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Evenwicht in de volkstuin? Evenwichtige bemesting	
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Bodemmonster	
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Belangrijk om te 
weten: 
Algemeen: 

Fosfaat, kali, magnesium 

 

Op zand: pH en o.s. 

Op klei: % slib 

Bodemmonster	

•  Fosfaat laag: voldoende bemesten	

•  Kali laag: voldoende bemesten of bijsturen	

•  Magnesium laag: bijsturen	

•  Stikstof: gewasafhankelijk en stadium 

gewas	

•  pH en o.s. op zand: bekalken	
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•  Geen storende lagen	

•  Voldoende organische stof	

•  pH op niveau (grondsoortafhankelijk)	

•  Liefst niet kerende grondbewerking	

•  Voorkom het werken in natte grond	
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Structuur van de grond 

Uitgangspunt (Biologische) 
landbouw	


  ●  © DLV Plant bemesting!

vruchtbare bodem!

kwaliteitsproductie!

stikstof!
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Te hoge bemesting	

•  Gaat ten koste van de smaak bij aardappel	

•  Aardappel wordt gevoeliger voor phytophthora	

•  Gaat ten koste van de bewaarbaarheid en 

ziektegevoeligheid bij peen en uien	

•  Gaat ten koste van ziektegevoeligheid bonen	

•  Te felle schokkerige groei bij o.a. Venkel, chinese 

kool, sla, andijvie	
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Te lage bemesting	


•  Zeker bij bloemkool en broccoli desastreus	

•  Prei, knolselderij gaat van de groei en wordt 

ziek	

•  Snel lage opbrengsten in sluitkool, aardbei	
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Bijmeststoffen	
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•  Bemest korrels liefst net voor zaai of na zaai 
•  Er kan erg gericht bijgestrooid worden 
•  Meeste korrels zijn op basis van verenmeel of 

gedroogde mest. 

Voorvrucht/ groenbemester Levert 

• Gras/ klaver of luzerne 
• Rogge/ gras grbm in het najaar omgedaan 
• Rogge/ gras grbm in het voorjaar 
omgedaan 
• Bladrammenas/ gele mosterd (let op       
knolvoet) in het najaar omgedaan 
• In het voorjaar 

75 kg N 
30 kg N 
45 kg N 
                       
 
20 kg N 
40 kg N 
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Voorvruchten/ groenbemesters 

Evenwichtige voeding	

Theorie van Francis Chaboussou	
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Te hoog gehalte 
vrije aminozuren 

in celvocht 

Plant neemt 
teveel N op 

Eiwitopbouw 
stagneert (o.a. 
droogte, koude, 
lichtgebrek, 
zuurstofgebrek) 

Luizen en 
schimmels 
helpen om het 
gehalte naar 
beneden te 
krijgen 

Een duidelijk 
bouwplan	
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vruchtwisseling 
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Vruchtwisseling in tijd en ruimte  
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Evenwicht in de volkstuin? 

•  Begin goed!!	

•  Zorg dat het systeem klopt	

•  Handwerk waar nodig	

•  Zorg dat na-oogst direct wordt 

ondergewerkt	

•  Laat geen braakland of groenbemesterland 

veronkruiden	


Onkruiden 
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Bad guys 
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Good guys Nematoden (aaltjes)	
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Invloed van bloemstroken	
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Bacteriën voedingstoffen, structuur, N-binding 

Schimmels 
 
Mycorrhiza 

structuur opbouwen, ziekten onderdrukken, aaltjes 
eten 
symbiose, water en mineralen voor plant 

Protozoën reguleren bact. en schimmels, voedingsstoffen 

Goede nematoden vrijkomen van nuttige mineralen, predator ander 
bodemleven 

Mijten en springstaarten eten en vervoer bact. en schimmels, structuur, 
humusopbouw, koolzuur, water  
en mineralen,  

Wormen humusopbouw, voedingsstoffen, structuur 

Bodemleven en functie  

•  Bloemenranden	

•  Zaaien/planten van meerdere rassen/gewas	

•  Gunstige combinaties van gewassen (ui-peen; 

klaver-kool)	

•  Na oogst -> groenbemester of strooisellaag	

•  Minimale grondbewerking -> bodemorganismen	

•  Zo veel mogelijk vaste rijpaden	

•  Maaisel grasklaver -> bemesting	
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biodiversiteit 
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En dan toch…… 

Laat je niet verleiden ���
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Voorkeur is 
zonder 

chemie…..  

1.  Zorgvuldig en juiste dosering	

2.  Bij de juiste weersomstandigheden	

3.  Pas als schadedrempel is overschreden	

4.  Let op persoonlijke bescherming !!	

5.  Relatief milieuvriendelijke spuittechnieken	


april 2, 2014  ●  © 
DLV Plant 

Mocht je toch iets doen 
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•  Soms in kg of liters per ha bijv 2 liter per ha	

•  Soms in procenten bijv 3%	

•  Soms in ml of gram/100 l water bijv 100 

ml/100 ml water.	
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1) doseringen •  1 liter middel per ha	

•  Dat is 1000 ml per ha	

•  Uitgangspunt = 400 liter water per ha	

•  Dan is dat 1000 ml in 400 liter water	

•  Dat is per liter water 2,5 ml (1000: 400)	

•  Bij een rugspuit van 15 liter is dat 15 x 

2,5 ml = 37,5 ml.	
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voorbeeldberekening	
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2) Weersomstandigheden! 

•  Kijken in het gewas	

•  Wikken en wegen	

•  Alternatieven	

•  kiezen	
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3) Schadedrempel 

•  Handschoenen	

•  Spuitmasker	

•  Niet tegen de wind in	

•  Niet bij heet weer (verdamping/zweten)	

•  Opletten voor anderen in de directe omgeving	

•  Niet meteen in het gewas werken na een 

bespuiting	
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4) Persoonlijke bescherming 

                                                                Lvs 
lans 
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5) rel. milvr. Spuittechnieken: 
schijfvernevelaartechniek 
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5) (hoge druk)rugspuit 
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5) Rugspuit met aandrijving 
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Vragen of chemievrije tips??? 


