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BEMESTING WINTERGERST 

W. Odeurs en J. Bries 1 

 

Een beredeneerde bemesting blijft één van de belangrijkste factoren die een goede teelt van 

gerst bepalen. Onder beredeneerde bemesting wordt verstaan dat de bemesting wordt uitgevoerd 

volgens de behoefte van een specifieke teelt op een specifiek perceel. Een beredeneerde bemesting 

is bijgevolg én een milieuvriendelijke én een bedrijfseconomische bemesting.  

 

1 Bekalking 

Net zoals suikerbieten is gerst één van de meest gevoelige teelten 

voor een minder gunstige zuurtegraad of pH van de bodem. Op 

percelen met een te lage pH of met andere woorden te zure en 

onvoldoende bekalkte percelen, komen aluminium en mangaan in 

grotere mate ter beschikking in de bodemoplossing, wat toxisch kan 

zijn voor de jonge gerstplantjes. 

  

De optimale zuurtegraad is echter afhankelijk van de bodemtextuur 

en van het humusgehalte van de bodem. De Bodemkundige Dienst 

van België beoordeelt de pH-waarde van een perceel dan ook in 

functie van de textuur en het humusgehalte van het betrokken 

perceel.  

 

Uit de statistieken van de standaardgrondontledingen uitgevoerd 

door Bodemkundige Dienst van België in de periode van 2008-2011 

(Tabel 1) blijkt dat in de Vlaamse Zandstreek, de Zandleemstreek en 

de Leemstreek op respectievelijk 33, 34 en 27 % van de percelen de pH te laag is en de 

zuurtegraad nog kan verbeterd worden. De Vlaamse Zandstreek toont het kleinste aandeel 

percelen met een zuurtegraad binnen de streefzone. 

  

Op te zure percelen, percelen met een te lage pH, is een herstelbekalking nodig. In de Leemstreek 

werd op percelen met een tamelijk lage pH in de periode van 2008-2011 een herstelbekalking van 

gemiddeld 1090 zbw (zuurbindende waarde) per hectare geadviseerd. 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 gemiddelde onderhoudsbekalking bedroeg      

231 zbw (Vlaamse Zandstreek) tot 334 zbw (Leemstreek) per hectare.  

 
Tabel 1:  Procentuele verdeling van de grondstalen in 7 bodemvruchtbaarheidsklassen en 

gemiddeld bekalkingsadvies (zbw/ha) per bodemvruchtbaarheidsklasse per landbouw-
streek (Bron: Bodemkundige Dienst van België periode 2008-2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 
1 Bodemkundige Dienst van België vzw, Leuven-Heverlee 

Figuur 1: Opneembaarheid 
van elementen in functie 
van de zuurtegraad of 
bodem-pH. 

 
Vlaamse Zandstreek Zandleemstreek Leemstreek 

  pH  kalk (zbw) pH  kalk (zbw) pH  kalk (zbw) 

sterk zuur 1,1 6825 0,5 1750 0,0 - 

laag 7,1 1375 7,8 2516 4,2 1654 

tamelijk laag 25,0 760 25,7 1158 22,9 1090 

normaal-streefzone 26,1 231 47,8 259 51,3 334 

tamelijk hoog 26,6 0 10,9 0 15,9 0 

hoog 9,8 0 7,0 0 5,0 0 

zeer hoog 4,3 0 0,3 0 0,7 0 
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Bekalking is een perceelsgebonden verhaal gezien de invloed van textuur, pH en teelt. De 

standaardgrondontleding van de Bodemkundige Dienst van België voorziet per teelt in de gewas-

rotatie de volgende 3 jaren een specifiek bekalkingsadvies, rekening houdend met de optimale pH 

voor die teelt en rekening houdend met de perceelskenmerken.  

 

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

bekalkingsstrategie.  

 

2 Basisbemesting 

Een goede bodemvruchtbaarheid omvat naast een gunstige zuurtegraad uiteraard ook een gunstige 

situatie inzake N-, P-, K- en Mg-voorziening. Om deze elementen verantwoord toe te dienen moet 

men inzicht hebben op de toestand van het perceel.  

 

Deze kan bepaald worden door een standaardgrondontleding. Er wordt gemeten welke reserves in 

de bodem voorhanden zijn en in functie van de eventuele gemeten tekorten of het behoud van een 

gunstige voedingstoestand worden voor de eerstvolgende drie jaar bemestingsadviezen voorzien in 

functie van de aangegeven teeltrotatie. Een dergelijke bemestingsstrategie die rekening houdt met 

de toestand van het perceel zorgt niet alleen voor het voldoen van de teeltbehoefte maar resulteert 

eveneens in een meer gunstige bodemvruchtbaarheid op lange termijn.  

Uit de statistieken van de Bodemkundige Dienst blijkt dat de chemische bodemvruchtbaarheid van 

de gerstpercelen vrij sterk varieert zodat een bepaling van de effectieve toestand van het perceel 

niet alleen voor de teelt op zich wenselijk is, maar ook voor het op peil brengen van de 

vruchtbaarheidstoestand van de percelen. In Tabel 2 wordt inzicht geboden in de 

bodemvruchtbaarheid van wintergerstpercelen in de zandleemstreek geanalyseerd in de periode 

2008-2011.  

 
Tabel 2:  Bodemvruchtbaarheid  van wintergerstpercelen in de zandleemstreek.   

(Bron: Wegwijs in de bodemvruchtbaarheid van de Belgische akkerbouw-                                   
en weilandpercelen (2008-2011), uitgave Bodemkundige Dienst van België) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procentuele verdeling van de grondstalen in 7 bodemvruchtbaarheidsklassen 

  pH koolstof fosfor kalium magnesium calcium natrium 

zeer laag (* sterk zuur) 0,5 (*) 2,6 0,5 0,2 0,0 0,7 16,9 

laag 7,8 10,1 2,4 2,7 1,2 8,9 59,1 

tamelijk laag 25,7 24,2 4,9 5,3 6,8 27,9 14,8 

normaal - streefzone 47,8 50,1 32,5 39,8 39,4 56,7 8,0 

tamelijk hoog 10,9 11,8 40,0 47,4 26,7 3,6 0,9 

hoog 7,0 1,2 17,5 4,4 23,0 0,5 0,3 

zeer hoog (** veenachtig) 0,3 0,0 (**) 2,2 0,2 2,9 1,7 0,0 

        

Gemiddeld bemestingsadvies in kg/ha per bodemvruchtbaarheidsklasse en globaal gemiddeld advies  

 kalk stikstof fosfor kali magnesium  natrium 

  (zbw) (N) (P2O5) (K2O) (MgO)  (Na2O) 

zeer laag (* sterk zuur) 1750 (*) 164 170 230 -  0 

laag 2516 149 154 183 130  0 

tamelijk laag 1158 139 140 139 109  0 

normaal - streefzone 259 118 100 83 81  0 

tamelijk hoog 0 81 50 43 37  0 

hoog 0 30 30 0 0  0 

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

globaal gemiddeld advies 628 122 69 66 51  0 
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3 Stikstofbemesting 

Voor een beredeneerde stikstofbemesting van gerst kan best een beroep gedaan worden op 

een stikstofbemestingsadvies berekend volgens de N-indexmethode.  Hierbij wordt in het voorjaar 

(vanaf januari) een bodemanalyse uitgevoerd tot 90 cm diepte, in lagen van 30 cm, waarbij 

gemeten wordt wat de actuele stikstofreserve (nitrische en ammoniakale stikstof) is op het 

specifieke perceel.  Via de N-indexmethode wordt vervolgens berekend wat de stikstoflevering van 

het perceel zal zijn en hoe groot de stikstofbehoefte van het betreffende perceel is. De N-index van 

het perceel is een berekende maat voor de verwachte stikstoflevering van het perceel.  Naast de 

actuele stikstofreserve houdt de N-index dus ook rekening met de N-mineralisatie uit de organische 

stof in de bodem tijdens het groeiseizoen. De voorgeschiedenis (voorteelten, organische 

bemesting, groenbemester, …) en de bodemkarakteristieken (grondsoort, humusgehalte, pH, …) 

van het perceel bepalen niet enkel de minerale stikstofreserve in het voorjaar maar ook de 

stikstoflevering gedurende het groeiseizoen. De stikstofbemestingsadviezen kunnen bijgevolg sterk 

variëren van perceel tot perceel. 

  

De spreiding van de stikstofbemestingsadviezen voor wintergerst volgens de N-indexmethode in 

het voorjaar van 2012, 2013, 2014 en 2015 in Vlaanderen is weergegeven in Figuur 2. De 

spreiding duidt zowel op de variatie tussen percelen als op de verschillen tussen de jaren omwille 

van jaarinvloeden. In 2015 bleken meer adviezen van maximaal 120 kg N/ha mogelijk dan in 

2014. Op 18 % van de wintergerstpercelen waarvoor een N-bemestingsadvies werd gevraagd, 

werd maximaal 120 kg N/ha geadviseerd op basis van de N-indexmethode. Vooral het aandeel 

hogere stikstofbemestingsadviezen van meer dan 150 kg N/ha lag wat lager dan de voorgaande 

jaren en bleef beperkt tot 30 % van de geadviseerde percelen.   

 

 
Figuur 2:  Stikstofbemestingsadviezen op basis van N-indexmethode voor wintergerst in 2012, 

2013, 2014 en 2015 voor Vlaanderen (Bron: Bodemkundige Dienst van België vzw) 

 

 

Economisch verantwoord en milieuvriendelijk bemesten is enkel mogelijk met inzicht op 

perceelsniveau. Met andere woorden door op regelmatige basis de vruchtbaarheids-

toestand van het perceel in kaart te brengen en de stikstofbemesting af te stemmen op 

een profielanalyse in het voorjaar.  
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