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pH en gewasgroei 

 pH voor gewassen 4-8  

● Schade groeiremming door secundaire effecten.  

● Beschikbaarheid K en P en sporenelementen 

 Gevoeligheid van gewassen voor lage pH 

● Zeer gevoelig suikerbiet, mais en peulvruchten 

● Matig gevoelig gerst en tarwe 

● Weinig gevoelig aardappel 



 3 redenen voor automatiseren in kaart 

brengen pH variatie. 

 pH variaties binnen percelen komen vaak voor. 

 Suboptimale pH veroorzaakt opbrengstderving 

 Het opsporen van deze variatie met conventionele 
bemonstering zijn erg kostbaar 

 



Schade door lage pH (Misset 1974-1999) 



Kalkgift berekening  



Streefwaarde pH 

Streefwaarde pH afhankelijk van: 
• Organische stofgehalte 
• Bouwplan 
• Risico AM-besmetting 

 
Veenkoloniaal bouwplan: 
 
OS <5 5-8 8-15 >15 

Streef pH 5.6 5.4 5.3 5.2 

Bron: Handboekbodemenbemesting.nl 



Kalkfactor en bekalking 

 kalkfactor (10 cm) = kg zbw/ha/10 cm voor verhoging pH 0.1 

(15,68x%-org. stof + 15,68)/(0,02525x%-org. stof + 0,6541) 

 

Reparatiebekalking kalkgift (kg zbw/ha) 

 kalkgift = kalkfactor x gewenste pH verhoging (0,1 eenheden) 

x bouwvoordikte (dm) 

 

Onderhoudsbekalking 

 kalkgift (per jaar) = kalkfactor x (pH-daling in 4 jaar/4 x10) x 

bouwvoordikte (dm) 



Gangbaar 

 Mengmonster 
(perceelsgemiddelde) 

 1 getal voor pH en 
organische stof 

 1 advies 
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Precisielandbouw - meetmethodes 

 Zonering op basis van 

gewasmonitoring  

 1 landsdekkend 

satellietbeeld per jaar 

x 9 groeiseizoenen 

 Jaarlijks relatieve 

verschillen >25% en 

score toekenning 

 Meerjarig gemiddelde 

 Per zone 

grondmonsters voor 

absolute getallen 
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BodemScout - eurofins Agro 



Precisielandbouw – meetmethodes (2) 

 EM38-MK2 – Van den 
Borne 

 EC (elektrische 
geleidbaarheid) 

● 0.5, 1, 1.5 en 3m diep 

● Zonering 

 Relatieve verschillen  
grondmonsters nodig voor 
omzetting naar absolute 
getallen 
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Precisielandbouw – meetmethodes (3) 

 IR/R 

 EC 0-30 cm 

 EC 0-90 cm 

 pH 

 (hoogte) 

 4-7 grondmonsters ter 

referentie om  

pH kaart en organische 

stofkaart te maken. 
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Veris MSP3 – Agrometius & Agrifirm 



pH en organische stof kaart 
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Plaatsspecifiek bekalken 

Gem. 4.9 pH 

Gem. 10.9 OS% 

 

Kalk: 6259 nw 
totaal op 4.5 ha 

 1390 nw /ha 
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Effect gangbaar bekalken (1050 nw) 
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Discussie / einde 

• Hoe speelt u in op perceelsvariatie? 

• Vaststellen (voorjaars)problemen is één 

opsporen oorzaken en vastleggen zwakke locaties is twéé 

en daarop inspelen is drié! 

• Hoever bent u? 

15 


