
- Positief geladen ion
- Goede bodem bevat:
- Zandgrond: 10-15
- Zandleemgrond 15-25
- Leem- en kleigronden +25

- Kan uitspoelen op zandgronden

Natrium
- Belangrijk voor een aantal teelten zoals bieten, knolsleder, pompoenen, …
- Gras = geen invloed op de groei, wel op de smakelijkheid
- Veel K en Mg = lager Na-gehalte in gras. Weinig N = minder Na in gras

- Teveel Na = hoog zoutgehalte = slechte groei, …
- Toediening met Landbouwzout

Zwavel
- Zwavelaanvoer afgenomen door lagere uitstoot industrie
- Zwavelaanvoer door mineralisatie van organische stof
- Naast gras hebben heel wat teelten nood aan zwavel (koolgewassen,
ui, prei, selder, tarwe, …)
- Essentieel onderdeel van de eiwitvorming
- Eerst omzetting naar sulfaat
- Betere stikstofbenutting = lagere nitraatgehaltes
- Hoofdelement = in grotere hoeveelheden nodig voor goede groei
- Zwaveltekort = lagere opbrengsten, lager eiwitgehalte
- Bij gras vooral eerste sneden

Adviezen
K:\PCG\Vorming\Cursus\Boer en bodem (Oost-Vl)\les 5\BDB.pdf
K:\PCG\Vorming\Cursus\Boer en bodem (Oost-Vl)\les
5\Eurofins.pdf
- K:\PCG\Vorming\Cursus\Boer en bodem (Oost-Vl)\les
5\KEMA.pdf

N-analyse bodem – verschillende labo’s
- N-analyse, advies KNS
- N-index = BDB
- Beide systemen worden geanalyseerd met Skalar
- Voor groenten, derogatie, … verplichte stikstofanalyses
- Analyses van reststikstof (nitraat)

N-analyse bodem op PCG
➢ N: binnen 72 u na staalname in analyse, intussen bij 4 °C
bewaren. Indien niet mogelijk, onmiddellijk (binnen de 24 u)
invriezen bij minstens –18 °C
➢

➢

➢

Onmiddellijk koel bewaren om omzetting tegen te gaan (min. 1
koelelement 250 ml per 5 l in koelbox)
Externe staalnemers: invriezen indien niet onmiddellijk binnen brengen
mogelijk

Formulier zo volledig mogelijk invullen
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Teelt
Ras
Plantdatum
Oogstdatum
Reeds uitgevoerde bemesting
Geplande bemesting
Grasland: maai/graasregime invullen
verplichting wetgeving stalen met verplicht advies, labo ondertekent dat
ze voldoende info van landbouwer kregen om gefundeerd advies te geven

Kwaliteitssysteem
ISO 17025:
Kwaliteitssysteem
ISO 17025: algemene
principes algemene principes
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KNS in prei
Prei
Plant/zaai: half apr - half juli; Oogst: aug - feb; Vermarktbare productie (T/ha): 50; Totale productie (T/ha): 72
Weken na plant
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11

12

13

14

N-opname teelt

0

1

2

4

5

8

12

19

29

38

40

31

17

10

cumulatieve N-opname

0

1

3

7

11

19

32

51

79

118

158

188

205

215

Voorraad latente N

80

80

80

80

80

80

80

80

80

60

60

60

60

60

Bewortelingsdiepte

30

30

30

30

30

30

60

60

60

60

60

60

60

60

streefwaarde N-voorraad (0-30)

159

159

158

156

153

148
256

243

224

196

157

117

87

70

streefwaarde N-voorraad (0-60)

Prei (april-half juli)

250

300

200

250

Stikstof (kg/ha)

Cumulatieve N-opname (kg/ha)

Prei (half april-half juli)

150
100
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Teeltweken

9

10 11 12 13 14

176 163
144

150

136

79 79 78 76 73 68

97

57

27 10
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Teeltweken

Lange teelt, opname na 7 weken (wortelstelsel), latente verlaagt
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Rekenvoorbeeld prei
•
•
•
•
•

Plantdatum begin juli
Zandleem bodem 1,1%C
40 ton/ha stalmest eind mei
200 kg/ha ammoniumnitraat net voor planten
Staal bijbemesting midden augustus (w7) : streefwaarde N 256 kg N/ha in 0-60 cm

Nmin (0-60 cm) w7

Analyse

145 kg N/ha

N-mineralisatie uit OS van
augustus tot oktober

60 * 0,5 kg N/ha/dag

30 kg N/ha

Verdere werking stalmest

40 ton * 7,1 kg N/ton * 0,1

28 kg N/ha

N bijbemestingsadvies

256 – 145 – 30 – 28

53 kg N/ha

•
•

=> Systeem bijbemesten efficiënt toegepast
=> Basisbemesting was niet te hoog in dit geval

Vb uit brochure N-bijbemestingsadvies voor vollegrondsgroenten vlm.be

24

N-index
Systeem ontwikkeld door BDB
Waarbij rekening wordt gehouden met veel aspecten

K:\PCG\Vorming\Cursus\Boer en bodem (Oost-Vl)\les 5\N-index.pdf

Vb uit brochure N-bijbemestingsadvies voor vollegrondsgroenten vlm.be

25

Rekentool
Tool voor hulp bij inschatting stikstofbemesting in aardappelen, recent ontwikkeld door Stany
K:\PCG\Vorming\Cursus\Boer en bodem (Oost-Vl)\les 5\Aanzet bespreking N behoefte.xlsx

Vb uit brochure N-bijbemestingsadvies voor vollegrondsgroenten vlm.be
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Doorlooptijd minimaliseren
Aanvraag in SNapp
Staalname
Binnen brengen stalen
Analyse
Advies
Analyserapport
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Kwaliteitssysteem
ISO 17025:
Kwaliteitssysteem
ISO 17025: algemene
principes
algemene principes
Kwaliteitssysteem
ISO 17025:

algemene principes
• Volgens vastgelegde procedures werken
• Iedereen op dezelfde manier binnen eenzelfde bedrijf en dit na een
opleiding of bevoegdheidsverklaring
• Alles wat er gebeurt, wordt geregistreerd en is aantoonbaar
• Dit wordt gecontroleerd via audits (intern, VITO, VLM)
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GPS, coördinaten
• Google Earth Pro
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Bodem scannen - Verisscan
Veris.pdf

#klimaatgezond

Bedankt voor uw aandacht!
lucdr@pcgroenteteelt.be
robrecht@pcgroenteteelt.be
Lessen aangeboden door Steunpunt Erosie, met financiële steun van
het Klimaatfonds Oost-Vlaanderen.

