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Algemeen 

Met een plantsapmeting wordt op snelle en nauwkeurige wijze de actuele opname van 

voedingsstoffen in de plant geanalyseerd. Met de plantsapmetingen zijn we op zoek naar 

verschillende trends zoals de kwaliteit van het eiwit en de activiteit van het bodemleven. De 

mogelijke verschillen ontstaan door de aangepaste bemesting en de bodemverbeterende 

maatregelen op het  doel en referentie perceel. Het bemestingsadvies van het doelperceel bestaat 

uit een gelijke verdeling van de drijfmest tijdens het seizoen in combinatie met 1/3 water toevoegen 

en het gebruik van kunstmest beperken tot de 1e en 2e snede tot een maximum van 100kg stikstof 

op ureum basis per jaar.  

Naast de plantsap meting is de gewasopbrengst bepaalt doormiddel van een graslandhoogtemeter. 

 

 

 

 

 

 

Graslandhoogtemeter voor opbrengstbepaling 

De plantsap en opbrengstmeting zijn telkens voor negen uur s ochtends vlak voor een maai of weide 

snede uitgevoerd. Er zijn 40 grasmonsters afgeknipt op een hoogte van 5cm die vervolgens in een 

mengmonster dezelfde dag zijn verstuurd. Met de graslandhoogte meter is er op 40 plekken per 

perceel de gemiddelde drogestofopbrengst gemeten met de instellingen van Koe en Wij (richtlijn 

schatten droge stofopbrengst grasland). 

Door de factoren ganzenschade, droogte, muizenschade en uitgestelde maaidata zijn niet alle data 

goed met elkaar te vergelijken en zien we een aantal uitschieters. Ook blijkt uit de ingevulde 

graslandgebruikskalender dat de bemestingsadviezen niet altijd zijn opgevolgd. Daarom beperken we 

ons in de analyse op de trend gedurende het seizoen. De mineralengehaltes in de aangewende 

drijfmest zijn niet onderzocht. Kanttekening is nog dat het doel en referentieperceel twee 

verschillende percelen zijn. Hoewel het in de meeste gevallen buurtpercelen zijn, kunnen er mogelijk 

verschillen  in botanische samenstelling zijn die invloed hebben op de plantsapanalyses.  

  



Analyse 

Voor de analyse van de platsapmetingen zijn 2 bedrijven geselecteerd. De volledige dataset van alle 8 

bedrijven zijn als bijlage toegevoegd. De 2 geselecteerde bedrijven hebben weinig last gehad van 

schade door droogte, ganzen en muizen. De getoonde streefgetallen (min max) in de grafieken zijn 

richtlijnen.  

 

 

Grafiek 1 Suiker (%) 

De suikers gedragen zich zoals verwacht. Voor de eerste snedes zullen de gevormde suikers 

bovengronds in het gras zitten en zijn de suikers in het plantsap het hoogst. In latere snedes zullen de 

gevormde suikers naar de bodem lekken waar het als energiebron voor het bodemleven word benut. 

Ook is het maaimoment van invloed. Bedrijf 4 heeft de eerst snede een week later gemaaid 

waardoor de suikers gedeeltelijk zijn omgezet in ruwecelstof. De suiker gehaltes van de proefpecelen 

zitten onder die van de schaduw percelen. Dit heeft te maken met de nadruk van de stikstofgift uit 

kunstmest op de eerste twee snedes in het bemestingsadvies (Grafiek 11).  

  



 

 

Grafiek 2 pH 

pH in het plantsap is niet een duidelijke trend waar te nemen. Streef getal is tussen de 5.9 en 6.4 

Planten met laag suiker en laag pH (onder de 6) zullen planten sneller ziekte verschijnselen vertonen. 

 

 

Grafiek 3 EC (mS/cm) 

EC geeft de totale zoutgehalte in het gewas weer, de rijkheid aan mineralen (waaronder 

N,P,K,Ca,Mg,Na en de sporenelementen) van het gewas. In de droge periodes zal er minder vocht in 

het plantsap zitten en zal het zoutgehalte toeneemt. De EC zitten aan de hoge kant wat betekent dat 

er niet snel een tekort is ook al moet je het per element beoordelen. De EC in plantsap van 

zwaardere bodems zijn vaak een hoger door een goed gevuld CEC. 

  



 

 

Grafiek  4 Kalium (ppm) 

Een groot gedeelte van de EC word gevuld door Kalium. Dit is te zien aan de hoge ppm waardes op 

de Y-as. Op de proefpercelen is de drijfmest beter over het jaar verdeeld en zien we dat de lijn 

minder piekt. Toch zien we in het najaar een tekort ontstaan wat betekent dat de drijfmest wat 

Kalium betreft nog beter kan worden verdeeld met als kanttekening dat het vochtgehalte dus 

verdunning in het plantsap in het najaar toeneemt. Wanneer je onder de 20 Kalium per kg drogestof 

in de geoogste graskuil wilt zitten moet je onder de 5000 ppm Kalium in het plantsap zitten. Lage 

Kalium gehaltes in het ruwvoer van koeien betekent een hogere drogestof opname en minder 

aanvulling van andere mineralen zoals Magnesium in een rantsoen. Minder Magnesium in het 

rantsoen is minder Magnesium in de mest en dus op de bodem wat gunstig is voor de Ca/Mg 

verhouding. 

 

  



 

 

Grafiek  5 Calcium (ppm) 

Calcium heeft een kleinere invloed op de EC dan Kali (minder ppm). Uit de grafieken is op te maken 

dat er een interactie is tussen Kali en Calcium. Lager Kalium bemesting bij de proef percelen geven 

hoger Calcium waardes in het plantsap wat positief is voor de gezondheid van het vee en de 

kringloop. Dit geld vooral voor de eerste snedes wat af te lezen is uit de K/Ca verhouding. Bij de K/Ca 

verhouding zit de doelpercelen onder de referentie percelen. Dit is positief. De het de toevoeging van 

eierschalen op het doelperceel zullen iets invloed hebben op hoeveelheid Calcium in het plantsap. De 

piek in de groene lijn is niet te verklaren. 

 

 

Grafiek  6 K/Ca 

  



 

 

Grafiek  7 Magnesium (ppm) 

Magnesium volgt de zelfde trend als de EC en is in het plantsap bijna overal voldoende.  Uit de 

bodemanalyses blijkt dat er meer dan voldoende Magnesium in de bodem zit en dus ook in het 

gewas. Op rantsoen niveau zou een extra aanvulling niet nodig hoeven zijn maar omdat Kalium in de 

kringloop  hoog is wordt dit nog wel bijgevoerd wat nadelig is voor de kringloop. 

 

 

Grafiek  8 Natrium (ppm) 

Voor Natrium geld hetzelfde als voor Magnesium en heeft ook een sterke samenhang met Kalium. De 

streefwaarden geld voor groeigras en minder voor voergras. Voor groeigras is dit laag om verzilting te 

voorkomen en voor voergras iets hoger om de Natrium behoefte op rantsoenen te dekken en voor 

smaak. 



 

 

Grafiek  9 Stikstof totaal (ppm) 

De totale stikstof in het plantsap bestaat uit stikstof uit onder andere nitraat, ammonium, ureum en 

eiwitten. Het aandeel nitraat is te sturen met bemesting maar is ook afhankelijk van 

bodemprocessen. Het liefst hebben we een zo laag mogelijk aandeel uit nitraat. Hoge aandelen 

nitraat moet in de koe onschadelijk worden gemaakt wat enorm veel energie kost en is belastend 

voor de lever. In de grafiek met aandeel N uit Nitraat in procenten zitten alle waardes onder de 16 

wat positief, toch zien we deze waarde graag nog lager. Wat opvalt is dat bij lagere Stikstof 

kunstmestgiften de stikstof in plantsap niet evenredig mee zakt. De opname van stikstof door het 

gras heeft ook te maken met neerslag. 

 

 

Grafiek  10 NO3- (ppm) 

  



 In de grafiek hieronder is de totale stikstofgift uit te herleiden. Bedrijf 2 heeft op het proefperceel 

een lagere Stikstofbemesting toegepast en heeft alleen op de eerste en de tweede snede op het 

proefperceel met een ureum kunstmest bemest. De drijfmest op het proefperceel van bedrijf 2 is 

gelijkmatig verdeeld over het jaar. Bedrijf 4 heeft geen minder onderscheid gemaakt in de bemeste 

kilogrammen Stikstof wel heeft het proefperceel de eerste 2 snedes met een ureum meststof bemest 

waar de rest met een ammonium en nitraat kunstmest is bemest. 

 

Grafiek 11 met Stikstof bemesting in kg Ntotaal(kunstmest en drijfmest)/ha/snede. 

 

 

  

Grafiek  12 NH4 (ppm) 
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Grafiek  13 Chloride (ppm) 

Chloride rijk gras en dit is niet handig voor de stikstof opname. Het zou kunnen dat het uit de SEA90 

Dit is niet helemaal te verklaren. Ook hier zien we hetzelfde patroon als de EC 

 

 

Grafiek  14 Zwavel (ppm) 

Zwavel is belangrijk voor de vorming van eiwitten. Aan andere kant kan een teveel aan Zwavel de 

opname van sporenelementen in gras beperken. Zwavel zit in deze plantsap analyses eerder aan de 

hoge kant waardoor extra bemesten zeker niet nodig is.  

  



 

 

Grafiek  15 Fosfaat (ppm) 

Uit de plantsap analyse komt naar voren dat er geen sprake is van een Fosfaat gebrek. Onder de 100 

ppm spreken we van een gebrek. Als er meer Calcium de plant in trekt gaat er vaak Fosfor mee. 

 

 

Grafiek  16 Silicium (ppm) 

Silicium zit netjes binnen de streef waardes. Voor de uitschieters gedurende de laatste snede is geen 

directe verklaring te geven. 

  



 

 

Grafiek  17 IJzer (ppm) 

Uit de grafiek blijkt dat er weinig IJzer in het gras zit. Dit is echter voor gras geen probleem. 

 

 

Grafiek  18 Molybdeen (ppm) 

De sporenelementen hebben allemaal interactie. Molybdeen zit aan de onderkant van de streef 

waarden. Wanneer er meer molybdeen wordt gemeten betekent dit dat het bodemleven actief 

wordt. Molybdeen wordt dan vrijgemaakt uit organische stof. Dat is dus nu nog onvoldoende het 

geval. Molybdeen is een belangrijk sporenelement voor de plant om stikstof om te zetten in 

aminozuren.  

  



 

 

Grafiek  19 Mangaan (ppm) 

 

 Grafiek  20 Zink (ppm) 

  



 

 

Grafiek  21 Borium (ppm) 

 

Grafiek  22 Koper (ppm) 

  



 

 

Grafiek  23 Aluminium (ppm) 

 

  



Opbrengstmeting 

Dat 2020 een bijzonder groeiseizoen was is te herleiden uit de graslandopbrengsten. De 

muizenschade van 2019 en de droge zomer van 2020 hebben veel effect gehad. Ook hebben een 

aantal bedrijven te maken met opbrengstverliezen door ganzen. Een aantal bedrijven hebben 

weidegang toegepast op het proef- en referentieperceel. Vooral bij standweiden (bedrijf 8) blijkt het 

lastig om de drogestof opbrengst te meten en is de opbrengst van weiden een schatting. Bedrijf 8 

heeft veel last gehad van ganzen schade en de droogte die daar op volgde.  De proefpercelen hebben 

gemiddeld 17 procent meer grasopbrengst. De conclusie dat de opbrengst verhoging toe te schrijven 

is aan de bodemverbeterende maatregelen en de aangepaste bemesting is niet te maken. Het gaat 

hier om 2 verschillende percelen en de verschillen in ganzen en muizenschade zijn niet gemeten.  

 

 

Grafiek 24 met graslandopbrengsten, totaal (2020) kg drogestof per hectare van de 8 pilotbedrijven. 
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Conclusie 

• Beter verdelen van drijfmest geeft lager Kali in plantsap 

• Lager Kali in plantsap geeft hoger Calcium in plantsap 

• Nitraat in plantsap is nog te hoog 

• Molybdeen is te laag dus het bodemleven is nog onvoldoende actief  

 

 

  



Bijlage  
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% suiker in plantsap op referentiepercelen per bedrijf van mei t/m oktober 
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pH in plantsap op referentiepercelen per bedrijf van mei t/m oktober 
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EC in plantsap op referentiepercelen per bedrijf van mei t/m oktober 

  



 

ppm Kalium in plantsap op doelpercelen per bedrijf van mei t/m oktober 
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ppm Calcium in plantsap op doelpercelen per bedrijf van mei t/m oktober 
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K/Ca in plantsap op doelpercelen per bedrijf van mei t/m oktober 

 

 

K/Ca in plantsap op referentiepercelen per bedrijf van mei t/m oktober 

 

ppm Magnesium in plantsap op doelpercelen per bedrijf van mei t/m oktober 
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ppm Natrium in plantsap op doelpercelen per bedrijf van mei t/m oktober 

 

ppm Natrium in plantsap op referentiepercelen per bedrijf van mei t/m oktober 

 

 

ppm Ammonium in plantsap op referentiepercelen per bedrijf van mei t/m oktober 

 ppm Ammonium in plantsap op doelpercelen per bedrijf van mei t/m oktober 



 

ppm Nitraat in plantsap op doelpercelen per bedrijf van mei t/m oktober 

 

ppm Nitraat in plantsap op referentiepercelen per bedrijf van mei t/m oktober 

 

ppm Stiksof uit Nitraat in plantsap op doelpercelen per bedrijf van mei t/m oktober 

 

ppm Stikstof uit Nitraat in plantsap op referentiepercelen per bedrijf van mei t/m oktober 



 

ppm Stiksof totaal in plantsap op doelpercelen per bedrijf van mei t/m oktober 

 

 

ppm Stikstof totaal  plantsap op referentiepercelen per bedrijf van mei t/m oktober 

 

ppm Chloride in plantsap op doelpercelen per bedrijf van mei t/m oktober 
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ppm Silisium in plantsap op referentiepercelen per bedrijf van mei t/m oktober 

 

ppm IJzer in plantsap op doelpercelen per bedrijf van mei t/m oktober 

 

ppm IJzer plantsap op referentiepercelen per bedrijf van mei t/m oktober 



 

ppm Mangaan in plantsap op doelpercelen per bedrijf van mei t/m oktober 
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ppm Zink in plantsap op doelpercelen per bedrijf van mei t/m oktober 
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ppm Aluminium in plantsap op doelpercelen per bedrijf van mei t/m oktober 
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