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Interactie van nutriënten  

Factoren die de mate van synergisme/antagonisme 
beïnvloeden zijn:  

 Binding van nutriënten in mineralen 

● Voorbeeld P2O5
2- en Ca2+ 

 Elektrische lading van het nutriënt 

● Voorbeeld K+, Mg2+, Ca2+ 

 De mate van opname (macro-, meso- of nutriënt ) 

 



Beïnvloeding essentiële voedingselementen 



William Albrecht 

Albrecht papers 

Ideale verhouding voor plantengroei: 

 "H, 10% 

 Ca, 60 to 75%  68% 

  Mg, 10 to 20%  12% 

  K, 2 to 5%   5% 

  Na, 0.5 to 5.0  1.5% 

  and other cations, 5% 



Neill Kincey  Ideale verhouding  
 
Ca:Mg 68:12 



 



Advisering 

 Gericht op de bodem, niet op het gewas 

● Geen verschil tussen ZA, SB, ZG 

 

Werkwijze 

 Op basis van TEC wordt ideaal niveau berekend voor 
K, Ca en Mg  

 Tekort wordt door bemesting aangevuld 

 

 

 



Zetmeelaardappel 
Vroeg ras 

Zomergerst 

Zetmeelaardappel 
Laat ras 

Suikerbiet 

Vruchtwisseling BKV 



Bemesting 

 

Hogere K2O-giften dan advies, extreem hoge giften kieseriet 



Meeropbrengst in ZA (BKV) 

 



Interactie tussen nutriënten 

 Effect hoge K-gift 

 Groter dan extra Mg en Ca 

 



Magnesium bladanalyses ‘t Kompas 

 



Conclusies tot nu toe  

 Extra CaO MgO K2O-giften Hortinova object  

 Meer bemesting geeft hogere opbrengst in ZA 

 Dit wordt (deels) gecompenseerd door zetmeel 

 Interactie tussen nutriënten  

● Hoge K-giften drukken Mg en Ca in het gewas  

 Stijging in bezetting van de bodem 

● Beperkt?? 

 



Het vervolg 

Aanwijzingen om met interactie te gaan werken: 

 Opbrengsteffecten in BKV 

● Meer tonnen, lager zetmeel 

 Gewassen met hoge K2O-gift (aardappel) 

 Lage(re) Mg-gehalten in gewas icm hoge K-gehalten 

 Slijtage gewassen 

 

 Wat kunnen we leren van Bodem in balans 
bodemanalyses? 

BO-akkerbouw-voorstel 

 Kunnen we de bemesting meer in balans brengen?  

● Financieel rendabel 

 

 

 



Dank voor uw aandacht !!! 

Zijn er nog vragen ?? 


