In 3 stappen
naar een
betere pH
Stap 1: Ga de pH-waarde van uw bodem na
Om tot een juist kalkbemestingsadvies te komen, zijn de waardes van uw bodem-pH en
organische stof van belang. Deze getallen staan vermeld op uw bodemanalyse-uitslag*. Met
een bodemanalyse achterhaalt u waarom een bepaald gewas niet goed groeit en komt u tot
een goede bemesting. Ook bij een goed groeiend gewas kan een bodemanalyse uw bemesting verder optimaliseren.
Stap 2: Maak een keus uit de juiste kalksoort voor maisland op zandgrond
Lees de gegevens uit uw bodemanalyse nauwkeurig, zodat u precies weet wat de
pH-waarde van uw percelen is. Is de bodem-pH lager dan de streefwaarde (zie ook
onderstaande stroomschema’s)? Bemest uw land dan met een premium kalkproduct.
Stap 3: Welke kalksoort is het meest geschikt?
Triferto biedt een compleet assortiment van premium kalkproducten: van droog
tot vochtig, van fijn tot gekorreld. Voor het bepalen van de juiste kalksoort, evenals
de hoeveelheid kalk per hectare, denken we graag met u mee.

Ga naar fertocal.nl en vul de KALKulator in
voor vrijblijvend advies.

TIP

Heeft u deze niet of is de uitslag ouder dan 4 jaar?
Laat een grondmonster nemen of een (nieuwe) bodemanalyse uitvoeren.

Bekalken
van maisland
Het ideale tijdstip is om maisland te bekalken is in het najaar. Als u meer gewassen heeft dan mais, overleg dan
met uw adviseur voor de beste bemestingsstrategie.

Zandgrond

Bouwland

3% organische stof
+ pH-waarde < 5,0

8% organische stof
+ pH-waarde < 4,8

22% organische stof
+ pH-waarde < 4,6

3% organische stof
+ pH-waarde > 5

BEKALKEN

BEKALKEN

BEKALKEN

BEKALKEN
is niet nodig.
Uw bodem-pH
is in orde!

Kleigrond

Bouwland

Lutum < 8%
+ pH-waarde < 6

Lutum 8%-12%
+ pH-waarde < 6,2

Lutum > 12%
+ pH-waarde < 6,4

Lutum < 8%
+ pH-waarde > 6

BEKALKEN

BEKALKEN

BEKALKEN

BEKALKEN
is niet nodig.
Uw bodem-pH
is in orde!

Bekalken
van grasland
Het bekalken van grasland kunt u het beste uitvoeren vóór een graslandvernieuwing. Als graslandvernieuwing niet
mogelijk is, dan is het toedienen van kalk op bestaand grasland een alternatief. Doe dit zo vroeg mogelijk,
dan heeft de kalk de tijd om zijn werk te doen.

Zandgrond

Grasland

+ pH-waarde < 5,0

+ pH-waarde < 5,5

+ pH-waarde > 5,5

BEKALKEN

ONDERHOUD

BEKALKEN
is niet nodig.
Uw bodem-pH
is in orde!

Let op: Bij grasklaver
is een minimale pH van 6
de streefwaarde!

Kleigrond

Bouwland

+ pH-waarde < 4,8

+ pH-waarde < 5,5

+ pH-waarde > 5,5

BEKALKEN

ONDERHOUD

BEKALKEN
is niet nodig.
Uw bodem-pH
is in orde!

Benieuwd welk type kalk (droog, vochtig of korrel)
het beste past bij uw perceel? Of weten hoeveel kalk
u precies nodig heeft?
Ga naar fertocal.nl, vul de KALKulator in met
de gegevens uit uw bodemanalyse en ontvang gratis
en vrijblijvend advies van de bemestingsspecialist.

Wist u
dat ...

K A L K
u
a t
o r .
+
=

• de pH-waarde een logaritmisch getal is?
Een pH van 5 is 10 keer zuurder dan een pH van 6.
Een pH van 4 is 100 keer zuurder dan pH 6
• de werkingssnelheid van kalk o.a. afhangt van het vochtpercentage
en de fijnheid van het kalkproduct?
• een goede bodem-PH niet in één keer bereikt wordt?
U werkt het best met een stappenplan.

