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Resultaat

Chemisch
Ëä—totalebodemvoorraad
C/N—ratio
N4everend vermogen

S-plantbeschikbaar
S-totale bodemvoorraad
CIS-ratio
S-Ieverend vermogen

Eenheid

kg N/ha

kg N/ha

kg S/ha
kg S/ha

kg S/ha

Resultaat

3370
15
45

12
1550
33
32 

P-plantbeschikbaar
P-bodemvoorraad

kg P/ha
kg P/ha

11,6
1565 

K-plantbeschikbaar
K-bodemvoorraad

kg K/ha 105
255

vrij laaglaag
4

Streeftraject

2990-4360
13 - 17
95-145

20 - 30
540 - 755
50 - 75
20 — 30

590 - 825

190 - 295
275 - 395

  

goed vrij hoog, hoog

 

kg K/ha       

 

  

 

  
195 - 455
3445 — 5170

175
5125

kg Ca/ha
kg Ca/ha

Ca-plantbeschikbaar
Ca-bodemvoorraad 

180 - 220
180 - 420

1 60
260

kg Mg/ha
kg Mg/ha

Mg-plantbeschikbaar
Mg-bodemvoorraad   

15
50

kg Na/ha
kg Na/ha

Na-plantbeschikbaar
Na-bodemvoorraad  Fysisch

5,3 - 5,77,1Zuurgraad (pH)

1,9
3.5
0,54

%
%

C-organìsch
Organische stof
CIOS-ratio 0,45 — 0,55 

2,0 - 3,04,7%Koolzure kalk  
5
6
81

%
%
%

Klei (<2 pm)
Silt (2—50 pm)
Zand (>50 pm)     

>65
>95
75-85
6,0-10
2,0-5,0
1,0-1‚5
<1,0
<1‚0

106
100
90
7,5
2,3
0,8
< 0,1
< 0,1

Klei-humus (CEC)
CEC-bezetting
(Ia—bezetting
Mg-bezetting
K-bezetting
Na-bezetting
H-bezetting
AI-bezetting

mmol+lkg
%
%
%
%
%
%
%
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Resultaat StreeftrajectEenheid [ laag 'vrij laag } goed Feer goed
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9,7
7,8

6,0
6,0

rapportcijfer
rapportcijfer

Verkruimelbaarheid
Verslemping  8,0
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—
Resultaat Eenheid Resultaat Streeftraject laag vrijlaag goed vrij hoog hoog  

34Vochthoudend vemogenmm
Biologisch

Microbie"le biomassa mg C/kg
Microbiële activiteit mg N/kg
Schimmel/bacten'e-ratio

278
37
0,7

175 - 525
60 - 80
0,6 — 0,9

Essentiële nutriënten
Elk gewas heeft voedingsstoffen nodig. De essentiële nutriënten waar een gewas het meest van r » : '‚1

heeft, zijn stikstof (N), zwavel (S), fosfaat (P), kalium (K)‚ calcium (Ca) en magnesium (Mg). De ar . '

essentiële nutriënten zijn de sporenelementen ijzer (Fe), zink (Zn), mangaan (Mn), koper (Cu), bont: '=H‚

molybdeen (Mo) en chloor (Cl). Een gewas heeft van sporenelementen relatief weinig nodig. maar ee
tekort kan bĳ ieder gewas opbrengst- en of kwaliteitsverlies veroorzaken.

Een aantal andere nutriënten (natrium, silicium, kobalt, selenium) kunnen ook van belang zĳn voor onder
andere opbrengst, kwaliteit, weerbaarheid, stevigheid, vruchtbaarheid, smakelijkheid en
(dier)gezondheid.

Elementen kunnen elkaar ook beconcurreren. Als bijvoorbeeld de Mg-toestand 'goed‘ is maar de K-
toestand 'hoog‘ is, kan er alsnog een Mg-tekort ontstaan. De adviesgiften houden derhalve ook rekening
met deze interacties.

 

 
Advies
in kg per 100
rn2 perjaar Stikstof (N) Moestuin

Gewas Adviesgift 
0,8 

Sulfaat (SO3) Moestuin 0 
Fosfaat (P205) Moestuin 0 
Kali (K20) Moestuin 2,4 
Calcium (Ca0) Moestuin 0,5

 
Magnesium (MgO) Moestuin 1,1

 
Kalk (nw) Moestuin 0

 
Effectieve org. stof per jaar 14

 
Bodemstructuur

0Calcium (Ca0) eenmalig 
Magnesium (MgO) eenmalig 0,3
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Toelichting De resultaten en/of het advies van dit bemestingsonderzoek

kunt u t/m 2024 gebruiken. Laat het perceel daarna opnieuw
bemonsteren. Dan krijgt u een betrouwbaar bemestingsadvies
gebaseerd op de actuele bodemtoestand.
Het advies is bedoeld als voorraadbemesting voor het op peil
houden en eventueel herstellen van de bodemvruchtbaarheid
Bijbemesting is een aanvullende extra bemesting tijdens het
groeiseizoen die nodig kan zijn als de groei van de gewassen
niet naar wens verloopt. Dit kan voorkomen als er grote
hoeveelheden neerslag zijn gevallen. of er meerdere gewassen
per jaar op het zelfde stuk grond worden verbouwd. Dan kan 0,5
tot 0,8 kg stikstof per 100 n12 worden gegeven.

Stikstof:
Groentetuin:
De stikstofgift is voor alle groentegewassen, met uitzondering
van bonen, erwten, witlof en uien. Deze gewassen krĳgen de
helft van de genoemde stikstofgift. De genoemde stikstofgift
enkele weken voor het zaaien of planten licht doorwerken.
Aan kool- en bladgewassen wordt tijdens het groeiseizoen een
bijbemesting gegeven van 0,5 kg stikstof.
Aardbeien krĳgen voor het planten geen stikstofbemesting. Wel
in het voorjaar een 0,5 kg stikstof geven.

Fosfaat:
De P-buffering is 31 . Het streeftraject ligt tussen de 17 - 27
De P-buffering geeft aan of de P-bodemvoorraad in staat is de P-
plantbeschikbaar op het huidige peil te houden. Als de P-
buffering laag is, dan zal de P—plantbeschikbaar tijdens het
groeiseizoen niet op peil blijven en zal op termĳn ook de P—

bodemvoorraad terug gaan lopen.

Kali:
Het K-getal is voor dit perceel 10

Calcium:
Het calciumadvies is - afhankelijk van de bodemtoestand - deels
gewasgericht en deels bodemgericht.
Het gewasgerichte CaO-bemestingsadvies (direct onder het kali-
advies) is voornamelijk bedoeld om de kwaliteit van gewassen te
verbeteren.
Het bodemgerichte advies is bedoeld om de bodemvoorraad van
calcium op peil te brengen en zal daarnaast een positief effect
hebben op de bodemstructuur (zie CEC-driehoek). Let op:

mogelijk krĳgt u ook een kalkgift geadviseerd. U hoeft niet
meerdere keren calcium te geven; calcium uit stikstof-, fosfaat-
en kalkmeststoffen dient u hierop in mindering te brengen.

&”Rablô

Organische stof:
Groenletuin: .

Voor een goed vochthoudend vermogen IS het gevr» in»‚t de

moestuin regelmatig met stalmest of compost te be“» xtr:n Als

de grond erg droogtegevoelig is, is het doorwerken v w 2’ tot 3

kubieke meter tuinturf in combinatie met stalmest of (‚t/'llj)()sl

aan te bevelen Organische meststoffen bevatten ook piri…‘erì«

voedende stoffen. Deze kunnen op de geadviseerde
hoeveelheden in mindering worden gebracht. Raadpleeg von-: de

hoeveelheden van verpakte en gedroogde producten de
gebruiksaanwijzing op de verpakking.

Klei-humus (CEC):
Het klei-humus-complex (ook wel CEC = kationen
uitwisselcapaciteit) geeft de capaciteit van de bodem weer om

positief geladen voedingsstoffen (zoals K, Mg, Na en Ca) en

andere elementen (Al en H) te binden. Een arme zandgrond heeft
een lage CEC, gronden met veel klei en veel organische stof
hebben een hoge CEC.

Bodemleven:
De biologische bodemvruchtbaarheid wordt nu weergegeven via
3 kengetallen, te weten de microbiële biomassa, de microbiële
activiteit en de schimmel/bacterie-ratio.
Op basis van de huidige kennis wordt een waardering gegeven
die afhankelĳk is van de hoeveelheid organische stof. Er wordt nu
nog geen advies gegeven. Via diverse onderzoeksprojecten zal
er meer informatie beschikbaar komen.
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