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Stikstof in de voedselproductie
Een essentiële voedingsstof voor het leven
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Fosfor in de voedselproductie
Belangrijke voedingsstof voor een optimale groei
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Kalium in de voedselproductie
Belangrijke voedingsstof voor kwaliteit
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Zwavel in de voedselproductie
Een vergeten voedingsstof met een essentiële rol

Evenwichtige
gewasvoeding
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Elke voedingsstof voor planten
vervult een specifieke rol
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Wist u dat ?

Evenwichtige
gewasvoeding is
essentieel voor een
duurzaam gewas- en
bodembeheer.
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Wat is uitgebalanceerde plantenvoeding?
Nutriënten
Chemische
vruchtbaarheid
van de bodem

Potentiële
opbrengst

Meststoffen behouden de
bodemvruchtbaarheid

Volgens het principe van «Liebig’s vat met duigen» wordt
de gewasgroei bepaald door de meest beperkende
voedingsstof en niet door de in totaal beschikbare
Minerale
meststoffen

voedingsstoffen.
Gerealiseerde
opbrengst

Nutriënten die bij
elke oogst worden
afgevoerd

Een tekort aan één voedingsstof is niet te compenseren

Oogst

door een overschot aan één van de andere. Dus één
voedingsstof alleen kan de opbrengst niet garanderen.
Een juiste balans tussen de voedingsstoffen is essentieel
om opbrengsten te bereiken in overeenstemming met
het genetisch gewaspotentieel.
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Nutriënten worden in de
bodem aangevuld met
minerale meststoffen en
organische mest
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cruciale belang van een goed bemestingsmanagement
als basis voor goede landbouwpraktijk.
Het vat van Liebig - een in de landbouwwetenschap ontwikkeld principe
door Carl Sprengel en in de 19e eeuw gepopulariseerd door Justus
von Liebig, een Duits chemicus die een grote bijdrage leverde aan de
landbouw- en biologische scheikunde.

Mineralisatie
Benadering van nutriëntenbeheer
Juiste bron
Past het type meststof
aan op de gewasbehoefte.

Van het vat van Liebig tot
gerichte gewasvoeding

Juiste dosering
Stem de meststofgiften
af op de gewasbehoeften.

Hoe groeit een
gewas eigenlijk?

Juiste tijdstip
Dien voedingsstoffen toe op
het moment dat gewassen
ze nodig hebben.

Juiste plek
Plaats meststoffen daar waar
gewassen ze optimaal
kunnen benutten.

Evenwichtige
gewasvoeding voor
gezonde gewassen en
vruchtbare bodems

De kunstmestindustrie richt zich tegenwoordig op het
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afgestemd is op de nalevering uit de bodem. Maatwerk
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meststoffen om een optimale gewasgroei te garanderen.
Wanneer een gewas wordt geoogst, worden de
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optimaliseren.

