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De opbrengst en kwaliteit van landbouwgewassen alsook wintergerst zijn afhankelijk van meerdere 

factoren zoals onder andere variëteit, weersomstandigheden, gewasbescherming, management, … 

waaronder de nutriëntenvoorziening een belangrijke plaats inneemt. Een vruchtbare bodem is de 

uitgelezen uitgangspositie voor een goede teelt. 

 

Bodemvruchtbaarheid omvat de chemische, fysische en biologische bodemeigenschappen die nodig 

zijn voor de plantengroei. Planten moeten zo efficiënt mogelijk de nodige voedingsstoffen kunnen 

vinden en opnemen en nutriënten moeten zo weinig mogelijk verloren gaan. Hiervoor moeten de 

nodige nutriënten beschikbaar zijn maar moeten ook andere eigenschappen zoals bodemstructuur, 

bodemleven, … in orde zijn. De beschikbaarheid van voedingsstoffen voor de planten valt onder de 

noemer chemische bodemvruchtbaarheid.  

  

Een beredeneerde bemesting streeft naar een dergelijke efficiënte voorziening van nutriënten 

met optimale opname en zo beperkt mogelijk verlies van de nutriënten. 

  

Een beoordeling van de chemische bodemvruchtbaarheid omvat een beoordeling van de 

beschikbaarheid van de macro-elementen fosfor, kalium, magnesium, calcium alsook van het 

organische koolstofgehalte en de zuurtegraad of pH van de bouwvoor. De Bodemkundige Dienst 

van België voorziet een dergelijke evaluatie op basis van de standaardgrondontleding. Ook stikstof 

als hoofdelement moet beoordeeld worden in het kader van de chemische bodemvruchtbaarheid. 

De Bodemkundige Dienst voorziet een stikstofadvies op basis van een minerale-stikstofanalyse en 

het N-INDEX-expertsysteem. 

  

1. Zuurtegraad en bekalking 

De zuurtegraad of pH is het negatieve logaritme van de activiteit van de waterstofionen. De 

zuurtegraad van de bodem bepaalt welke voedingselementen beschikbaar zijn in de bodem en in 

welke mate ze kunnen opgenomen worden door de planten. Een niet-optimale bodem-pH (te hoog 

of te laag) leidt bijgevolg tot een minder efficiënte benutting van de aanwezige of toegediende 

voedingselementen.  

 

Verzuring van de bodem is een natuurlijk proces dat in onze streken versterkt wordt door 

menselijke ingrepen zoals landgebruik, ploegdiepte, bemesting met zuurwerkende meststoffen enz. 

Koolzuurproductie door ademhaling en afbraak van organisch materiaal alsook salpeterzuurvorming 

tijdens nitrificatieprocessen zijn de belangrijkste natuurlijke processen verantwoordelijk voor 

verzuring van de bodem. In de bodem zijn buffersystemen aanwezig om de natuurlijke verzuring 

tegen te gaan. Deze buffersystemen zijn echter beperkt in capaciteit, zeker bij een sterk 

toegenomen verzuring door invloed van de mens. Om de pH op peil te houden is een bekalking in 

functie van het bodemtype nodig. 

  

Niettegenstaande het feit dat iedereen zich bewust is van een optimale zuurtegraad van de bodem 

blijkt dit vaak een heikel punt te zijn. Uit de statistieken van de Bodemkundige Dienst van België 

over de periode 2012-2015 (Tits et al., 2016)² blijkt dat iets meer dan één derde van de 

bemonsterde akkers in de streefzone valt maar dat ongeveer de helft van de akkers een pH-

                                                

 
1 Bodemkundige Dienst van België vzw, Leuven-Heverlee 
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toestand heeft lager dan de streefzone. Bij meer dan 13 % van de akkers wordt de pH als laag tot 

sterk zuur beoordeeld. Op dergelijke percelen is in het verleden te weinig aandacht geschonken 

aan de bekalking. Zeker voor de eerstvolgende teelt kunnen geen optimale gewasopbrengsten 

behaald worden omdat een herstelbekalking voor deze teelt te laat komt.  

 
Tabel 1: Procentuele verdeling van de akkerbouwstalen in 7 beoordelingsklassen voor pH in België  
  (Tits et al, 2016)². 

 

Klasse % percelen 
Sterk zuur 0.8 
Laag 12.9 
Tamelijk laag 35.7 
Streefzone 34.0 
Tamelijk hoog 11.8 
Hoog 3.5 
Zeer hoog 1.3 

 

De optimale pH van de bodem is afhankelijk van de teelt, de textuur en organische koolstofgehalte.   

Gerst is net zoals de suikerbieten een pH-gevoelige teelt. pH-gevoelige teelten vertonen al 

opbrengstverliezen bij een pH die als tamelijk laag beoordeeld wordt. De Bodemkundige Dienst van 

België beoordeelt de pH-waarde van een perceel ook in functie van de textuur en het 

humusgehalte van het betrokken perceel.1 

 

Op Belgisch en Vlaams niveau maar ook in de landbouwstreken waar gerst nog het meest geteeld 

wordt, de Zandleem-, Leem- en Vlaamse Zandstreek, is de pH-toestand van de bodem erop 

achteruitgegaan in vergelijking met de vorige 4-jaarlijkse evaluatie van de bodemvruchtbaarheid 

(Tits et al., 2016) (Tabel 2). In de Zandleemstreek ligt de pH op 60 % van de akkers onder de 

streefzone, t.o.v. 42 % in de periode 2008-2011. In de Leemstreek is dat 43 % t.o.v. 30 % in de 

vorige periode.  

                                                

 
2 Tits M., Elsen A., Deckers S., Boon W., Bries J., Vandendriessche H. 2016. Bodemvruchtbaarheid van de Akkerbouw- en   

   Weilandpercelen in België en Noordelijk Frankrijk (2012-2015). Publicatie van de Bodemkundige Dienst van België. 218 pp. 



- 3 - 

 

Landbouwcentrum Granen Vlaanderen – Granen Oogst 2016 

Tabel 2: Procentuele verdeling van de pH-KCl van de akkerbouwstalen in 7 beoordelingsklassen 

              gedurende verschillende perioden per landbouwstreek (Tits et al., 2016) 

Vlaamse Zandstreek 

Klasse ’89-’91 ’92-’95 ’96-’99 ’00-’03 ’04-’07 ’08-’11 ’12-’15 

sterk zuur 1,8 1,0 0,9 0,3 0,5 0,6 0,8 

laag 13,5 10,3 9,7 5,7 7,3 9,1 11,4 

tamelijk laag 29,0 26,9 26,1 21,2 24,3 27,7 31,5 

streefzone 26,0 29,6 30,0 31,4 30,1 31,6 30,9 

tamelijk hoog 19,2 21,7 22,3 27,4 24,4 20,4 17,0 

hoog 6,8 7,1 7,6 9,7 9,9 7,5 5,9 

zeer hoog 3,7 3,4 3,4 4,3 3,5 3,1 2,6 

Zandleemstreek 

Klasse ’89-’91 ’92-’95 ’96-’99 ’00-’03 ’04-’07 ’08-’11 ’12-’15 

sterk zuur 3,0 1,7 1,5 0,6 0,9 0,6 1,0 

laag 23,7 18,4 16,6 11,6 12,2 10,5 17,3 

tamelijk laag 31,5 33,2 35,0 34,0 35,5 31,2 41,6 

streefzone 24,0 28,6 31,8 37,9 40,0 40,2 29,7 

tamelijk hoog 10,5 11,1 9,9 10,9 8,0 11,7 7,4 

hoog 5,2 5,5 4,2 4,0 2,8 4,8 2,4 

zeer hoog 2,1 1,5 1,0 1,0 0,6 1,0 0,6 

Leemstreek 

Klasse ’89-’91 ’92-’95 ’96-’99 ’00-’03 ’04-’07 ’08-’11 ’12-’15 

sterk zuur 0,8 0,6 0,5 0,3 0,3 0,2 0,4 

laag 11,7 8,3 7,6 5,9 5,1 5,3 8,6 

tamelijk laag 25,6 24,5 26,3 26,8 25,9 24,5 33,6 

streefzone 34,8 40,7 44,5 49,0 57,1 50,6 43,9 

tamelijk hoog 18,2 18,2 15,7 14,1 9,1 13,6 11,1 

hoog 7,6 6,7 4,6 3,5 2,0 4,9 1,9 

zeer hoog 1,3 1,0 0,8 0,4 0,5 0,9 0,5 

 

Op te zure percelen, percelen met een te lage pH, is een herstelbekalking nodig. Maar ook op 

percelen met een pH binnen de streefzone moet bekalkt worden. Met een onderhoudsbekalking 

wordt beoogd de zuurtegraad van de bodem gunstig te houden. De bekalkingsadviezen zijn 

afgestemd op de specifieke teelteigenschappen en streven naar een optimale combinatie teelt en 

pH, rekening houdend met de perceelskenmerken en de effecten van zware bekalking op de teelt 

(bv aardappelen). Bekalkingsadviezen zijn met andere woorden perceelsspecifiek. Deze worden 

door de Bodemkundige Dienst van België voorzien voor de volgende 3 teelten of jaren.  

 

Op percelen met een tamelijk lage pH werd in de periode van 2012-2015 een herstelbekalking van 

gemiddeld 480 tot 1100 zbw (zuurbindende waarde) per hectare geadviseerd in respectievelijk de 

Vlaamse Zandstreek en Leemstreek. Deze gemiddelde adviezen mogen in geen geval 

geïnterpreteerd worden als een gemiddeld advies geschikt op perceelsniveau.  

 

Een driejaarlijkse controle van de zuurtegraad van een perceel is een ideale leidraad voor een 

goede bekalkingsstrategie.  
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Tabel 3: Procentuele verdeling van de bodemstalen in 7 bodemvruchtbaarheidsklassen, gemiddeld  

              bekalkingsadvies* (zbw/ha) per bodemvruchtbaarheidsklasse en globaal gemiddelde voor 
              wintergerstpercelen in de Vlaamse Zandstreek, de Zandleemstreek en de Leemstreek (naar  
              Tits et al., 2016, databank BDB) 

 

 Vlaamse Zandstreek Zandleemstreek Leemstreek 

Beoordelingsklasse pH kalk 

(zbw) 

pH kalk 

(zbw) 

pH kalk 

(zbw) 

sterk zuur 0,4 4275 2,3 3119 0,4 6025 

laag 13,6 1608 16,6 2116 8,8 2732 

tamelijk laag 28,1 480 43,4 1077 28,5 1100 

streefzone 37,7 60 28,2 272 47,0 212 

tamelijk hoog 13,6 0 6,9 0 12,7 0 

hoog 6,1 0 2,3 0 2,6 0 

zeer hoog (** veenachtig) 0,4 0 0,4 0 0,0 - 

globaal gemiddelde  395  966  680 

* Het bekalkingsadvies  voor bodemstalen genomen op percelen met een reeds verder gevorderde teelt (bv. 
stalen wintergranen genomen in het voorjaar) wordt gelijk gesteld aan 0, aangezien er in deze gevallen 
geen mogelijkheid is om kalk toe te dienen. Dit verklaart waarom de beoordelingsklassen “laag” en “sterk 
zuur” soms gemiddeld een lager bekalkingsadvies hebben dan verwacht. Het bekalkingsadvies wordt 

doorgeschoven naar de eerstvolgende teelt die bekalking toelaat. 

 

2. Stikstof, fosfor, kalium, magnesium en calcium 

Er zijn heel wat voedingselementen nodig voor de plantengroei. De hoofdelementen, stikstof (N), 

fosfor (P), kalium (K), magnesium (Mg), calcium (Ca),  en zwavel (S) zijn in grotere hoeveelheden 

nodig. Met behulp van een bodemanalyse kunnen eventuele tekorten aan, of onevenwichten tussen 

voedingselementen worden vastgesteld, zodat deze kunnen hersteld worden door bemesting. 

 

De standaardgrondontleding voorziet in de plantbeschikbare hoeveelheden fosfor, kalium, 

magnesium en calcium in de bouwvoor.  

Het gehalte aan plantbeschikbare fosfor is op Belgische akkerbouwpercelen gemiddeld hoog. Ruim 

78 % van de akkers heeft een fosforgehalte hoger dan de streefzone en slechts 5 % van de akkers 

heeft een fosforgehalte lager dan de streefzone (Tabel 4).  

 
Tabel 4: Procentuele verdeling van de akkerbouwstalen in 7 beoordelingsklassen voor de 
               hoofdelementen, P, K, Mg en Ca in België (naar Tits et al., 2016, databank BDB) 

 

Klasse fosfor kalium magnesium calcium 

zeer laag 0,5 0,1 0,2 1,3 

laag 1,6 2,6 1,6 9,5 

tamelijk laag 3,1 6,8 5,8 26,3 

streefzone 16,4 34,7 28,3 53,4 

tamelijk hoog 36,5 48,6 27,1 5,6 

hoog 33,1 6,9 29,3 2,0 

zeer hoog 8,8 0,3 7,7 1,9 

 

De akkers zijn doorgaans ook goed voorzien van kalium. Meer dan 90 % van de akkerbouwpercelen 
op Belgische niveau heeft een gunstig tot zeer hoog kaliumgehalte. Ook magnesium is doorgaans in 
voldoende mate aanwezig. Op Belgisch niveau zit ongeveer 64 % van de akkers in de klassen hoger 
dan de streefzone. Meer dan de helft van de bemonsterde Belgische akkerbouwpercelen heeft een 
calciumgehalte binnen de streefzone. Ongeveer 37 % van de akkers heeft een calciumgehalte onder 
de streefzone.   
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Een evaluatie van het stikstofgehalte in de bodem dient jaarlijks te gebeuren. De Bodemkundige 
Dienst van België voorziet een stikstofadvies op basis een minerale-stikstofanalyse en het N-index-
expertsysteem. Voor diepwortelende gewassen zoals granen wordt de nitraatvoorraad bepaald tot 
op een diepte van 90 cm. Bodemanalyses van de minerale stikstof tot op grotere diepte vertonen 
zeer grote verschillen in minerale stikstofvoorraad. Omwille van de grote spreiding op deze metingen 
is het moeilijk en zeker niet raadzaam om de gemiddelde stikstofvoorraad te extrapoleren naar 
individuele percelen.  
 
De spreiding van de stikstofbemestingsadviezen voor wintergerst volgens de N-indexmethode in 

het voorjaar van 2012, 2013, 2014, 2015 en 2016 in Vlaanderen wordt getoond in Figuur 1. De 

spreiding in voorjaar 2016 was duidelijk kleiner dan de voorgaande jaren. In 2016 werd voor meer 

dan de helft van de percelen, meer exact 55 %, een N-bemestingsadvies van 151 tot 180 kg N/ha 

geformuleerd. Adviezen van 91 tot 120 kg N/ha werden slechts voor 5 % van de bemonsterde 

wintergerstpercelen gegeven. Stikstofbemestingsadviezen van minder dan 91 kg N/ha waren er 

voor wintergerst in voorjaar 2016 niet. Op 1 % van de percelen werd meer dan 180 kg N/ha 

geadviseerd.  

 

Figuur 1 toont niet enkel de verschillen tussen de individuele percelen maar toont ook de 

jaarsinvloeden en de grote verschillen tussen de jaren. Het gemiddelde stikstofbemestingsadvies 

voor wintergerst in 2016 bedroeg 152 kg N/ha, het hoogste gemiddelde advies van de afgelopen 5 

jaar.  

 

 
Figuur 1: Stikstofbemestingsadviezen op basis van N-indexmethode voor wintergerst in 2012, 2013,  
                2014, 2015 en 2016 voor Vlaanderen (Bron: Bodemkundige Dienst van België vzw) 

 
 

Bodemvruchtbaarheid in al zijn facetten is belangrijk. De chemische bodemvrucht-

baarheid op zich is ook veelzijdig, het omvat niet enkel de aanwezigheid maar veel 

belangrijker de beschikbaarheid van voedingselementen. Voor een voldoende beschik-

baarheid is een optimale pH-toestand van de bodem essentieel.  

 

Voor een optimaal teeltresultaat is een optimale chemische bodemvruchtbaarheid nodig, 

voor een efficiënte bemesting is inzicht en kennis van de bodemvruchtbaarheid op 

perceelsniveau essentieel! 


