
Het zelf testen van biostimulanten 
Een handleiding voor telers 

 

• Biostimulanten zijn meestal getest onder bepaalde omstandigheden, die afwijken van uw 
gewas, perceel of omstandigheden zoals klimaat, vocht en grondsoort.  

• Zelfs als een etiket zegt dat een biostimulant voor een bepaald gewas werkt, dan nog kan 
de werkzaamheid op uw perceel afwijken. 

• U kunt denken, baat het niet dan schaadt het niet. 

• Inderdaad, u kunt het gewoon volvelds uitproberen. Als de kosten van het product 
beperkt zijn dan is dit in het algemeen zonder risico. Alleen kunt u dan niet zien of 
de biostimulant echt gewerkt heeft, want u kunt het niet vergelijken met een 
onbehandeld veld.  

• Reken uit hoeveel kosten u maakt voor het product en welke problemen u hiermee 
wil oplossen.  

• Beter is het om biostimulanten eerst goed uit te proberen. 

 



De controles krijgen alles behalve de behan-
delingen. Dit kan dus bestaan uit bv. een 
behandeling met water. 

Zelf testen van biostimulanten 
 

 • Hou een dagboek bij. 
• Schrijf op welke effecten van biostimulanten 

u wilt bewerkstelligen. Hoe gaat u deze 
effecten meten? 

• Controleer of de biostimulant die u wilt gaan 
testen inderdaad deze effecten kan hebben. 

• Selecteer een deel van het perceel voor de 
proef. 

• Splits het perceel op in 6 veldjes. 
• Plaats hoekpaaltjes rondom de 15x15 m 

veldjes (brutoveldjes) en de 10x10 m veldjes 
(waardnemingsveldjes).  

• Voer de behandelingen uit. 
• Doe de waarnemingen. 
• Kijk naar de resultaten. Als u hier blij van 

wordt dan kunt u met de biostimulant 
doorgaan. 

 
 
 
 

 

Zorg voor forse randen om rand-
effecten te vermijden. Maak bv. 
veldjes van 15x15 meter 
(blauwe/oranje veldjes) en doe 
de waarnemingen in de centrale 
10x10 meter (oranje veldjes). 

Het proefperceel moet 
homogeen zijn qua 
ligging, grondsoort en 
bodemstructuur. 

3 voor de controle, 3 voor behandeling. 

Nummer de veldjes. Behandelingen zijn om en om (controle-
behandeling-controle-behandeling-controle-behandeling) als 
de veldjes naast elkaar liggen. Als de veldjes in een 2x3 
rechthoek liggen, loot dan welke veldjes welke behandeling 
krijgen. 

Loten: maak 6 identieke 
briefjes. Op 3 staat contro-
le, op 3 biostimulant. Stop 
ze in een hoed, schud. Trek 
een briefje, wat erop staat 
wordt gedaan op veldje 1, 
de volgende trekking heeft 
betrekking op veldje 2, enz.  

Het is essentieel dat de persoon die de 
waarneming doet niet weet welke veldjes 
met de biostimulant behandeld zijn. 



Verdere tips 
 

• Werk samen in studieclubs waar gegevens worden uitgewisseld.  

• Er zijn genoeg adviseurs die u kunnen helpen; zoek onafhankelijke adviseurs en 
geen verkopers. 

 

Aad Termorshuizen Consultancy 
www.bodemplant.nl  

http://www.soilcrop.nl/


Achtergronden van veldtesten 
Testen van biostimulanten op uw eigen veld is belangrijk omdat effecten vaak 
afhankelijk zijn van lokale omstandigheden. 

Een veldtest doen is best ingewikkeld en brengt veel werk met zich mee. Maar het is 
zeker mogelijk om zelf een test uit te voeren.  

De beschrijving van de methodiek is om nuttige, robuuste effecten aan te tonen. 
Vindt u met de beschreven methodiek geen effecten, dan kunnen die er wel zijn, 
maar dan zijn ze niet erg groot. Geringere effecten kunnen worden vastgesteld door 
o.a. meer herhalingen te nemen of door nauwkeuriger observaties te doen. 

Als u meerdere biostimulanten wilt onderzoeken, of één biostimulant bij meer 
doseringen, dan komen er steeds 3 veldjes bij.  

Zorg ervoor dat de markeringen goed zijn terug te vinden, ook als deze bv. omver 
gereden worden door machines. 

Het klinkt kinderachtig, maar het is essentieel dat de waarnemer van effecten niet 
dezelfde persoon is als de toepasser van de biostimulant. Het is algemeen bekend 
dat waarnemers door kennis van behandelingen onbewust sterk kunnen worden 
beïnvloed. 

Er zijn genoeg onafhankelijke adviseurs die u kunnen helpen. 

Werk samen in studieclubs waar gegevens worden uitgewisseld. 

 


