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BEMESTING WINTERGERST 

W. Odeurs en J. Bries 1 

 

Eén van de belangrijke factoren voor een goede teelt wintergerst is een doordachte en 

beredeneerde bemesting. Met andere woorden bemesting die is aangepast aan de behoefte van 

deze specifieke teelt op een specifiek perceel. De gemeten bodemvruchtbaarheid is bijgevolg een 

belangrijk uitgangspunt.  

 

1 Zuurtegraad en bekalking 

De zuurtegraad of pH van de bodem bepaalt welke voedings-

elementen beschikbaar zijn in de bodem en in welke mate de 

voedingselementen kunnen opgenomen worden door de planten. Een 

ongunstige pH van de bodem (te hoog of te laag) resulteert in een 

minder efficiënte benutting van de aanwezige of toegediende 

voedingselementen. Het op orde zetten van de zuurtegraad is dan 

ook een eerste stap in een efficiënte bemestingsstrategie.  

 

In de gewasrotatie is gerst naast suikerbieten, één van de meest 

gevoelige teelten voor een ongunstige pH of zuurtegraad van de 

bodem. Op zuurdere percelen, percelen die onvoldoende bekalkt zijn, 

is de beschikbaarheid aan aluminium en mangaan verhoogd, wat 

toxisch kan zijn voor de jonge gerstplantjes.  

 

De optimale pH van de bodem is afhankelijk van de teelt, de textuur 

en het organische koolstofgehalte. De standaardgrondontleding van 

de Bodemkundige Dienst van België biedt een evaluatie van de 

zuurtegraad in de bouwvoor van 0-23cm. De gemeten pH wordt beoordeeld in relatie tot de 

geplande teeltrotatie, de textuur en het gemeten organische koolstofgehalte van het betrokken 

perceel.  

Een algemeen referentiekader voor de beoordeling van de pH (gemeten in KCl) op akkers bij een 

koolstofgehalte binnen de streefzone in functie van de textuurklasse wordt getoond in Tabel 1.  

 

Tabel 1: Beoordeling van de pH-KCl voor akkers, in functie van de textuurklasse, bij een koolstof- 

 gehalte binnen de streefzone (Tits et al., 2016)  

Beoordeling 
pH-KCl 

zand zandleem leem 

Sterk zuur <4,0 <4,5 <5,0 

Laag 4,0-4,5 4,5-5,5 5,0-6,0 

Tamelijk laag 4,6-5,1 5,6-6,1 6,1-6,6 

Streefzone 5,2-5,6 6,2-6,6 6,7-7,3 

Tamelijk hoog 5,7-6,2 6,7-6,9 7,4-7,7 

Hoog 6,3-6,8 7,0-7,4 7,8-8,0 

Zeer hoog >6,8 >7,4 >8,0 

 

Ondanks het besef van het belang van een gunstige zuurtegraad, lijkt de bekalking toch de 

‘teelttechnische’ ingreep te zijn die er het eerst bij inschiet of die gemakkelijk achterwege wordt 

gelaten. Dit blijkt uit het overzicht van de pH-toestand van de percelen wintergerst in de 

landbouwstreken waar gerst nog het meest geteeld wordt, de Zandleem-, Leem- en Vlaamse 

Zandstreek (Tabel 2). 

                                                

 
1 Bodemkundige Dienst van België vzw, Leuven-Heverlee 

Figuur 1: Opneembaarheid 
van elementen in functie 
van de zuurtegraad of 
bodem-pH. 
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Tabel 2: Procentuele verdeling van de pH-KCl van de wintergerstpercelen en gemiddeld bekalkings- 

              advies (zbw/ha) voor wintergerstpercelen per beoordelingsklasse en globaal gemiddelde 

                 in de periode 2012-2015 in de Zandleem-, Leem- en Vlaamse Zandstreek (naar Tits et al.,  

                 2016) 

Beoordelings- 

klasse (pH) 

Zandleemstreek Leemstreek Vlaamse Zandstreek 

% percelen 
Advies 

(zbw/ha) 
% percelen 

Advies 

(zbw/ha) 
% percelen 

Advies 

(zbw/ha) 

sterk zuur 2,3 3119 0,4 6025 0,4 1100 

laag 16,6 2116 8,8 2732 13,6 619 

tamelijk laag 43,4 1077 28,5 1100 28,1 15 

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

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

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

zeer hoog 0,4 0 0,0 - 0,4 0 

Globaal gemiddelde  966  680  106 

 

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 & 

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

(bv aardappelen). Bekalkingsadviezen van de standaardgrondontleding zijn met andere woorden 

perceelsspecifiek. Deze worden door de Bodemkundige Dienst van België voorzien voor de 

volgende drie teelten of jaren.  

 

Uit het voorgaande blijkt dat de nood aan bekalking perceelsafhankelijk is en niet uit het oog mag 

verloren worden. Een driejaarlijkse controle van de zuurtegraad is een goede leidraad voor een 

goede bekalkingsstrategie.  

 

2 Stikstof, Fosfor, Kalium, Magnesium en Calcium 

Naast de zuurtegraad die mede de beschikbaarheid van nutriënten bepaalt, zijn de actuele 

hoeveelheden fosfor, kalium, magnesium en calcium in de bouwvoor van belang. De 

standaardgrondontleding voorziet in de plantbeschikbare hoeveelheden fosfor, kalium, magnesium 

en calcium. Uit de statistieken van de Bodemkundige Dienst van België blijkt dat de 

voedingstoestand van de gerstpercelen vrij sterk varieert zodat een bepaling van de effectieve 

toestand van het perceel niet enkel aan te raden is voor de teelt op zich, maar ook voor het op peil 

brengen van de vruchtbaarheidstoestand van de percelen.  

 

Tabel 3:  Fosfor-, kalium- en magnesiumtoestand van wintergerstpercelen in de Leemstreek en het 

gemiddelde advies (kg/ha) per bodemvruchtbaarheidsklasse en globaal gemiddelde voor 

wintergerstpercelen in de Leemstreek (naar Tits et al., 2016, databank BDB) 

Beoordelingsklasse 

Fosfor Kalium Magnesium 

% percelen 
Advies  

kg P2O5/ha 
% percelen 

Advies  

kg K2O/ha 
% percelen 

Advies  

kg MgO/ha 

zeer laag 0,4 175 0,2 240 0,0 - 

laag 3,9 152 0,6 193 0,0 - 

tamelijk laag 7,3 140 3,6 136 2,4 110 

streefzone 38,8 102 36,9 83 32,4 76 

tamelijk hoog 44,6 52 57,5 44 30,9 37 

hoog 4,5 30 1,1 0 30,5 1 

zeer hoog 0,4 0 0,0 - 3,9 0 

Globaal gemiddelde  81  63  39 
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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 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018 in Vlaanderen wordt getoond in Figuur 2. In 

2018 werd voor 58% van de percelen een N-bemestingsadvies van 151 tot 180 kg N/ha 

geformuleerd. Stikstofbemestingsadviezen van minder dan 120 kg N/ha waren in voorjaar 2018 

slechts voor 4% van de wintergerstpercelen aangewezen. Op 2% van de percelen werd meer dan 

180 kg N/ha geadviseerd.  

 

Naast de mogelijk grote verschillen tussen individuele percelen, blijken uit Figuur 2 ook de grote 

verschillen tussen de jaren. Het gemiddelde stikstofbemestingsadvies voor wintergerst in 2018 

bedroeg 154 kg N/ha, het hoogste gemiddelde advies van de afgelopen 5 jaren. In 2017 bedroeg 

het gemiddelde N-advies 140 kg N/ha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2: Stikstofbemestingsadviezen op basis van de N-indexmethode voor wintergerst in 2014, 

2015, 2016, 2017 en 2018 voor Vlaanderen (Bron: Bodemkundige Dienst van België vzw) 

 
 

Bodemvruchtbaarheid in al zijn facetten is belangrijk. Een correcte zuurtegraad of 

bekalkingstoestand is een eerste belangrijke stap, een eerste stap richting efficiënte 

bemesting. Een volgende stap is bemesten in functie van de behoefte, behoefte bepaald 

op perceelsniveau.  
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