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Inleiding: 

 

Sinds de jaren ‘50 van de vorige eeuw, wordt er op professionele wijze gebruik gemaakt van 

plantsapanalyses als hulpmiddel bij de teelt van allerlei gewassen in land- en tuinbouw. Dit betekent 

dat er ruim 60 jaar ervaring is met deze manier van “teeltsturing”. NovaCropControl past deze 

werkwijze toe sinds 2008, welke voort komt uit de “doe het zelf” plantsap koffer (afbeelding  1). De 

plantsap koffer bevat meters, waarmee in het veld snel 6 

parameters (K, NO3, Na, pH, EC en Brix) bepaald kunnen worden 

(sinds 2001 in gebruik in Nederland). Na een aantal jaren meten  

met deze “doe-het-zelf”koffer kwam steeds meer behoefte aan 

uitbreiding van het aantal parameters met alle hoofd- en 

spoorelementen. Deze behoefte is de reden geweest om in 2008 

NovaCropControl op te richten als testcentrum om 

plantsapmetingen uit te voeren voor tuinders.   

 

 

NovaCropControl bepaalt het gehele scala aan hoofd- en spoorelementen (20+) in het plantsap. 

Na 3 teeltseizoenen is reeds ervaring opgedaan in ongeveer 100 verschillende gewassen.  

 

Hoofd- en spoorelementen 

 

Van de hoofdelementen heeft de plant aan het begin van de teelt (vegetatieve stadium) meer 

behoefte aan N,P, Ca, Mg. Deze elementen geven de plant wat meer gewasgroei. Later in de teelt,  

richting de generatieve fase of vruchtdracht, stijgt de behoefte aan kalium. In de praktijk ziet 

NovaCropControl dit regelmatig fout gaan. De teler is vaak bang om niet genoeg kalium in de plant te 

krijgen en start in die zin te vroeg met kalium te geven. Kalium remt dan de opname van Ca en Mg, 

wat tot een verminderde gewasgroei (Mg gebrek) en kwaliteitsproblemen (Ca gebrek) leidt.  

Wanneer in de eerste fase van de teelt een te hoge 

kaliumopname gerealiseerd wordt, kan dit negatief werken 

op de vruchtmaat en kwaliteit. Door met sapmetingen de 

kaliumopname te monitoren en te sturen, kan de verhoging 

van de kaliumbemesting verantwoord uitgesteld. Hierdoor 

krijgt de plant voldoende ruimte en tijd om in de 

beginontwikkeling voldoende calcium en magnesium op te 

nemen. Het meten van de kalium in de plant, geeft de teler 

“rust” om zonder risico de hoge K gift te “verlaten”. Deze 

aanpassing komt kwaliteit en kwantiteit van de vruchten 

sterk ten goede.  

 

  

“doe het zelf” plantsap koffer (afbeelding  1.) 

Kaliumgebrek geeft problemen met de 

vruchtkwaliteit. 



 

Gebreken aan spoorelementen zijn in veel gevallen “geaccepteerd”. 

Ze worden dan groeivlekken genoemd en treden vaak op in een 

periode van sterke groei. Een gebrek aan spoorelementen zal de 

ontwikkeling van de plant negatief beïnvloeden. Via de sapmeting is 

duidelijk te zien welke elementen een gebrek vertonen, op basis 

waarvan het mestaanbod gericht gecorrigeerd kan worden. Beter is 

nog om regelmatig in de teelt te meten (1 of 2 wekelijks), waarna bij 

een dalende trend besloten kan worden om in een vroegtijdig stadium 

in te grijpen om te voorkomen dat de waardes onder een bepaalde 

kritische grens komen en het gebrek zichtbaar wordt. 

 

 

 

Plantsap als aanvulling op bodem- / substraat analyses 

 

Van oudsher is men gewend om op basis van drainwateranalyses de teelt te sturen (sinds de jaren 

‘80 van de vorige eeuw). Vanaf +/- 2000 wordt ook het druppelwater gecontroleerd. Deze 2 analyses 

zijn op dit moment het sturingsmechanisme van de teelten op substraat. In de vollegrond wordt er 

(meestal) alleen een bodemmonster genomen, op basis waarvan dan beslissingen op het gebied van 

bemesting gemaakt worden.  

Wat er in principe gebeurt is dat de opname van de mineralen door de plant “ingeschat” wordt via 

het verschil tussen druppel- en drainanalyse of de absolute waarde in het bodemmonster. Deze 

inschatting blijkt in veel gevallen fouten te bevatten die voorkomen hadden kunnen worden door 

aanvullend de werkelijke opname van de plant te meten. Er zijn bij de mineralenopname allerlei 

onderlinge tegenwerkingen van toepassing. Dan is er nog het wortelgestel. Bij een goed wortelgestel 

zal de opname bij een relatief lage voorraad nog erg goed zijn. Bij een slecht ontwikkeld wortelgestel 

zal er weinig opname zijn, ook wanneer er grote hoeveelheden ter beschikking zijn.  

Onderstaand schema geeft in de rode omlijning weer wat er nu gemeten wordt, waarbij 

NovaCropControl duidelijk aanvullend de cijfers in de plant wil weten, ter verbetering van de 

teeltsturing. 

 

 
 

  

Mangaangebrek is een veelvoorkomend 

gebrek bij aardbeien. 



Productkwaliteit en vitaliteit van het gewas 

 

Wanneer de plant aanvullend op de reeds bekende bodem of substraat analyse gemeten wordt, 

zullen er “gebreken” en of “overmaten” in beeld komen die eerder niet waargenomen werden. Een 

overmaat aan bijvoorbeeld nitraatstikstof (NO3)  stimuleert de gevoeligheid van planten voor 

meeldauw, luis, spint en trips. Magnesium en molybdeen zorgen ervoor dat nitraat-stikstof wordt 

omgezet in plantaardig eiwit stikstof. Deze vorm van stikstof in de plant maakt de plant niet gevoelig 

voor genoemde ziekten en plagen. Ook dit kan inzichtelijk gemaakt worden met een plantsapanalyse. 

De productkwaliteit van veel gewassen hangt samen met de opname van nutriënten waaronder 

Kalium en Calcium. Aangezien deze elementen elkaar tegen werken is het erg moeilijk om de 

werkelijke opname in te schatten via een bodem- substraat analyse. Praktijkervaring leert dat 

wanneer de werkelijke opname van deze elementen gevolgd en gestuurd wordt, de kwaliteit en 

kwantiteit van de vruchten verbeteren.  

 

Raseigenschappen en bemesting 

 

Inmiddels is ook bekend dat veel “raseigenschappen” een relatie hebben met de voorkeur voor 

bepaalde elementenopname. Rassen die bijvoorbeeld makkelijk stevig fruit produceren kunnen van 

nature makkelijker de kalium opnemen. Uit intern onderzoek en praktijkervaringen blijkt dat 

bepaalde “negatieve” raseigenschappen positief beïnvloed kunnen worden, wanneer de bemesting 

aangepast wordt.  

 

Praktijkvoorbeeld:  Bij rassenproeven in Noord-Duitsland leek het ras Flair gevoelig te zijn voor 

meeldauw (afbeelding a, geknepen blad) en herbicide schade (afbeelding b, geel verkleuring tussen 

de nerven). In Nederland tijdens de ontwikkeling van het ras waren deze eigenschappen niet eerder 

naar boven gekomen. 

 

  
Afbeelding a, geknepen blad       Afbeelding b, geel verkleuring 

 

Na onderzoek van de vermeerderaar konden er geen levende meeldauw sporen en overmatige 

herbicide residuen gevonden worden. Plantsapanalyses lieten een extreem Zinkgebrek zien. Na 

toepassing van extra Zinkbemesting verdween het beeld langzaam uit het gewas. Achteraf bleek dit 

gedeelte van Noord-Duitsland van nature een laag Zinkgehalte in bodem te hebben, waardoor deze 

raseigenschap tot uitdrukking kwam in dit gebied. Zonder deze metingen was het ras negatief 

beoordeeld op basis van meeldauw- en herbicidegevoeligheid, terwijl dit in werkelijkheid niets te 

maken had met het getoonde beeld, maar een voedingsoorzaak had. 
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