
In de loop van zijn 65-jarig bestaan
heeft de Bodemkundige Dienst
van België een zeer uitgebreide

databank van de bodemvruchtbaar-
heid in ons land kunnen uitbouwen.
Ze omvat resultaten van meer dan
750.000 staalnames. Om de vier jaar
maakt de Bodemkundige Dienst daar
een overzicht van. Donderdag 16 fe-
bruari werd het overzicht van de pe-
riode 2008-2011 gepubliceerd. Het
betreft de analyseresultaten van de
bodemstalen die tussen 1 september
2007 en 31 augustus 2011 werden
ontleed. Sofie Maes, onderzoekster
bij de Bodemkundige Dienst, gaf er
toelichting bij. 

Zuurtegraad of pH
Een eerste positieve vaststelling is

dat ongeveer 40% van de akkerbouw-
percelen in de streefzone voor zuurte-
graad valt. “Vergelijken we met de
vorige periodes van vier jaar, dan zien
we toch een gunstige evolutie”, zo
stelt Sofie Maes vast. “Dit is onge-
twijfeld mede dankzij het sturende
effect van de Bodemkundige Dienst.”
Maar toch kan het volgens haar nog
beter. Eveneens ongeveer 40% van de
akkerbouwpercelen heeft immers nog
een pH die laag tot tamelijk laag ligt.
Daar kunnen bij pH-gevoelige teel-
ten, zoals suikerbieten of gerst, reeds
opbrengstdervingen optreden. Ander-
zijds heeft 22% van de akkerbouw-
percelen een te hoge pH, wat de op-
neembaarheid van bepaalde
elementen, zoals magnesium, man-
gaan en boor kan bemoeilijken. Voor
een optimale opname van deze ele-
menten is een pH 5-6  aangewezen.

Een te hoge pH is vooral een pro-
bleem op weilanden (38% boven de
streefzone). 

De gunstigste situatie wat pH be-
treft, vindt men in de Polders en
Leemstreek, waar zeer veel bedrijven
zich binnen de streefzone bevinden.

Hoofdelementen 
• Fosforgehalte
Slechts 17% van de akkerbouw-

percelen en 21 % van de weideperce-
len heeft een fosforgehalte dat zich
binnen de streefzone bevindt. Ander-
zijds heeft iets meer dan 56% van de
weilandpercelen en 77% van de ak-

kerbouwpercelen een fosforgehalte
dat boven de streefzone ligt. Vooral in
Vlaanderen liggen de fosforgehaltes
hoog als gevolg van het veelvuldig
gebruik van dierlijke mest. 

Hoewel de situatie dus zeker niet
als gunstig kan worden bestempeld,
merkt Sofie Maes toch een positieve
trend de jongste jaren. Zo lag in de pe-
riode 2004-2007 slechts 11% van de
akkerbouwpercelen binnen de streefzo-
ne voor fosforgehalte. Dat vooral de
zeer hoge fosforgehaltes een dalende
trend vertonen ziet ze als een goed te-
ken. Het wijst erop dat de landbouwers
de bodemreserves beter gaan benutten.

• Kalium
De akkerbouw- en weilandperce-

len zijn doorgaans ook goed voorzien
aan kalium. Meer dan 80% van de
percelen vertoont een gunstig tot
hoog kaliumgehalte. 

Hier zien we een duidelijk onder-
scheid tussen de Kempen enerzijds
en de rest van Vlaanderen anderzijds.
Kalium is immers een element dat op
de lichtere gronden zeer snel uit-
spoelt.  

Ten opzichte van de voorgaande
periode van vier jaar is er wel een
gunstige evolutie merkbaar, waarbij
de percentages percelen met een te
hoog kaliumgehalte afnemen. 

• Magnesium
Ook de magnesiumvoorziening

van de gronden is doorgaans hoog.
Ongeveer 56% van de akkerbouw-
en weilandpercelen zit in de klassen
tamelijk hoog, hoog en zeer hoog. Te
veel magnesium in de bodem kan een
calciumgebrek veroorzaken, zo waar-
schuwt Sofie Maes. Vooral de Polders
en de Duinen worden gekenmerkt
door hoge magnesiumgehaltes. 

Anderzijds vertoont 17% van de
weidepercelen een te laag magnesi-
umgehalte, wat nadelig kan zijn voor
de gezondheid van de dieren. 

De trend blijft hier trouwens ne-
gatief, met een verdere daling van
het percentage percelen binnen de
streefzone en een stijging van het
aantal percelen met zeer hoge mag-
nesiumgehaltes. 

• Calcium
Het calciumgehalte is overwegend

nog gunstig op de akkerbouw- en
weilandpercelen, met respectievelijk
54 en 52% van de percelen binnen de
streefzone. Toch heeft 37% van de
akkerbouwpercelen en 31% van de
weilandpercelen nog een calciumge-
halte beneden de streefzone. 

• Natrium
Het natriumgehalte ligt opvallend

laag. Ongeveer 74% van de weilands-
talen en 86% van de akkerbouwper-
celen ligt onder de streefzone. Sofie
Maes verklaart dit door het feit dat
natrium een mobiel element is dat
zeer snel uitspoelt. Het bemestings-
advies vermeldt trouwens enkel voor
een aantal natriumbehoeftige teel-
ten, zoals suikerbieten, een advies
voor natrium. 

Spoorelementen
Naast de genoemde hoofdelemen-

ten worden op het bemestingsadvies
van de Bodemkundige Dienst ook
een aantal spoorelementen vermeld.

• Boor
Voor een aantal teelten (o.m. sui-

kerbieten) is het boorgehalte van be-
lang. Voor deze spoorelementen zien
we de jongste jaren een gunstige
trend met 32% van de akkerbouw-
percelen binnen de streefzone. Wel
heeft nog ongeveer 58% van de per-
celen een te laag boorgehalte. 

• Kobalt, koper en zwavel
Voor weilandpercelen zijn dan

weer koper, kobalt en zwavel van be-
lang. Voor koper zien we weinig evo-
lutie in de loop der jaren, want Cu is
een element dat traag wordt afgebro-
ken. Voor kobalt ligt ongeveer 70%
van de percelen onder de streefzone.

Heel wat parameters inzake bodemvruchtbaarheid evo-
lueerden in de periode 2008-2011 in gunstige richting.
Dat bleek tijdens een studienamiddag over bodem-
vruchtbaarheid die door de Bodemkundige Dienst van
België donderdag 16 februari jl. werd georganiseerd in
Leuven. Opvallend is de ‘trendbreuk’ die in de evolutie
van het organische stofgehalte kan genoteerd worden. 

Landbouwers zijn zich duidelijk meer bewust van het belang van een
voldoende hoog organische stofgehalte in de bodem. 

Dankzij sturende invloed van bemestingsadviezen

Bodemvruchtbaarheid evolueert in gunstige zin
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omwille van de beperkingen opge-
legd door het mestactieplan) en ook
het feit dat een deel van de weiden
werden gescheurd, lagen hiervan aan
de basis. 

Voor de periode 2008-2011 stellen
we echter een trendbreuk vast en
zien we dat iets meer dan de helft
van de akkerbouwpercelen en 38 %
van de weilandpercelen binnen de
streefzone voor koolstofgehalte ligt. 

Volgens Annemie Elsen kan deze
positieve evolutie in de periode 2008-
2011 voor een groot deel toegeschre-
ven worden aan de responsabilise-
ring van de Vlaamse land- en
tuinbouwers en de toenemende toe-
passing van maatregelen, zoals het
gebruik van groenbemesters, het in-
werken van teeltresten en niet-ke-
rende grondbewerking. Het feit dat
de ploegdiepte intussen reeds twee
decennia dezelfde is gebleven, zorgt
ervoor dat de organische stof in de
bodem opnieuw kan opgebouwd
worden. De vrij sterke toename van
het areaal korrelmaïs, met veel
oogstresten, speelt eveneens een rol. 

Ook op het vlak van de organi-
sche stof is volgens Annemie Elsen
een perceelsspecifieke aanpak nodig.
Landbouwers staan hier immers
voor een dubbele uitdaging. Ener-
zijds hebben zij er alle belang bij om
het organischestofgehalte van hun
bodems te verhogen (door aanbreng
van organisch materiaal) o.m. in het
kader van de randvoorwaarden bo-
demkwaliteit van de MTR-maatrege-
len. Anderzijds zorgt een hoger ge-
halte aan organische stof in de
bodem ook voor een verhoogde vrij-
stelling van nutriënten (stikstof en
fosfor) uit dit organisch materiaal,
waarbij men soms op de grenzen van
het MAP kan stuiten in de vorm van
te hoge nitraatresidu’s op het einde

van het seizoen. 

Stikstofreserves 
iets hoger dit jaar

De derde spreker op deze studie-
namiddag over bodemvruchtbaar-
heid was Jan Bries, directeur bij de
Bodemkundige Dienst. Hij had het
over het sturen van de stikstofbe-
mesting, gedreven door onderzoek,
voorlichting en beleid. 

Voor het op punt stellen van de
N-indexmethode werd bij de Bodem-
kundige Dienst heel wat onderzoek
verricht, o.m. met betrekking tot de
gewasrespons op stikstof en het af-
stemmen van het stikstofaanbod in
tijd en dosis op de behoefte van het
gewas. Een cruciale rol bij de opstel-
ling van het advies is ook te schatten
hoeveel stikstof in de loop van het
seizoen zal vrijkomen door minerali-
satie. Onderzoek o.m. nog vorig jaar
op braakgelegde perceeltjes in maïs-
velden, toonde aan dat deze hoeveel-
heid vrijgestelde stikstof zeer hoog
kan oplopen. 

In totaal worden bij de N-index-
methode 18 factoren in rekening ge-
bracht om de optimale hoeveelheid
stikstof te bepalen. Op basis van de
verdeling van de stikstofreserve in
het profiel en van de gewasbehoefte
wordt dan in een tweede fase deze
totale hoeveelheid stikstof gefractio-
neerd. 

Omwille van milieukundige voor-
waarden wordt nu ook met een sur-
pluscurve gewerkt. Deze geeft aan
welke hoeveelheid stikstof in de bo-
dem zal achterblijven in functie van
de bemestingsdosis. Die hoeveelheid
blijft tot op een zeker niveau con-
stant tot op het ogenblik dat eventu-
ele bijkomende stikstofbemesting
niet meer door het gewas wordt op-
genomen en dus in de bodem achter-

blijft. 
Wat de situatie voor dit voorjaar

betreft, gaf Jan Bries aan dat door de
lang aanhoudende vorstperiode van
begin februari de staalname op de
akkerbouwpercelen in ons land iets
vertraagd is. Vanuit Frankrijk zijn
wel reeds heel wat stalen ontleed die
in de eerste drie weken van januari
werden genomen. De hoge nitraatre-
sidu's die we eind vorig jaar noteer-
den en de relatief droge winter (op
uitzondering van december) konden
het reeds laten vermoeden dat de
stikstofreserves in het profiel dit jaar
iets hoger zouden kunnen uitvallen.
En dat blijkt nu ook uit de analyses.

Gemiddeld komt men aan 10 tot
15 eenheden meer dan vorig voorjaar,
zo stelde Jan Bries. Dit, gekoppeld
aan de relatief sterke ontwikkeling
van het gewas als gevolg van de
zachte winter (uitzondering voor de
eerste helft van februari), maakt dat
de bemestingsadviezen dit jaar ge-
middeld iets lager uitvallen dan de
voorbije jaren. Hij benadrukte wel
dat alleen een analyse op het eigen
perceel uitsluitsel kan geven omtrent
de stikstofreserve en dus omtrent de
bemesting die nodig is om optimaal
te renderen.

Naar het beleid toe pleitte Jan
Bries er ten slotte voor om ook voor
stikstof een balans op bedrijfsniveau
toe te staan, zoals dat nu reeds voor
fosfor het geval is. Op die manier zou
men bv. voor tarwe na tarwe in be-
paalde gevallen een hogere dosis
kunnen toedienen dan nu in het
MAP is toegestaan en op een ander
perceel (bv. tarwe na erwt) een lagere
dosis.  

●

Vooral zwavel moet echter meer aan-
dacht krijgen, zo stelde Sofie Maes.
Vroeger werd meer zwavel op de bo-
dems gebracht door de zure neerslag,
maar dat is de jongste jaren sterk
verminderd. Op dit ogenblik ligt
slechts 28,5% van de weilandperce-
len binnen de streefzone voor zwavel,
terwijl meer dan 40% van de perce-
len een te laag zwavelgehalte ver-
toont. 

Samenvattend wees Sofie Maes er
op dat er globaal gunstige trends
waar te nemen zijn op gebied van
bodemvruchtbaarheid. De cijfers
wijzen er echter ook op dat er nog
een zeer grote variatie blijft bestaan
tussen de percelen. “Reden waarom
een perceelsspecifieke bemesting, op
basis van een grondontleding, nood-
zakelijk blijft”, zo besloot ze. 

Organischestofgehalte
terug stijgend

Een belangrijke parameter voor
de bodemvruchtbaarheid en bodem-
kwaliteit is het organische stofgehal-
te, zo begon Annemie Elsen, hoofd
van de dienst onderzoek en studies
van de Bodemkundige Dienst, haar
verhaal. Zowel fysisch (bodemstruc-
tuur), chemisch (vasthouden en vrij-
geven van nutriënten) als biologisch
(micobiële activiteit) heeft het orga-
nischestofgehalte van de bodem een
belangrijke rol te spelen. Het organi-
schestofgehalte is afkomstig van le-
vende organismen, van vers plant-
aardig en dierlijk materiaal en van
humus. 

In de loop van de voorbije decen-
nia is het organischestofgehalte (ge-
meten door het koolstofgehalte van
de bodem te bepalen) aanzienlijk af-
genomen. Een toenemende ploeg-
diepte, erosie, verminderde aanbreng
van stabiele organische stof (o.m.
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