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LIMKAL
VOCHTIGE KALK 50 NW

Zuurgraad (pH) van bodem steeds belangrijker
De pH van de bodem speelt een belangrijke rol in de totale bodemvruchtbaarheid. Een juiste pH
zorgt er voor dat voedingsstoffen efficiënt benut worden. Dit komt doordat het klei-humuscomplex
van de bodem verbetert na een bekalking.
Ook in 2012 kunt u de pH van uw grasland en bouwlandpercelen laten meten door de
Werktuig & Bouwdienst. Grondmonsters van uw percelenkunt u nemen met een monsterboor welke
door de Werktuig & Bouwdienst ter beschikking wordt gesteld.
Bouwland moet bemonsterd worden op een diepte van 25 centimeter en grasland op 10 centimeter.

Kalkstrooien
Werktuig & Bouwdienst beschikt over een kalkstrooier die is uitgerust met dubbele strooischijven
voor een perfecte verdeling van kalk en brede banden voor een lage bodemdruk.
Met deze strooier kan LIMKAL gestrooid worden. LIMKAL is een vochtige kalksoort met een
neutraliserende waarde van 50% en een zeer hoge fijnheid/reactiviteit.
LIMKAL blinkt uit doordat het zich perfect laat strooien en voor een snelle verhoging van de pH zorgt.
LIMKAL bevat tevens de nodige sporenelementen

Door een juiste bodem pH meer opbrengst
Door regelmatig uw percelen te bekalken zorgt u voor optimale groeiomstandigheden voor uw
gewassen. Alleen dan is het mogelijk om maximale opbrengsten te behalen. Voor grasland ligt de
optimale bodem pH op 5,2 – 5.5 en voor maïsland op 5,2. De zuurgraad van de bodem ofwel pH
daalt jaarlijks door allerlei invloeden zoals zure neerslag, bemesting en uitspoeling.
Figuur. Schematische weergave bodemverzuring
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Bekalking gunstig voor maïsopbrengst en bodemkwaliteit
Naar aanleiding van de aanscherping van de gebruiksnormen en vragen uit de praktijk is door
Praktijkonderzoek Plant & Omgeving in de periode 2008-2011 veldonderzoek uitgevoerd naar de
effecten van bekalking op de opbrengst en kwaliteit van maïs op zandgrond.
De belangrijkste conclusies uit het onderzoek zijn dat :
bekalken leidt tot een 4 % hogere snijmaisopbrengst
bekalken leidt tot een 9 % hogere korrelobrengst
bekalken leidt tot een hogere stikstofbeschikbaarheid (+ 10 – 20 kg N / ha)
bekalken leidt tot een hogere bodemvruchtbaarheid
Foto. Wortelontwikkeling maïs: links niet bekalkt, rechts bekalkt
Niet bekalkt

Bekalkt

Toename organische stof en betere nutriëntenopname door meer wortelmassa na een bekalking
(zie foto).

