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Bieten groeien het best bij een pH van de 
grond van minimaal 6,5. Als er in het bouw-
plan ook gewassen met een lagere pH-be-
hoefte zitten (bijvoorbeeld aardappelen), 
kan men een wat lagere streefwaarde aan-
houden. Op zand- en dalgronden ligt het 
pH-advies voor bouwplannen met suiker-
bieten en aardappelen vrijwel altijd tussen 
5,0 en 6,0 en op zavel-, klei- en lössgron-
den bijna altijd (ruim) boven 6,0.

Slechte beworteling door 
lage pH
Als de pH op zandgrond onder 5,0 komt, 
neemt de kans op een slecht groeiend ge-
was sterk toe. Er is dan een toename van 
de hoeveelheden voor de plant beschikbare 
elementen, zoals aluminium, mangaan, zink 
en koper. Hierdoor vormt de biet minder en 
slechtere wortels en wordt gevoeliger voor 
ziekten en plagen. Algemeen bekend is dat 
een dergelijke lage pH schade door rhizoc-
tonia en aaltjes kan verergeren en fosfaat- 

en magnesiumgebrek kan veroorzaken. De 
laatste jaren zien we ook regelmatig dat 
bieten dan gevoeliger kunnen zijn voor her-
biciden die in de voorvrucht zijn toegepast.
Kortom, een te lage pH verzwakt het bie-
tengewas en kost opbrengst!

pH-verschillen binnen perceel
Een pH-analyse van de grond geeft een 
goed gemiddeld beeld van de situatie van 
uw perceel. De pH-verschillen binnen het 
perceel kunnen echter groot (meer dan 
1,0) zijn, vooral op percelen die wat betreft 
organischestof- en/of lutumgehalte hetero-
geen zijn. Als op dergelijke percelen de pH 
gemiddeld goed is, is het heel goed moge-
lijk dat er perceelsgedeelten zijn met te lage 
waarden. Dat zijn vaak de plekken met een 
lagere organischestof- en/of lutumgehalte. 

Lage pH ook op klei
Zavel- en kleigronden zijn van nature kalk-
rijk en hebben doorgaans een hoge pH. Op 

oudere gronden kan geleidelijk de reserve 
aan koolzure kalk opraken. Als dit gehalte 
onder circa 2% komt, dan zal zonder aan-
vullende kalkgiften de pH geleidelijk gaan 
dalen. Regelmatig komen er meldingen 
binnen van (pleksgewijs) slecht groeiende 
bieten op zavel- en kleigronden door een te 
lage pH. Hierbij gaat het vaak om waarden 
ver beneden 5,0!

Hoeveel kalk nodig?
Om de pH-daling door uitspoeling, onttrek-
king en verzurende werking van meststof-
fen te compenseren, is op zand- en dal-
gronden eens in de vier jaar een kalkgift van 
gemiddeld 800-1.000 kg neutraliserende 
waarde (NW) nodig. Dit komt bijvoorbeeld 
overeen met ongeveer 5-6 ton Betacal-flow 
per hectare.
Met behulp van de Betakwikmodule ‘kalk-
bemesting’ (www.irs.nl) kunt u voor de 
diverse grondsoorten uitrekenen hoeveel 
kalk u moet geven om de gewenste pH te 
realiseren.
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Bietenopbrengst blijft 
achter bij lage pH
Een te lage pH veroorzaakt een achterblijvende groei en maakt het gewas gevoeliger voor diverse 
(gebreks)ziekten en plagen. Vaak komt dit pleksgewijs binnen het perceel voor. Ook op oudere zavel 
en klei kan een lage pH voor komen. Bekalken is de remedie!

Pleksgewijs achterblijvende groei door te lage pH op zavelgrond

Een te lage pH geeft een slecht wortelstelsel




