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1 INLEIDING 
Het demoproject Groente-N-advies wil groentetelers wijzen op de sense of urgency om te bemesten op maat van de plant 
en de bodem. Het nitraatresidu drastisch verlagen tot aanvaardbare normen is daarin cruciaal. 
 
Bemesting bij vollegrondsgroenten is en blijft een delicaat gegeven. Op vlak van nitraatresidu’s behoren de groenten tot de 
slechtste leerlingen van de klas. Hierdoor is bemesting bij vollegrondsgroenten een risico voor het behalen van een goede 
waterkwaliteit in het kader van de Europese Nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn water. 
 
De nood is daarom hoog om op een brede manier te communiceren en te sensibiliseren over goede bemestingspraktijken 
die zichzelf al hebben bewezen. 
 
Inhoudelijk streeft dit project naar het toepassen van het 4J-principe: bemesten met de juiste dosis, op het juiste tijdstip, 
met het juiste type mest en de juiste bemestingstechniek. De eerst 2 J’s hebben betrekking op (gefractioneerde) bemesting 
aan de hand van bodemanalyses met bijhorend stikstofadvies. Dit is veruit de belangrijkste kostenefficiënte maatregel die 
de nitraatresidu’s in de groenten kan minimaliseren en tegelijkertijd een economisch aanvaardbare opbrengst mogelijk 
maakt. 
 
Daarnaast wordt ook aandacht gegeven aan bemestingstechnieken. Band- en rijenbemesting zorgt bij sommige teelten 
voor een betere N-stikstofbenutting. Ook kiezen voor de juiste mestsoort, die afgestemd is op de plantbehoefte of die 
uitspoeling van nitraat minimaliseert, kan in groenten een meerwaarde bieden. 
 
De activiteiten worden uitgewerkt op toppercelen: percelen van groentetelers die erin slagen een kwalitatief product te 
telen én een aanvaardbaar nitraatresidu te behalen. Hun bemestingsstrategie wordt uit de doeken gedaan zodat andere 
groentetelers geïnspireerd geraken. 
 
Deze brochure bundelt alle resultaten van het 2-jarig demonstratieproject Groente-N-Advies. 
 
Groente-N-advies is een samenwerking tussen het Proefstation voor de Groenteteelt, het Provinciaal Proefcentrum voor de 
Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw en Inagro.  
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2 DEMOVELDEN: BEST PRACTICES NAAST ELKAAR 
Op de drie proefcentra werden gedurende 2 jaar diverse demovelden aangelegd. De demoproeven op de demovelden 
werden aangelegd om de verschillen tussen de Best Practices en enkele vaak voorkomende praktijken. 
 
De Best Practices zijn goede bemestingsstrategieën of bemestingstechniek met als doel een kwalitatief eindproduct met 
een aanvaardbaar nitraatresidu. Binnen dit project waren de bemestingsstrategieën/technieken te verdelen in 6 thema’s. 
Namelijk: 

- Rijenbemesting met vloeibare meststoffen 
- Gefractioneerd bemesten met KNS 
- Vanggewassen en inwerken van vanggewassen 
- Efficiënt inzetten van drijfmest 
- Bemesting bij meerdere teelten per jaar 
- Bladvoeding en fertigatie 

 

2.1 BESPREKING VAN DE RESULTATEN 
Verderop in deze brochure wordt elk thema besproken. Per thema is er een technologisch fiche opgesteld met de 
praktische uitleg over de bemestingstechniek of bemestingsstrategie. Na het technologisch fiche volgen de resultaten van 
de demoproeven die binnen dat thema behoren. Een deel proeven bevatten ook resultaten van de relatieve economische 
opbrengst. De relatieve prijs werd berekend op basis van de gewogen gemiddelde wekelijkse prijzen (Belorta) rekening 
houdend met het verkochte volume per week over verschillende jaren (2016-2021). 
 

2.2 OVERZICHT DEMOVELDEN 
De volgende demovelden werden aangelegd. 

o PSKW 
 Vroege spinazie 2020 
 Chinese kool 2020 
 Bloemkool 2020 
 Prei 2020 
 Bloemkool – prei 2021 
 Courgette 2021 
 Prei 2021 (trappen) 

o Inagro  
 Knolselder 2020 
 Prei 2020 
 Prei 2021 
 Herfstspinazie 2021 

o PCG 
 Bloemkool 2020 
 Prei 2020 
 Alternatieve sla 2021 
 Uien 2021 
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2.3 HET TOEPASSEN VAN RIJ- EN BANDBEMESTING 
Het doel van rijen- en bandbemesting is ervoor zorgen dat er een betere benutting is van de toegediende meststof, dit door 
de meststof dichter bij de wortels van de plant te brengen. Hierbij wordt een vloeibare of vaste meststof geconcentreerd en 
op een beperkte plaats in de bodem gebracht. Band- of rijbemesting laat toe om op maat, en dus efficiënter te bemesten. 
 
De besparingen op plantenvoeding door plaatsing in de wortelzone in vergelijking met breedwerpige toediening zijn terug 
te voeren op forse vermindering van vervluchtiging van ammoniak en lachgas, betere opname door het gewas en door het 
vermijden van verliezen op rijpaden, perceelsranden en kopakkers. 
 

2.3.1 De voordelen 
Besparing op stikstofmeststoffen  
Door rij- en bandbemesting toe te passen is een besparing op meststoffen mogelijk. Uit meerdere proeven is dit al 
gebleken. De directe besparing vertaalt zich in een lager bemestingsadvies maar ook de verliezen op rijpaden, kopakkers en 
perceelranden zorgen voor een vermindering van het gebruik. Daarnaast kan het perceel uniform bemest worden zonder 
rekening te moeten houden met overlap bij bijvoorbeeld bij het breedwerpig toepassen van korrelmeststoffen. 
 
Besparing op fosfaatmeststoffen 
Niet alleen naar stikstof zijn de voordelen substantieel maar ook voor fosfor zijn belangrijke voordelen. Zo is fosfor slechts 
gering bewegelijk in de bodem waardoor gewassen met een rijafstand van meer dan 20 cm de fosfor niet tijdig zullen 
ontvangen als breedwerpig wordt bemest. Gevolg is dat hierdoor vaak meer wordt gegeven dan effectief noodzakelijk. 
Verder is het ook zo dat bij een breedwerpige P-bemesting een deel van de fosfor door de bodem zal gefixeerd worden 
alvorens de plantenwortels te bereiken. Doordat het gewas de fosfor heel vlot ter beschikking heeft zal de weggroei beter 
zijn en zal de opname van overige elementen efficiënter verlopen. 
 
Veilig toepasbaar tijdens het groeiseizoen 
Rijenbemesting is een bemestingstechniek die aangewezen is om ook tijdens het groeiseizoen meststoffen te doseren. 
Denk hierbij aan een bijbemesting die volgens het KNS-bemestingsadvies sterk aanbevolen wordt. Het risico op blad- of 
okselverbranding valt volledig weg.  
 
Aanvaardbaar nitraatresidu 
Door het toepassen van rijenbemesting is er een betere benutting van de toegediende meststoffen. Met vloeibare 
meststoffen kan men kiezen voor ammoniummeststoffen in combinatie met een nitrificatieremmer, dit zal er voor zorgen 
dat de ammonium-stikstof trager wordt omgezet in de makkelijk uitspoelbare nitraat-stikstof.  Daarbovenop is het 
bemestingsadvies lager, al deze zaken dragen mee aan een beter nitraatresidu. 
 

2.3.2 De bemestingstechnieken 
Voor korrelmeststoffen in een rij- of bandbemesting toe te dienen bestaan er diverse machines. Een rijenstrooier bestaat 
uit een voorraadbak, een doseringssysteem en diverse buizen/slangen die op de juiste rijafstand van elkaar bevestigd zijn. 
De buizen/slangen hangen net boven de grond of zijn bevestigd aan een kouter om de korrelmeststoffen in de grond toe te 
dienen. 
Vloeibare meststoffen als rijbemesting toedienen is mogelijk met een zeer smalle kouter, hierdoor is het mogelijk om 
vloeibare meststoffen nog dichter bij de plantwortels te injecteren. Bij korrelmeststoffen is dit niet mogelijk doordat de 
brede kouter de planten zal lostrekken of de wortels beschadigen. Een slangenpomp is de ideale techniek voor vloeibare 
rijenbemesting. 

  
Rijenbemesting met korrelmeststoffen   Rijenbemesting met vloeibare meststoffen  
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2.3.3 Resultaten van bemestingsproeven 
 
Gebruikte meststoffen in de proeven 

- KAS (kalkammonsalpeter): 27% N (13,5 % nitraat – 13,5 % ammonium) 

- Urean is een vloeibare meststof op basis van Ureum en ammoniumnitraat. De stikstof inhoud is 30% N (15% 
ureum – 7,5% N03 – 7,5% NH4). Heeft een dichtheid van 1,32 kg/liter. Zo bekomen we een stikstofinhoud van 
39,5 kg N per 100 liter oplossing. 

- Urean + Vizura: Vizura is een experimenteel product van BASF en bevat 50 gram per liter van de 
nitrificatieremmer DMPP. Wij hebben Vizura toegepast aan een dosis van 8 gram DMPP per kg NH4-N+Amide-N. 
Om dit te bekomen voegen we 4,75 liter Vizura toe per 100 liter Urean. Daardoor daalt de stikstof inhoud van 
39,5 naar 37,7 kg N per 100 liter oplossing. 

- Entec Solub 21 is een vaste, kristallijne meststof op basis van ammoniumsulfaat (21%N) en de nitrificatieremmer 
DMPP (0,17% of 8 gram DMPP per kg NH4-N). Deze meststof moet zelf opgelost worden om gebruiksklaar te 
maken. Wij bereiden een oplossing met een inhoud van 10 kg N per 100 liter oplossing. 100 Liter van deze 
concentratie kan je bekomen door te vertrekken met 75 liter warm water en vervolgens 47,6 kg Entec Solub 
21%N in kleine hoeveelheden al roerend toe te voegen. De oplossing heeft een dichtheid van 1,2 kg/liter. 

- Ammoniumsulfaat Arbio + Vizura is een restproduct van de luchtwassers van stallen. Dit restproduct bevat 6,84 
kg N per 100 liter, dat voor 92% bestaat uit ammonium. Door de nitrificatieremmer Vizura toe te voegen wordt de 
omzetting van ammonium naar nitraat vertraagd. 

- Ammoniumnitraat is een restproduct en bevat 10 kg N per 100 liter en bestaat uit 50% nitraatstikstof en 50% 
ammoniumstikstof. 

- Ammoniumnitraat + Vizura bij dit object hebben we de nitrifcatieremmer Vizura toegevoegd. 

- Ammoniumcarbonaat + Vizura is restproduct en bevat 9,61 kg NH4-N per 100 liter waarbij we een 
nitrificatieremmer hebben toegevoegd. 
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2.3.4 Chinese kool 

 
In deze vroege teelt van Chinese kool wordt de vergelijking gemaakt tussen een breedwerpige bemesting met korrelmestof 
en rijenbemesting met vloeibare meststoffen. Door het toepassen van vloeibare rijenbemesting kan je dichter en 
geconcentreerder bij de plant bemesten. Dit maakt een efficiëntere stikstofopname mogelijk en onder deze 
omstandigheden kan er minder bemest worden. In deze proef wordt daarnaast ook de vergelijking gemaakt tussen 
verschillende ammoniumhoudende vloeibare meststoffen, al of niet gecombineerd met een nitrificatieremmer (Vizura). 
 
Tabel 1. Resultaten van de bemestingsproef Chinese kool, vroege teelt 2020 (PSKW) 

    25/05/2021 

 Toepassing Oogstgewicht Bladkleur (bij oogst) kg NO3-N kg NO3-N 

  gram/stuk 1= bleek bodemlaag 0-30 cm 0-30 0-60 

        9= donker % NH4-N/Nmin         

KAS breed  Breed 250 Nmin 938 ab 7,3 ab 27 c 117 a 150 a 

KAS breed Breed 200 Nmin 827 b 6,3 c 16 c 95 ab 128 a 

Urean Rij 200 Nmin 961 ab 7,3 ab 15 c 66 bc 99 ab 

Urean + Vizura Rij 200 Nmin 1004 a 8 a 43 b 51 c 72 b 

Entec Solub 21 Rij 200 Nmin 905 ab 7,7 ab 58 a 37 c 59 b 

Ammoniumsulfaat Arbio + Vizura Rij 200 Nmin 874 ab 7 bc 66 a 36 c 52 b 

Gemiddelden gevolgd door een zelfde letter zijn niet significant verschillend (Duncan, p= 0,05). 
 
Bij de vloeibare rijenbemesting werd de stikstofgift verlaagd met 50 kg N/ha zonder opbrengstverliezen. Bij Urean duurt de 
omzetting van ammonium naar nitraat iets langer dan bij de KAS-meststof omdat in deze meststof ook een deel ureum 
aanwezig is. Deze ureum wordt eerst omgezet in ammonium voordat deze vrijkomt als nitraat.  
 
Het object Urean + Vizura toont het nut van een nitrificatieremmer. De nitrificatieremmer heeft er voor gezorgd dat de 
nitraat geleidelijker vrijkomt. Dit object behaalde het hoogste stuk-gewicht. 
 
De objecten Entec Solub 21 en ammoniumsulfaat Arbio zijn beide oplossingen op basis van ammoniumsulfaat. Omdat de 
stikstof nu 100% als ammonium wordt gegeven is er nog een tragere omzetting tot nitraat dan bij Urean + Vizura. Dit is 
duidelijk te zien bij de staalname in het bemestingsdepot bij de oogst. Nadeel van deze oplossingen is dat de concentratie 
aan stikstof veel lager is waardoor er veel grotere hoeveelheden moeten bemest worden. 
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2.3.5 Bloemkool 

 
Een soortgelijke proef werd in 2020 aangelegd in bloemkool. Het uitstellen van de plantdatum door een zeer nat voorjaar 
heeft grote gevolgen gehad op de oogst. De planten waren veel te groot en er was al een begin van koolaanleg bij het 
planten. Dit gecombineerd met het zeer koude en schrale weer de eerste weken na planten heeft tot een zeer moeizame 
bladvorming geleid. Dit neemt niet weg dat we opnieuw de resultaten van stikstofmetingen bij de oogst kunnen bekijken. 
Het percentage ammonium ten opzichte van de totale stikstof gemeten in de bodem bevestigen de resultaten van de 
bemestingsproef in de Chinese kool. 
 
Tabel 2. Resultaten van de bemestingsproef bloemkool, vroege teelt 2020 

   Toepassing 13/05/2021 Relatieve 

  (bij oogst) economische 

  bodemlaag 0-30 cm opbrengst 

    % NH4-N/Nmin  

KAS breed (250-Nmin) Breed 250 Nmin 20 d 100 

KAS breed (200-Nmin) Breed 200 Nmin 13 e 94 

Urean Rij 200 Nmin 40 c 101 

Urean + Vizura Rij 200 Nmin 71 b 141 

Entec Solub 21 Rij 200 Nmin 92 a 124 

Ammoniumsulfaat Arbio + Vizura Rij 200 Nmin 95 a 122 

Gemiddelden gevolgd door een zelfde letter zijn niet significant verschillend (Duncan, p= 0,05). 
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2.3.6 Spinazie 

 
In spinazie werd de proef verder uitgebreid me ammoniumnitraat en ammoniumcarbonaat. De resultaten van de 
ammoniummetingen bij de oogst bevestigen de werking van de nitrificatieremmer zoals in de proeven in bloemkool en 
Chinese kool.  
 
Tabel 3. Resultaten van de bemestingsproef spinazie vroege teelt 2020 (PSKW) 
Ras 20 mei 2020 (na de oogst) Bladkleur Opbrengst Relatieve 

 bodemlaag 0-30cm     economische 

  % NH4-N/Nmin   kg/are opbrengst 

Onbemest 54 bc 5,3 b 153 bc 88 

KAS (breedwerpig) 3 d 7,8 a 180 ab 103 

Urean 17 d 7,8 a 171 ab 98 

Urean + DMPP 65 abc 8 a 174 ab 100 

Novatec Solub 21 80 a 7,8 a 183 a 105 

Ammoniumsulfaat + DMPP 82 a 7,7 a 170 ab 97 

Ammoniumnitraat 14 d 7,8 a 192 a 110 

Ammoniumnitraat + DMPP 52 c 7,7 a 181 a 104 

Ammoniumcarbonaat + DMPP 70 ab 7,5 a 127 c 73 

      1= bleek      

      9= donker      

Gemiddelden gevolgd door een zelfde letter zijn niet significant verschillend (Duncan, p= 0,05). 
 
De objecten Entec Solub 21, ammoniumsulfaat Arbio en ammoniumcarbonaat met nitrificatieremmer zijn 
ammoniummeststoffen. Door de nitrifatieremmer komt de nitraat nog trager vrij bij deze objecten dan bij de Urean. Dit is 
duidelijk te zien bij de staalname in het bemestingsdepot bij de oogst. Bij het object met ammoniumcarbonaat was de 
opkomst van de spinazie eerder slecht en de opbrengst hierdoor ook een stuk lager. 
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2.4 GEFRACTIONEERD BEMESTEN VOLGENS HET KNS 
Een bemestingsadvies volgens het KNS is gebaseerd op enerzijds de stikstofopname en anderzijds de beschikbaarheid van 
stikstof in de bodem. Aan de hand van de opnamecurve en bodemeigenschappen wordt bepaald hoeveel stikstof er op een 
bepaald moment aanwezig dient te zijn voor een goede gewasontwikkeling. Dit moment kan zijn bij het planten, maar 
evengoed tijdens het groeiseizoen dan spreken we over een bijbemesting bijvoorbeeld 4 of 6 weken na planten/zaaien.  
 
Om een correcte bemesting te berekenen is het essentieel om te weten hoeveel stikstof er aanwezig is in de bodem, 
hiervoor dient een stikstofmeting te gebeuren in de wortelzone van het gewas. Deze stikstofmeting wordt het best 
uitgevoerd net voor men een bemesting wilt gaan uitvoeren.  
 
Voorbeeld berekening voor een bijbemesting: 
Streefwaarde 6 weken na planten in de bodemlaag 0-60 cm  256 kg N 
Aanwezige stikstof 6 weken na planten in de bodemlaag 0-60 cm 120 kg N 
Verwachte mineralisatie tot oogst (rijke bodem 7 kgN/week)   56 kg N (8 weken x 7 kg N) -    
Bemestingsadvies        80 kg N/ha toedienen 
 

2.4.1 De voordelen 
Besparing op stikstofmeststoffen  
Door het KNS toe te passen is een besparing op meststoffen mogelijk. Door stikstofmetingen uit te voeren kan nauwkeurig 
bepaald worden hoeveel stikstof al aanwezig is in de bodem. Deze aanwezige stikstof is zeer moeilijk te schatten doordat 
deze sterk seizoensgebonden maar ook per bodem verschillend zal zijn, hierdoor is een stikstofmeting sterk aan te bevelen. 
De stikstof die al aanwezig is kan in mindering gebracht worden van de dosis die er toegediend zal worden. Vaak zorgt dit al 
voor een directe besparing in stikstofmeststoffen. 
 
Gefractioneerd bemesten houdt rekening met de weersomstandigheden en seizoenen 
De weersomstandigheden zijn voor een heel groeiseizoen niet vooraf te voorspellen. Door gefractioneerd te gaan 
bemesten wordt het mogelijk om in te spelen op de weersomstandigheden. Blijkt het een zeer warme en droge zomer te 
worden dan blijft de groei en stikstofopname vermoedelijk iets achter en zal er beter nog beperkter bemest worden om 
achteraf niet met zeer hoge stikstofmetingen te eindigen. Of gaat het na het planten zeer veel te regen dan kan het nodig 
zijn om juist nog een extra bijbemesting uit te voeren.  
 
Mineralisatie niet te onderschatten 
De stikstof die vrijkomt door mineralisatie van oogstresten of groenbedekker mogen niet onderschat worden. Het KNS 
houdt hier sterk rekening mee. Voor een startbemesting zal altijd gekeken worden naar de voorteelt. Is dit een 
groenbedekker die de restststikstof uit de vorige oogstresten heeft opgenomen dan zal deze stikstof bij de nieuwe teelt ook 
weer beschikbaar komen. Het KNS houdt hier bij de startbemesting al rekening mee, maar ook bij de bijbemesting.  
 
Aanvaardbaar nitraatresidu 
Door het toepassen van het KNS is er een betere benutting van de toegediende meststoffen. De bemestingen zijn 
afgestemd op de stikstofopname die nog verwacht wordt. Door gefractioneerd te gaan bemesten houdt je rekening met 
het seizoen, de weersomstandigheden en de mineralisatie. Door zeer doordacht en naar behoefte van de plant te 
bemesten wordt een aanvaardbaar nitraatresidu mogelijk. 

 
Stikstofmeting in de bodem is de basis voor het KNS  
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2.4.2 Resultaten van bemestingsproeven 
 
Gebruikte meststoffen in de proeven 

- KAS (kalkammonsalpeter): 27% N (13,5 % nitraat – 13,5 % ammonium) 

- Urean is een vloeibare meststof op basis van Ureum en ammoniumnitraat. De stikstof inhoud is 30% N (15% 
ureum – 7,5% N03 – 7,5% NH4). Heeft een dichtheid van 1,32 kg/liter. Zo bekomen we een stikstofinhoud van 
39,5 kg N per 100 liter oplossing. 

 

2.4.2.1 Bloemkool gevolgd door prei 

   
Voor de resultaten van een bemestingsproef in bloemkool gevolgd door prei verwijzen we door naar thema Efficiënt 
inzetten van drijfmest.  
 

2.4.2.2  Prei winterteelt (PSKW) 

 
In deze proef werd een bemestingsproef opgezet op een bodem met een hoog organische koolstof gehalte (2,5%). Dit zorgt 
voor een hele uitdaging om daar een correct bemestingsadvies te geven, goede opbrengst te behalen en te eindigen met 
een aanvaardbaar nitraatresidu tijdens de sperperiode. 
 
De volgende objecten werden aangelegd: 

1. Rijbemesting met Urean aan 100% van het bemestingsadvies 
2. Rijbemesting met Urean aan 50% van het advies 
3. Breedwerpige bemesting met KAS aan 100% van het advies 
4. Breedwerpige bemesting met KAS aan 50% van het advies  
5. Geen bemesting 

 
De stikstofvoorraad in de bodem bij planten is 100 á 120 kg Nmin in de 0-30 cm bodemlaag. Er werd 63 kg Nmin voor 
planten gemeten, toch is er beslist om geen startbemesting toe te dienen om tijdens de teelt te kunnen inspelen op de 
stikstofvoorraden die dan in de bodem gemeten worden. 
Zes weken na planten bleken de stikstofvoorraden in de bodem niet zo hard opgelopen te zijn dan verwacht. Een 
bijbemesting werd toegediend. De streefwaarde is op dat moment 210 kg Nmin in de 0-60 cm bodemlaag. 
 
Tabel 8. Stikstofbemesting 6 weken na planten, bemestingsproef prei, 24 augustus 2021 (PSKW) 

Nr. Object 24/08/2021 24/08/2021 

  Kg Nmin Bemesting 

    0-60 kg N/ha 

1 Rijbemesting Urean KNS 86 a 124 

2 Rijbemesting Urean 50% KNS 75 ab 68 

3 Breedwerpig KAS KNS 63 b 147 

4 Breedwerpig KAS 50% KNS 77 ab 67 

5 Onbemest 94 a 0 
Gemiddelden gevolgd door een zelfde letter zijn niet significant verschillend (Duncan, p= 0,05). 

 
Op 27 oktober werd er een nitraatresidu bepaling uitgevoerd. We kunnen concluderen dat het KNS zeer goed rekening 
heeft gehouden met de stikstofvoorraad in de bodem 6 weken na planten en de te verwachten opname. Het object Urean 
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overschrijdt de norm nog sterk, maar dit is een rijenbemesting en geeft een vertekend beeld. Als men een keer teveel in het 
bemestingsdepot de staalname doet dan is de data niet betrouwbaar. 
 
Figuur1. Tussentijdse nitraatresidubepaling van de bemestingsproef prei, 27 oktober 2021 (PSKW) 

 
Figuur2. Nitraatresidu en beoordeling bladkleur bij oogst van de bemestingsproef prei, 7 december 2021 (PSKW) 

 
 
Figuur3. Opbrengst en maatsortering van de bemestingsproef prei, 16 december 2021 

 
 
Scherper bemesten aan 50% van het advies is risicovol geweest. De bladkleur begon in november bleker te worden en bij de 
oogst werden in die objecten nog lagere stikstofresultaten waargenomen dan in de objecten die bemest werden volgens het 
volledige advies. 
 
Het object dat niet werd bemest werd was logischerwijs het bleekst van kleur. Ook bij de opbrengstmeting bleek de 
maatsortering hier minder gunstig te zijn. Door de lage stikstofwaarden en het bleker worden van de prei op 7 december 
werd een vroegtijdige opbrengstbepaling gedaan, hierdoor liggen de netto opbrengsten vrij laag. Mogelijk hadden de 
opbrengsten nog iets hoger kunnen liggen bij een latere oogst en had de bladkleur nog bleker geworden. 
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2.4.2.3 Prei winterteelt (Inagro) 

 
Deze proef is aangelegd op Inagro. In deze proef wordt slechts 1 object voor planten bemest, twee andere zullen op basis 
van tussentijdse stalen bemest worden, dit eenmaal aan 100% en eenmaal aan 50% van het advies. Het 4de object wordt 
niet bemest. 
 
Om de effecten naar bemesting zo goed mogelijk te kunnen onderzoeken werd een perceel met eerder laag koolstofgehalte 
(0,94%) gekozen en werd enkel mineraal bemest.  
 

 Object 1: Geen bemesting 

 Object 2: Geen basisbemesting, bijbemesten op advies volgens KNS aan 50% 

 Object 3: Geen basisbemesting, bijbemesten op advies volgens KNS aan 100% 

 Object 4: Basisbemesting (0-30 cm aanvullen tot 120 EN) + bijbemesting op advies volgens KNS aan 100% 
 
Voor planten werd een stikstofanalyse uitgevoerd, de bodemvoorraad was eerder laag. Er was namelijk maar 19 kg 
nitraatstikstof/ha aanwezig in de laag 0-30 cm, in de laag 30-60 cm was 23 kg nitraatstikstof/ha aanwezig.  
 
Mogelijke verklaring voor deze lage N-inhoud was dat de bodem nog niet diep bewerkt was, hierdoor zal er maar een 
beperkte mineralisatie hebben plaatsgevonden. 
 
Aan de hand van deze meting en een streefwaarde wordt de dosis berekend. Voor prei wordt een streefwaarde van 120 kg 
minerale stikstof in de 0-30 cm bodemlaag gehanteerd. Dat wilt zeggen dat we 120 kgNmin – 19 kgNmin nog 101 kg werkzame 
stikstof/ha hebben toegediend. Op 23 juni werd dit net voor planten gegeven met behulp van 370 kg ammoniumnitraat/ha.  
 
Omdat prei een teelt is met een lang groeiseizoen, en een lage stikstofvraag bij de start, wordt enkel in object 4 bemest voor 
planten.  
 
Tabel 1 Staalname 4-weken na planten 

Object Kg NO3-N Kg NO3-N Kg NO3-N kg N/ha 

  0-30 30-60 0-60 Bijbemesting 

Geen bemesting 70 39 109 0 

Geen basisbemesting, bijbemesten aan 50% van het advies 72 33 105 58 

Geen basisbemesting, bijbemesten aan 100% van het advies 78 42 120 50 + 50 

Basisbemesting + bijbemesten aan 100% van het advies 140 59 199 21 

 
Uit deze staalname kunnen we vaststellen dat het bewerken van de bodem en het aanleggen van de ruggen heeft gezorgd 
voor een sterke stikstofmineralisatie. Op 4-weken tijd is er om en bij 60 eenheden nitraatstikstof bijgekomen in het 
bodemprofiel. Op basis van dit staal werd de bijbemesting ook bepaald, aangezien er nu nog geen acute nood was een stikstof 
wordt deze bijbemesting maar in week 8 voorzien.  
 
Net voor de bijbemesting werd nog een bodemstaalname uitgevoerd om de stikstofdynamiek in de bodem verder op te 
volgen.  
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Tabel 2 Overzicht bodemvoorraad stikstof 

 
 
Een 7-tal weken na planten is te zien dat de stikstofmineralisatie nog voor een beperkte stijging van de bodemvoorraad aan 
stikstof heeft gezorgd. De snelheid van mineralisatie is vast al wat lager enerzijds en anderzijds zal er ook al een zeker 
stikstofopname van de prei hebben plaatsgevonden.  
 
Half september, een 12-tal weken na planten, is in object 1 een duidelijke terugval in de bodemvoorraad stikstof waar te 
nemen, de objecten 2 en 3 die eenzelfde bemesting kregen tonen vergelijkbare voorraden aan stikstof en object 4 heeft de 
hoogste bodemvoorraad stikstof. Echter in de opbrengst scoort enkel object 1 duidelijk minder, tussen de overige objecten 
werd geen verschil in opbrengst waargenomen. Dit terwijl object 4 tot 70 eenheden stikstof extra kreeg. 
 
Tabel 3 Overzicht bruto gewasopbrengst 

 
 
De tussentijdse grondstalen eind oktober tonen een te lage bodemvoorraad in object 1 om nog een optimale groei te 
garanderen. In object 2 wordt de limiet echt wel bereikt, object 3 en 4 hebben voorlopig nog een voldoende voorraad om 
een maximale opbrengst te garanderen.  
 
Alles bij elkaar kan, voorlopig, gesteld worden dat object 2 zowel naar opbrengst als nitraatresidu goed scoort. Het wordt 
afwachten wat de resultaten na de winter zullen zijn. 
 
Tabel 4 Overzicht bodemvoorraad stikstof        Tabel 5 Overzicht bruto gewasopbrengst 
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Tabel 6 Nitraatresidu eind oktober 

 
 
Er werd eind januari geoogst. Zoals verwacht haalde het onbemeste object de laagste opbrengst, namelijk 50,5 ton bruto/ha. 
Object 3 waar aan 100% werd bemest maar dit volledig in bijbemesting scoorde best met 56,2 ton bruto/ha, echter het 
verschil met object 4 waar aan 100% werd bemest in basis en bijbemesting bedroeg slechts 300 kg/ha. Ook het verschil met 
het object dat maar aan 50% werd bemest is beperkt, namelijk 1,3 ton bruto/ha. 
 

  Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld Kwaliteitssortering Maatsortering   

Object Bruto-opbrengst Stukgewicht Netto-opbrengst % % % % % % >4 cm Totale 

  t/ha g/plant t/ha Flandria A1 < 2 cm 2-3 cm 3-4 cm   N-opname 

1 51 251 39 97 3 3 67 29 1 143 

2 55 266 41 95 5 3 62 34 1 159 

3 56 275 42 97 3 2 57 40 1 178 

4 56 270 41 97 4 3 61 34 2 176 

 
Uit deze proef kan dus besloten worden dat een voorzichtige bemesting bij planten weinig of geen risico heeft mits een goede 
opvolging en gerichte bijbemesting tijdens het seizoen. 
 

2.4.2.4 Prei winterteelt (PCG) 

 
Bemesten met bladvoeding of fertigatie 
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2.4.2.5 Zaaiuien  
 

 
 
In deze proef werd een bemestingsproef zaaiuien opgezet op een zandbodem met pH van 6.0 en 2.0 %C. Er wordt gevarieerd 
in de basisbemesting met Urean 30% en twee tijdstippen van bijbemesting met kalkammonsalpeter 27% of BlueN. Het ras 
Hybelle is gezaaid aan 3.45 E/ha. De objecten liggen bovenop de boerderijcompost die eerder het jaar toegediend is.   
 
De volgende objecten werden aangelegd:  

1. Norm toedienen bij de start 115 E N 

2. Start 45 E N , bijbemesting 1 70 E N  

3. Start 45 E N, bijbemesting 1 35 E N, bijbemesting 2 35 E N 

4. Start 45 E N, bijbemesting 1 35 E N  

5. Start 45 E N, bijbemesting 2 BlueN  

6. Start 45 E N 

7. Start 0 E N, bijbemesting 1 70 E N 

8. Start 0 E N, bijbemesting 1 35 E N 

9. Start 160 E N (effect Urean) 

10. Geen extra stikstofbemesting  

De proef is gestart met 28 kg NO3-N/ha in de 0-30cm bodemlaag en 18 kg NO3-N/ha in de 30-60cm bodemlaag. Volgens 
advies moeten we 45 E N toepassen bij de start en 70 E N bij de bijbemesting (object 2). De hoge stikstofdosering bij start 
zorgde niet voor significant lager opkomstpercentage van de uien. De evolutie van nitraatstikstof in de 0-30cm bodemlaag 
staat weergegeven in figuur 1. Op moment van 1e bijbemesting zijn de gegeven startbemestingen terug te vinden in de 
bodem. Tot het tweede bijbemestingsmoment is er maar 3 liter neerslag gevallen. Daarna is er 92 liter neerslag gevallen tot 
augustus maar zonder sterke toename van nitraat in de diepere grondlagen.  
 
 

 
Figuur 1: Nitraatstikstof verloop doorheen de tijd in de 0-30cm bodemlaag  
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De hogere bijbemestingen zorgen ervoor dat het gewas en de toppen langer groen blijven en later afrijpen. Deze hogere 
bijbemesting is ook terug te vinden in het nitraatresidu bij oogst (figuur 2). Maar bijna alle objecten halen een nitraatresidu 
onder de 80 kg NO3-N/ha en vele zelfs onder de 65. 
 

 
Figuur 2: Nitraatresidu bij oogst. Objecten met verschillende letter zijn significant verschillend.  
 
De proef haalde een gemiddelde bruto opbrengst van 77.7 ton/ha met 51% +60mm, 46% 40-60mm en 3% -40 en afval (figuur 
3). Er zijn geen statistische verschillen op vlak van opbrengst, sortering en bewaring die rechtstreeks gelinkt kunnen worden 
aan de toegediende bemesting op dit perceel.  
 

 
Figuur 3: Opbrengst en sortering zaaiuien in ton/ha 
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2.4.2.6 Spinazie zomerteelt (Inagro) 

 
Deze proef is aangelegd door Inagro bij een proefveldhouder. In deze proef wordt het effect van bemestingsdosis en manier 
van bijbemesten in spinazie vergeleken. 
 

 Object 1: Geen bemesting 

 Object 2: KNS 

 Object 3: KNS - 80 eenheden N + bijbemesten op advies met kalknitraat 

 Object 4: KNS - 40 eenheden N + bijbemesten op advies met kalknitraat 

 Object 5: KNS - 40 eenheden N + bijbemesten op advies met ureum 
 
De proef ligt aan op een perceel waar reeds vroege aardappelen werden geteeld. Na de oogst werd hier op 12 augustus een 
bodemstaal genomen om de bemesting van de spinazie op af te stemmen. 
Uit de analyse blijkt 121 eenheden nitraatstikstof in de zone 0-60 aanwezig te zijn waarvan er 84 eenheden zich in de laag 
0-30 cm bevonden. 
 
De spinazie werd op 18 augustus gezaaid, op basis van het KNS kwam nog een advies van 75 eenheden werkzame stikstof. 
 
In object 1 en 3 werd dus geen bemesting bij zaai toegepast. In object 2 werd de 75 eenheden toegediend en in object 4 en 
5 werd 35 eenheden werkzame stikstof gegeven. Dit gebeurde onder de vorm van ammoniumnitraat. 
 
Een maand na zaai werd een staalname uitgevoerd. Dit ligt in de lijn van de verwachtingen, namelijk een lichte toename in 
nitraat van een 25-tal eenheden in het onbemeste object ten opzichte van bij zaai. Dit omdat er nog geen stikstofopname is 
geweest door de spinazie en de hoeveelheid stikstof die op één maand in de zomer kan vrijkomen uit mineralisatie van 
bodem organische stof ongeveer 0,8 tot 1,2 kgN/dag is.  
 
Het object 3 dat bij zaai ook niet werd bemest zat wel iets boven de verwachting. 
 
Op basis van deze stalen wordt een bijbemesting uitgevoerd, hierbij wordt de bodemvoorraad aangevuld tot een 235 
eenheden stikstof. In object 5 werd gewerkt met ureum als bladvoeding, omwille van de hogere efficiëntie (2-3 maal) en 
het risico op verbranding bij te hoge dosissen werd de gift hier beperkt tot 20 eenheden stikstof/ha. 

Object nr. Kg NO3-N Kg NO3-N Kg NO3-N N-bijbemesting 

  0-30 30-60 0-60 (EN) 

Onbemest 57 89 146 0 

KNS 148 101 249 0 

KNS - 80 kalknitraat 90 85 175 70 

KNS - 40 kalknitraat 115 71 186 50 

KNS - 40 ureum 112 61 173 20 

 
Op 20 oktober werd geoogst aan eerder beperkte opbrengsten. Uit de proef valt af te lijden dat een bijbemesting met 
kalknitraat zeker mogelijkheden biedt, dit haalde betere opbrengsten dan het geven van de volledige dosis bij zaaien of een 
bladbemesting met ureum. Hierbij dient wel vermeld te worden dat de gift stikstof via het blad slechts 20 eenheden was in 
plaats van 50.  
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In object 2, waarbij de volledige dosis bij zaaien werd gegeven, was op 14 september een hogere concentratie nitraat in de 
zone 30-60 cm aanwezig. Dit kan mogelijks wijzen op een zekere uitspoeling van stikstof wat niet meer door het gewas zal 
kunnen benut zijn. Ook het gegeven dat dat tussen 20 september en de oogst er 70 liter neerslag/m² is gevallen op een 
perceel met een lichte zandtextuur sterkt ons in dit vermoeden.  
 

Object Opbrengst (ton/ha) 

Onbemest  9,5 

KNS 12,7 

KNS - 80 kalknitraat 17,0 

KNS - 40 kalknitraat 17,4 

KNS - 40 ureum 12,9 

 
Na de oogst werden stalen voor nitraatresidu uitgevoerd. Hieruit blijkt dat het gewas niet meer over stikstof beschikte in de 
bewortelbare zone. De gewasopname in combinatie nitraatverliezen door de vele neerslag tussen 20 september en de 
oogst hebben hier een grote invloed op gehad. De hogere opbrengsten bij de objecten die pas later werden bijbemest en 
dus minder gevoelig waren aan stikstofuitspoeling sterken ons in deze aanname.  

Object Kg NO3-N Kg NO3-N Kg NO3-N Kg NO3-N 

  0-30 30-60 60-90 0-90 

Onbemest 3 4 34 40 

KNS 4 6 35 44 

KNS - 80 kalknitraat 4 12 42 58 

KNS - 40 kalknitraat 4 13 40 56 

KNS - 40 ureum 3 11 31 45 
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2.5 VANGGEWASEN OMZETTEN IN GROENBEMESTERS 

 
 
In het najaar noemen we de groenbedekkers ‘vanggewassen’ omdat we ze inzaaien om de overgebleven nitraten te 
vangen. In het voorjaar worden ze ‘groenbemesters’.  
 
Na het afvriezen en/of onderwerken van de vanggewassen komt de afbraak op gang. Bij de afbraak of de mineralisatie van 
dit organisch materiaal worden de in het najaar vastgelegde minerale elementen, waaronder stikstof, opnieuw vrijgesteld. 
Het deel van het organisch materiaal dat niet onmiddellijk wordt afgebroken, draagt bij tot de opbouw van het 
organischestofgehalte van de bodem. 
 
Bij de stikstofvrijstelling uit groenbemesters is zowel de hoeveelheid stikstof die wordt vrijgesteld als het tijdstip van 
vrijstelling van belang. Beide variëren in functie van:  

- het tijdstip van onderwerken en/of afvriezen van het vanggewas 
- de temperatuur en het vochtgehalte van de bodem 
- het type en de samenstelling van het vanggewas. 

 
Het moment van inwerken van het vanggewas is cruciaal voor de situatie in het voorjaar. Idealiter wordt door mineralisatie 
van het ingewerkte vanggewas een hoeveelheid minerale stikstof vrijgesteld die in grote mate wordt opgenomen door het 
ontwikkelende volggewas. Weet dat groenbemesters met een hoge C/N-verhouding, zoals de grasachtingen, meer tijd 
zullen vragen om stikstof te leveren dan de meer bladrijke groenbemesters zoals Phacelia, bladrammenas en gele mosterd 
die een lagere C/N-verhouding hebben. Hou hiermee, én met het tijdstip waarop de volgteelt stikstof nodig heeft, rekening 
om de groenbemester te verkleinen en in te werken. 
 
Weet dat het gewas in zijn geheel of verkeerd inwerken nadelig kan zijn. De stikstof kan te laat vrijkomen, op het verkeerde 
moment, de bodem kan verzuren … Maar wat is nu de beste methode om een soms toch wel volumineus gewas in te 
werken? De klepelmaaier of schijveneg is ideaal om de groenbedekker in te werken. Als deze niet voor handen is kan je het 
ook met een frees doen, op voorwaarde dat deze heel ondiep werkt, slechts een paar centimeter diep dus. Hierna laat je 
het gewas best rusten, tot een viertal weken. Zo kan het omzettingsproces op gang komen en komt de opgeslagen stikstof 
op het beste moment vrij voor de teelt. 
 
Hoeveel stikstof je nog moet bemesten, bepaal je best aan de hand van een staalname. Want de hoeveelheid stikstof die de 
groenbemester vrijstelt hangt natuurlijk af van de massa ervan. Vandaar ook het belang om het vanggewas tijdig te 
vernietigen. Door een goede opvolging kan je later in het jaar een te hoog residu vermijden. 
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2.5.1 De voordelen 
 
Besparing op stikstofmeststoffen  
 
Door vanggewassen gericht in te zetten in de teeltrotatie is het mogelijk de stikstofverliezen te beperken en de ‘gevangen’ 
stikstof te recupereren het jaar nadien.  
De aanwezige stikstof die uit het vanggewas zal vrijkomen is moeilijk in te schatten, afhankelijk van de ontwikkeling, het 
type, het moment van inwerken en de omstandigheden na inwerken kan de stikstofvrijstelling beïnvloed worden.  
 
Daarom wordt aanbevolen om de bemesting bij zaaien of planten te verlagen afhankelijk van het type en de ontwikkeling 
(zie onderstaande tabel). Tijdens het groeiseizoen kan dan op basis van een stikstofmeting een gerichte bijbemesting 
uitgevoerd worden.   

 
 
Opbouw organische stof 
 
Vanggewassen leveren niet enkel stikstof maar produceren ook biomassa of organische stof. Niet alle aangeleverde 
organische stof is echter stabiel, afhankelijk van de samenstelling van de organische stof wordt de aanwezige koolstof  
trager of sneller omgezet tot CO2. De effectieve organische stof wordt gedefinieerd als de hoeveelheid organische stof die 
na één jaar nog niet afgebroken is. De grasachtigen scoren hier beter dan de meer bladrijke vanggewassen.  
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2.5.2 Resultaten van een proef in knolselder 
 
Deze proef werd aangelegd op Inagro in Roeselare. In de demoproef worden verschillende basisbemestingen in combinatie 
met een bijbemesting in het groeiseizoen met elkaar vergeleken. Ook het al dan niet gebruik van dierlijke mest en het effect 
van het inwerken van een groenbedekker werd meegenomen in de objecten.  
 

2.5.2.1 Knolselder  voorafgegaan aan een mengsel van Japanse haver en Phacelia 
 
In deze proef werden de volgende objecten aangelegd. Elke bemestingstrap is gebaseerd op het KNS bemestingsadvies dat 
rekening houdt met de hoeveelheid stikstof dat in de bodem aanwezig is. 
 
De proef lag aan op een perceel met een eerder hoog koolstofgehalte, namelijk 1,7%.  
 
 

1. Groenbedekker inwerken, geen bemesting bij planten en bijbemesten volgens advies 
2. Groenbedekker inwerken, basisbemesting met Entec in bandbemesting + bijbemesten volgens advies 
3. Groenbedekker inwerken, basisbemesting met dierlijke mest + bijbemesten volgens advies 
4. Groenbedekker afvoeren, geen bemesting 
5. Groenbedekker inwerken, geen bemesting 

 
Op 3 april 2020 werd de groenbedekker met een matige ontwikkeling geklepeld. Op deze manier kan deze massa van start 
gaan met de vertering en dus geleidelijke vrijstelling van stikstof, in object 4 wordt de groenbedekker gemaaid en 
afgevoerd. 
 
Op 6 mei werd in object 2 een gift varkensdrijfmest van 13 ton/ha gegeven. Het perceel werd vervolgens gefreesd. Zo is de 
dierlijke mest ingewerkt en wordt de geklepelde groenbedekker gemengd in de bodem. 
 
Op 13 mei werd het perceel geploegd, werd 500 kg patentkali/ha toegediend en klaargelegd met de rotoregg. Nadien werd 
het ras Markiz gepland. In object 2 gaf men via bandbemesting een gift van 385 kg entec/ha. 
 
Op 17 juni vonden de eerste staalnamen plaats in de zone 0-60 cm. Hierin kwam vooral het verschil in bemesting naar voor, 
een effect van het al dan niet inwerken van het vanggewas werd nog niet waargenomen.  
 

- Object 1: 69 kg nitraat/ha 
- Object 2: 115 kg nitraat/ha 
- Object 3: 137 kg nitraat/ha 
- Object 4: 69 kg nitraat/ha 
- Object 5: 65 kg nitraat/ha 

 
Op 15 juli werd een staalname gedaan voor bijbemesting. Het object met de bandbemesting entec stond visueel het beste. 
Hier was de basisbemesting dan ook de hoogste en bijkomend plaatsspecifiek toegediend. De objecten 1, 4 en 5 hadden elk 
een bodemvoorraad aan stikstof van ongeveer 100 eenheden nitraatstikstof in de zone 0-60 cm. Het effect van het al dan 
niet inwerken van een vanggewas is dus nog steeds niet zichtbaar, de droge omstandigheden beperken de 
stikstofmineralisatie.  

Object nr. 15/07/2020 15/07/2020 15/07/2020 Advies 

 Kg Nmin Kg Nmin Kg Nmin N-bijbemesting 

  0-30 30-60 0-60 (EN 

1 78 27 105 148 

2 151 32 183 70 

3 125 32 157 97 

4 70 27 97  
5 75 25     

 
Door de aanhoudende droogte werd begin september een irrigatiebeurt uitgevoerd van 2 maal 15 liter/m².  
 
Op 16 september werd opnieuw een staalname uitgevoerd om de stikstofvoorraad in de bodem op te volgen. Er is op zich 
maar een zeer beperkte daling van stikstof in het bodemprofiel ten opzichte van 15 juli. Via de irrigatie zal de groei hopelijk 
gestimuleerd worden. Op vandaag zijn reeds knollen van ongeveer 1 kg aanwezig. 
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Object nr. 15/07/2020 15/07/2020 15/07/2020 

 Kg Nmin Kg Nmin Kg Nmin 

  0-30 30-60 0-60 

1 176 43 219 

2 162 50 212 

3 201 55 256 

4 59 31 90 

5 60 30 90 

Op 15 oktober werden opnieuw grondstalen genomen, de objecten 4 en 5 die niet bemest werden hebben lage 
nitraatwaardes. Er is een klein verschil merkbaar tussen object 4 waar het vanggewas werd verwijderd en object 5 waar het 
vanggewas werd ingewerkt. De overige objecten kregen een totale bemesting van 150 (1) tot 170 (2 en 3)eenheden 
werkzame stikstof. De gehaltes nitraat in deze objecten zitten vergelijkbaar, maar zeer ruim. De regen van eind september 
heeft vermoedelijk de mineralisatie van het rijke (1,7% koolstof) perceel sterk aangewakkerd. 

 
 
Op 18 november werd een tussentijdse opbrengstbepaling uitgevoerd. Hierbij blijven de niet bemeste objecten (4 en 5) 
zichtbaar achter in opbrengst, dit is echter niet statistisch significant. De objecten bemest met kunstmest (bij planten of 
volledig in bijbemesting) behalen de hoogste tussentijdse opbrengsten. Naar nitraatresidu zijn het enkel de niet bemeste 
objecten die de eerste drempelwaarde halen. De overige objecten zitten vrij gelijk, maar een pak te ruim. De mineralisatie 
uit organische stof en het vanggewas heeft pas een piek gekend na de irrigatiebeurten en neerslag vanaf september en 
werd op moment van bijbemesting onderschat. 

Object nr. 18/11/2020 18/11/2020 18/11/2020 18/11/2020 18/11/2020 

 Knolopbrengst Kg NO3-N Kg NO3-N Kg NO3-N Kg NO3-N 

  ton/ha 0-30 30-60 60-90 0-90 

1 73,399 67 97 43 207 

2 67,23 56 97 42 197 

3 72,715 47 117 60 226 

4 60,084 8 33 30 71 

5 65,04 9 28 27 64 

 
Het perceel werd half januari geoogst. De niet bemeste objecten scoren minder, maar de verschillen zijn niet significant. 
Het object 1, volledig bemest in bijbemesting toont wel aan dat bij knolselder de bemesting kan uitgesteld worden tot op 
het moment van sterke groei. Bij late oogsten en groeizame najaren kunnen we in dit geval optimaal gebruik maken van de 
gratis stikstof uit mineralisatie, het verlagen van de bemesting tijdens de eerste helft van de groeiperiode is hierbij 
noodzakelijk en zonder al te veel risico op een verlaagde opbrengst. 

Object nr. 18/11/2020 18/11/2020 18/11/2020 18/11/2020 18/11/2020 

 Knolopbrengst Kg NO3-N Kg NO3-N Kg NO3-N Kg NO3-N 

  ton/ha 0-30 30-60 60-90 0-90 

1 83,953 9 60 56 126 

2 81,253 10 57 69 136 

3 85,504 10 51 76 136 

4 75,418 7 13 28 48 

5 79,492 7 13 24 44 

Het al dan niet inwerken van het vanggewas gaf een verhoogde knolopbrengst met 4 ton/ha, deze was echter niet 
significant.    
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2.6 EFFICIENTE INZET VAN DIERLIJKE MEST 
 
Dierlijke mest is een complete meststof en bevat naast stikstof ook nog andere nutriënten zoals fosfor, kalium, magnesium, 
zwavel, … 
Binnen Vlaanderen is dierlijke mest veelal ook vlot beschikbaar en goedkoper dan kunstmest.  
 
In onderstaande tabel is de gemiddelde bemestingswaarde van enkele organische mesten bij emissie-arme toediening in 
het voorjaar weergegeven. Alleen op basis van een mestanalyse kan de exacte bemestingswaarde van een partij mest 
berekend worden. 
 
Tabel 3. kg meststofeenheid per ton mest 

   

 N P2O5 K2O MgO Na2O Dichtheid ton/m³ 

Drijfmest       

rundvee 4,8 1,4 4,8 1,0 0,7 1 

kalveren 3,0 1,3 3,3 0,5 1,2 1 

mestvarkens 8,1 5,0 4,8 1,7 1,3 1 

mestvarkens brijbak 9,2 4,9 6,0 2,0 1,6 1 

zeugen 4,4 2,9 2,8 1,2 0,9 1 

Vaste mest       

rundvee 7,1 2,9 8,1 1,8 1,0 0,8 

varkens 7,5 9,0 9,0 3,6 1,6 0,8 

 

 

In dierlijke mest kunnen verschillende fracties stikstof worden onderscheiden.  

 Minerale stikstof = direct beschikbaar 

 Organisch gebonden stikstof = niet direct beschikbaar 
o Deel wordt vastgelegd als humus 
o Deel komt vrij tijdens groeiseizoen 

 
De stikstofwerking van organische mest wordt uitgedrukt door middel van een werkingscoëfficiënt. Deze geeft aan welk 
deel van het totale gehalte ter beschikking komt van het gewas (gedurende het jaar van toediening). In tabel 1 worden de 
werkingscoëfficienten van dierlijke mest weergegeven in de loop van het teeltseizoen. 
 
Tabel 4. Stikstofwerkingscoëfficiënten (1e-jaarswerking) van de totale hoeveelheid stikstof (N-totaal) in dierlijke mest bij gemiddelde 
mestsamenstelling, in geval van voorjaarstoediening (maart/april) d.m.v. drijfmestinjectie of bovengronds verspreiden en direct inwerken 
van vaste mest 

 Stikstofwerkingscoëfficiënt (%) van N-totaal 

Mestsoort tot 1 juni tot 1 juli tot 1 aug tot 1 sep tot 1 okt tot 1 nov 

Drijfmest       
Rundvee 50 50 55 55 55 60 
Kalveren 75 80 80 80 80 80 
Varkens 65 70 75 80 80 80 
Kippen 65 70 75 75 80 80 
       

Vaste mest       
Rundvee 20 25 25 30 30 35 
Leghennen (droge mest) 30 45 50 60 65 65 
Kippenstrooiselmest 45 50 55 55 60 60 
Vleeskuikens 30 40 50 55 60 60 
Champost 10 15 20 25 30 35 
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2.6.1 Resultaten van bemestingsproeven 
 

2.6.1.1 Bloemkool gevolgd door prei 

   
In de bemestingsproef met vroege bloemkool gevolgd door prei werden de volgende objecten aangelegd. Dit werd in 
tweevoud aangelegd, namelijk binnen een blok waar drijfmest toegediend werd en in een blok zonder drijfmest. Elke 
bemestingstrap is gebaseerd op het KNS bemestingsadvies dat rekening houdt met de hoeveelheid stikstof dat in de bodem 
aanwezig is. 
1. Geen kunstmest  
2. 70% van het bemestingsadvies om de werking van drijfmest te kunnen nagaan 
3. Bemestingsadvies  
4. Er wordt geen rekening gehouden met de hoeveelheid stikstof die nog aanwezig is in de bodem. Voor bloemkool 

wordt de streefwaarden toegepast en voor de volgteelt de maximaal nog te geven hoeveelheid stikstof volgens de 
norm van 315 kg N/ha. 

Bloemkool 
Op 3 maart werd drijfmest uitgereden op de objecten met drijfmest. Er is 25 m³/ha runderdrijfmest toegediend aan 3,3 kg 
N/1000 kg. Dit komt neer op 82 kg stikstof per ha. Van deze 82 kg N rekenen we 60% werkzame stikstof. Dit komt dan neer 
op 50 kg N/ha via drijfmest. 
 
Voor vroege bloemkool wordt een streefwaarde van 270 kgNmin in de 0-60 cm bodemlaag gehanteerd. Rekening houdend 
met de stikstofvoorraad in de bodem en de 50 kg N/ha toegediende drijfmest werden volgende bemestingen uitgevoerd. 

Nr. Object Drijfmest Minerale 

  werkzame N bemesting 

            

1 Onbemest, geen drijfmest 0 kg/ha 0 kg/ha 

2 70% advies, geen drijfmest 0 kg/ha 151 kg/ha 

3 Advies, geen drijfmest 0 kg/ha 216 kg/ha 

4 Volledige streefwaarden, geen drijfmest 0 kg/ha 270 kg/ha 

5 Onbemest, drijfmest 50 kg/ha 0 kg/ha 

6 70 % advies, drijfmest 50 kg/ha 116 kg/ha 

7 Advies, drijfmest 50 kg/ha 166 kg/ha 

8 Volledige streefwaarden, drijfmest 50 kg/ha 270 kg/ha 

 
Tabel 4. Resultaten van de bemestingsproef bloemkool 2021 (PSKW) 

                    Relatieve         16/06/2021 

 Object Kwaliteitssortering economische Gewasbeoordeling Kg NO3N 

  %Flandria %kl1 %kl2 %NO opbrengst Bladmassa Bladkleur 0-60 

1 Onbemest, geen drijfmest 7 c 48 a 38 a 7 ab 51 3,0 e 3,0 e 28 d 

2 70% advies, geen drijfmest 83 a 17 b 0 b 0 c 99 7,0 c 7,0 c 54 cd 

3 Advies, geen drijfmest 87 a 12 b 0 b 2 bc 100 7,8 b 8,0 b 88 c 

4 Volledige streefwaarden, geen drijfmest 93 a 7 b 0 b 0 c 103 8,0 b 7,0 bc 189 b 

5 Onbemest, drijfmest 36 b 43 a 11 b 9 a 69 6,0 d 6,0 d 36 d 

6 70 % advies, drijfmest 72 a 21 b 4 b 3 bc 91 7,0 c 7,0 c 44 cd 

7 Advies, drijfmest 84 a 16 b 1 b 0 c 100 8,3 b 8,0 b 67 cd 

8 Volledige streefwaarden, drijfmest 89 a 9 b 1 b 0 c 101 9,0 a 9,0 a 275 a 

  1=                  weinig bleek     

  9=                  veel donker     

Gemiddelden gevolgd door een zelfde letter zijn niet significant verschillend (Duncan, p= 0,05). 
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De stikstofmetingen bij de oogst (tabel 4) tonen mooie resultaten. Het gewas heeft de laatste maand nog veel stikstof 
kunnen opnemen.  Ondanks de verschillen in kunstmestgiften tussen de objecten eindigt deze teelt met een vrij gelijk 
stikstofresultaat.  
 
Ook de oogstresultaten van de bloemkool bevestigen de correct toegepaste dosissen. 70% van het advies bemesten 
(objecten 2 en 6) tonen een iets blekere bladkleur en minder bladmassa (tabel 5). De 70% diende als controle van het 
advies. Scherper bemesten dan het advies neemt risico’s met zich mee.  
 
In deze teelt werd het principe van het KNS nogmaals bevestigd. Er werd rekening gehouden met de stikstofvoorraad in de 
bodem en ook met de toegediende drijfmest.    
 
Prei 
Na de oogst van bloemkool werd 2 dagen later prei geplant. De resterende stikstof in de bodem na de oogst van bloemkool 
zal beschikbaar zijn voor de volgteelt prei. Ook de oogstresten die ingewerkt worden zullen mineraliseren en mogen niet 
onderschat worden. Daarom is er geen startbemesting gegeven bij het planten van de prei en zien we na 6 weken een 
sterke stijging van de stikstof in de bodem. 
 
Tabel 5. Toegediende bemestingen 6 weken na planten van de bemestingsproef prei (PSKW) 

Nr. Object 9/08/2021 Minerale 

  Kg Nmin bemesting 

    0-60 prei 

1 Onbemest, geen drijfmest 106 d 0 kg/ha 

2 70% advies, geen drijfmest 156 cd 38 kg/ha 

3 Advies, geen drijfmest 226 b 0 kg/ha 

4 Volledige streefwaarden, geen drijfmest 279 a 45 kg/ha 

5 Onbemest, drijfmest 161 c 0 kg/ha 

6 70 % advies, drijfmest 162 c 34 kg/ha 

7 Advies, drijfmest 243 ab 0 kg/ha 

8 Volledige streefwaarden, drijfmest 287 a 45 kg/ha 

Gemiddelden gevolgd door een zelfde letter zijn niet significant verschillend (Duncan, p= 0,05). 
 
Tabel 6. Stikstofmeting 1 oktober en 15 november in de bemestingsproef prei (PSKW) 

Nr. Object 1/10/2021 15/11/2021 

  Kg NO3N Kg NO3N 

    0-60 0-90 

1 Onbemest, geen drijfmest 22 d 26 cd 

2 70% advies, geen drijfmest 62 c 35 cd 

3 Advies, geen drijfmest 26 d 44 c 

4 Volledige streefwaarden, geen drijfmest 117 b 67 b 

5 Onbemest, drijfmest 29 d 25 d 

6 70 % advies, drijfmest 68 c 31 cd 

7 Advies, drijfmest 45 cd 43 c 

8 Volledige streefwaarden, drijfmest 155 a 93 a 

Gemiddelden gevolgd door een zelfde letter zijn niet significant verschillend (Duncan, p= 0,05). 
 
Aan het begin van de sperperiode op 1 oktober zijn er opnieuw stikstofmetingen uitgevoerd. De objecten waar de volledige 
norm is bemest (objecten 4 en 8) en waarbij met de bemesting geen rekening is gehouden met de aanwezige stikstof in de 
bodem zien we nog een hoog nitraatresidu.  
Aan het eind van de sperperiode en waar de oogst bijna zou starten zien we zeer lage nitraatresidu’s bij alle objecten. Enkel 
bij object 8 werd nog een te hoog nitraatresidu gemeten.  
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Tabel 7. Gewasbeoordeling en oogstresultaten van de bemestingsproef prei, 30 november 2021 (PSKW) 

Nr. Object Prei Netto Relatieve Kwaliteitssortering (%) Maatsortering (%) 

  bladkleur opbrengst economische klasse  klasse 2 < 2 cm 2-3 cm 3-4 cm 

      ton/ha opbrengst Flandria         

1 Onbemest, geen drijfmest 5,0 d 42 c 93 95 a 5 b 13 a 40 a 47 c 

2 70% advies, geen drijfmest 6,0 c 44 bc 98 95 a 5 b 9 ab 33 ab 59 abc 

3 Advies, geen drijfmest 7,3 ab 45 abc 100 92 ab 8 ab 10 ab 39 a 51 bc 

4 Volledige streefwaarden, geen drijfmest 8,0 a 50 ab 107 85 b 15 a 4 b 37 a 59 abc 

5 Onbemest, drijfmest 6,0 c 47 abc 104 93 ab 7 ab 6 b 33 a 61 abc 

6 70 % advies, drijfmest 7,0 b 46 abc 102 96 a 4 b 6 b 31 ab 63 abc 

7 Advies, drijfmest 7,8 a 50 ab 110 93 ab 7 ab 5 b 27 ab 68 ab 

8 Volledige streefwaarden, drijfmest 8,0 a 53 a 115 89 ab 11 ab 5 b 20 b 75 a 

    bleek                          

    donker                          

Gemiddelden gevolgd door een zelfde letter zijn niet significant verschillend (Duncan, p= 0,05). 
 

Bij de bloemkoolteelt werd een mindere bladkleur en minder bladmassa waargenomen bij de objecten die scherper dan het 
advies bemest werden. Deze resultaten worden bevestigd in de preiteelt (tabel 7). De bladkleur is duidelijk ook hier bleker 
bij de objecten 2 en 6 waar 70% van het advies bemest werd. Ook in opbrengst zien we negatief effect bij het te scherp 
gaan bemesten.  
 
De objecten met drijfmest tonen over het algemeen een hogere opbrengst, ondanks dat er minder kunstmest is 
toegediend. 
 

2.6.1.2 Bloemkool  

 
De bemestingsproef met Giewont tweede vrucht bloemkool voor industrie lag aan op een lichte zandleembodem met 
koolstofgehalte van 1.13%. De objecten zonder runderdrijfmest kregen een evenredige kunstmestgift met patentkali en 
tripelsuperfosfaat. De Giewont is geplant op 9 juli. 
 
De objecten in de proef: 

1. RDM + aanvullen tot 250 E N breedwerpig, geen bijbemesting 

2. RDM + 50 E N in bandbemesting , bijbemesting KNS advies in de rij 

3. RDM + aanvullen volgens KNS advies breedwerpig, bijbemesting KNS advies in de rij 

4. RDM + geen extra stikstofgift gedurende de teelt 

5. Geen RDM + KNS advies breedwerpig, bijbemesting KNS advies in de rij 

6. Geen RDM + KNS -30% advies in bandbemesting, bijbemesting KNS advies in de rij 

7. Geen RDM + KNS advies met Urean breedwerpig sproeien, bijbemesting KNS advies in de rij 

Voor de toediening van runderdrijfmest rekenden we met de forfaitaire waarden maar namen ook een analyse van de mest.  
De toegediende 32 ton per hectare stond gelijk aan een gift van 72 eenheden werkzame stikstof ipv 92 eenheden volgens 
forfait. De effectieve inhoud is gebruikt om de startbemestingen kunstmest op af te stemmen gecombineerd met de 
stikstofinhoud in de bodem en verwachte mineralisatie. Bij aanvang van de proef zat er 12 kg NO3-N/ha in de 0-30 cm 
bodemlaag en 10 kg NO3-N/ha in de 30-60cm bodemlaag. 
 
Zeven weken na planten zijn opnieuw bodemstalen genomen. In de objecten met bandtoepassing zijn bodemstalen genomen 
volledig in de plantrij en volledig tussen de plantrij. Hierbij zien we dat de stikstofconcentratie in de plantrij nog steeds hoger 
is dan tussen de rijen (figuur 1). De meststoffen zitten nog steeds dicht bij de plant.  
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Figuur 1: Nitraatstikstofanalyse in en tussen de plantrij op 25/08/2020 
 
Begin september kon je het object dat enkel runderdrijfmest kreegt bij de start er met het blote oog uithalen. Het gewas 
stond bleker en minder volumineus.  
Door de trage groei van de bloemkolen is de oogst gestart op 25 november en een tweede maal op 3 december. Er waren 
geen significante verschillen in de totale opbrengst. Gemiddeld gezien haalde de proef 30,7 ton/ha. De kwaliteit van de kolen 
is snel achteruit gegaan. Gemiddeld gezien was er tijdens de eerste snede 69% AA-kwaliteit, in de tweede snede amper 30%.  
 
De nitraatresidu’s op 17 november staan weergegeven in figuur 2. Al de objecten behaalde een nitraatresidu onder de 1e 
drempelwaarde van 85 kg NO3-N/ha. Het gemiddelde nitraatresidu in de proef was 16 kg NO3-N/ha. In absolute cijfers sprong 
object 1 eruit met een hoger nitraatresidu.  
 

 
Figuur 2: Nitraatresidu per object op 17/11/2020 
 
In de proef zorgt een grotere stikstofdosis niet voor een hogere en/of kwalitatievere opbrengst. Een basisbemesting met 
alleen runderdrijfmest volstaat niet en resulteert in visuele tekorten tijdens de teelt en een kwalitatief mindere opbrengst. 
Tijdig bijspringen met een bijbemesting is de boodschap. Bandbemesting met kunstmest houdt de meststoffen dicht bij de 
plant. Giewont neemt veel stikstof op en behaalt lage nitraatresidu’s bij oogst.  
 

2.6.1.3 Knolselder   
Voor de resultaten van een bemestingsproef in knolselder verwijzen we door naar het thema vanggewassen omzetten in 
groenbemester.  
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2.7 BEMESTING BIJ MEERDERE TEELTEN PER JAAR 
 

2.7.1 Nalevering van stikstof uit oogstresten 
Op percelen waar twee of meerdere teelten per jaar worden verbouwd is het belangrijk dat er ook rekening gehouden wordt 
met de stikstofvrijstelling uit de oogstresten van de voorgaande teelt. De inhoud van de oogstresten hangt af van de teelt 
maar ook van de hoeveelheid oogstresten (weinig, normaal, veel), zie tabel. De categorie ‘weinig’ komt meestal overeen met 
de vermarktingswijze voor verse markt en categorie ‘veel’ voor industrie. Er kan gerekend worden met 50% tot 80% van de 
hoeveelheid stikstof die vrijkomt voor de volgteelt binnen hetzelfde jaar (bron: VKNS).  
 

Teelt 
N-inhoud oogstresten (kg N/ha) 

weinig normaal veel  

    
Prei  25 50 75 
Bloemkool 90 130 175 
Witte kool 100 150 200 
Rode kool 95 140 190 
Savooi kool 95 140 190 
Broccoli 120 175 235 
Bleekselder 80 120 160 
Groene selder 80 120 160 
Knolselder 70 100 135 
Spinazie 15 20 30 
Radicchio 53 80 110 
Chinese kool 70 100 135 
Courgette 120 175 235 
Wortelen 50 75 100 
Andijvie 30 45 60 
Venkel 75 110 150 
Stamslaboon 65 95 130 
Kropsla 30 40 55 
Alternatieve sla licht 30 40 55 
Alternatieve sla zwaar  30 40 55 
Ijsbergsla 55 80 110 
Peterselie 10 15 20 
(Kool)raap 35 50 70 
Koolrabi 55 80 110 
Rode biet 75 110 150 
Ajuin 20 25 35 
Spruitkool 130 190 255 
Pompoen 30 40 55 
Aardbei 55 80 110 

Bron: VKNS  
 
De startbemesting van de volgteelt kan verlaagd worden door rekening te houden met de stikstofvrijstelling van de 
oogstresten van de voorgaande teelt. Het is aangeraden om op het einde van de eerste teelt een bodemanalyse te laten 
nemen om de startbemesting van de volgteelt te bepalen. Geef hierbij zeker al de informatie van de teelten mee zodat 
hiermee rekening gehouden kan worden in het bemestingsadvies. Neem tijdens de volgteelt ook tussentijdse grondanalyses 
om de vrijstellingen verder op te volgen en bij te bemesten indien nodig. De nalevering vanuit oogstresten speelt ook een rol 
nadat de laatste teelt geoogst is. Zaai tijdig indien mogelijk een vanggewas in om deze op te vangen.  
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2.7.2 Aanlevering van koolstof uit oogstresten 
Oogstresten van groenteteelten zorgen ook voor een aanbreng van organische koolstof en kunnen zo ook hun bijdrage 
leveren aan de koolstofopbouw in de bodem. In de tabel enkel voorbeelden voor groenten. 
 

Gewas 
Aanvoer totale koolstof  

(ton C/ha) 
Aanvoer effectieve koolstof 

 (ton C/ha) 

   
Erwten droog geoogst 2.53 0.77 
Rode kolen 2.39 0.73 
Spruitkolen  2.34 0.72 
Savooikolen 2.15 0.66 
Asperge 1 jaar 2.78 0.57 
Knolselder 1.72 0.55 
Broccoli  1.76 0.54 
Witte kolen 1.72 0.53 
Bloemkolen  1.52 0.47 
Bruine bonen 1.55 0.47 
Veldbonen 1.53 0.46 
Stamslabonen  1.56 0.46 
Prei 1.25 0.38 
Raapkolen  1.22 0.37 
Wortelen 1.21 0.37 
Witlofwortels 1.33 0.27 
Chicorei 1.30 0.27 
Kropsla  0.63 0.19 

Bron: Organische stof in de bodem, sleutel tot bodemvruchtbaarheid (LNE, 2014) 
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2.7.3 Resultaten van bemestingsproeven 
 
Gebruikte meststoffen in de proeven 

- KAS (kalkammonsalpeter): 27% N (13,5 % nitraat – 13,5 % ammonium) 

- Urean is een vloeibare meststof op basis van Ureum en ammoniumnitraat. De stikstof inhoud is 30% N (15% 
ureum – 7,5% N03 – 7,5% NH4). Heeft een dichtheid van 1,32 kg/liter. Zo bekomen we een stikstofinhoud van 
39,5 kg N per 100 liter oplossing. 

 

2.7.3.1 Alternatieve sla  

 
In deze stikstofbemestingsproef alternatieve sla worden twee rondes groene eikenbladsla (Kiribati) na elkaar geteeld op een 
zandbodem met een pH van 6,3 en een koolstofpercentage van 1,3%. Voorteelt was herfstprei. Bij de berekening van de 
stikstofgift op basis van de grondstalen is een mineralisatie van 0.8 kg N/ha/dag voor 6 weken meegerekend voor beide 
rondes. Daarnaast is voor de 2e ronde sla ook een vrijstelling uit de oogstresten van de 1e ronde van 40 eenheden stikstof in 
rekening gebracht.  
 
De objecten in de proef:  

Nr. Object N-gift 1e ronde N-gift 2e ronde 

  
Eenheden N 
23/04/2021 

Eenheden N 
17/06/2021 

1. Geen N bemesting  0 0 

2. KNS-advies -40% met kalkammonsalpeter 27-0-0 (KAS) 73 51 

3. KNS-advies met KAS 27-0-0 121 76 

4. KNS-advies +40% met KAS 27-0-0 169 98* 

5. KNS-advies met breedwerpige grondbespuiting voor planten met Urean 30-0-0 121 83 

6. KNS-advies -40% toegepast in de rij m.b.v. slangenpomp en Urean 30-0-0 73 51 

*dit zorgt voor een overschrijding van de N-norm binnen MAP 6.  
 
Drie weken na planten van de 1e slaronde staat het object met de grootste stikstofgift er gezonder, volumineuzer en 
uniformer bij dan de andere objecten. Een verschil in kleur is nog niet op te merken. Vijf weken na planten wordt het verschil 
met het onbemest stikstofobject steeds duidelijker zichtbaar. Eveneens zijn de stikstoftrappen ook terug te vinden op vlak 
van volume, kleur en uniformiteit. Dezelfde tendensen zien we ook in de tweede slaronde.  
 
De eerste slaronde haalde een gemiddelde opbrengst van 51 ton/ha, de tweede slaronde 40.7 ton/ha (tabel 1). Het onbemest 
stikstofobject had in beide gevallen de laagste opbrengst en de minste oogstresten. De significante verschillen in de eerste 
ronde tussen de verschillende bemestingen zijn in de tweede ronde niet meer terug te vinden. Wel in absolute cijfers blijft 
het zo dat hoe hoger de stikstofbemesting hoe hoger het gemiddeld stukgewicht. Maar dit resulteert ook in een hoger 
nitraatresidu bij oogst  (figuur 1).  
 
Tabel 1: Opbrengst en oogstresten 1e en 2e slaronde op respectievelijk 08/06/2021 en 23/07/2021 

Object 
Gemiddeld 

stukgewicht  
1e ronde 

Oogstresten        
1e ronde 

Gemiddeld 
stukgewicht  

2e ronde 

Oogstresten  
2e ronde 

  
        

1 Geen N 303 d 4.0 b 241 b 3.0 b 
2 KNS-advies -40% 

KAS 
529 bc 8.6 a 435 a 7.7 a 

3 KNS-advies KAS 576 ab 9.1 a 465 a 7.7 a 

4 KNS-advies +40% 
KAS 

616 a 9.6 a 480 a 9.3 a 
5 KNS-advies Urean  513 c 8.9 a 408 a 7.5 a 

6 KNS-advies -40% 
Urean rij 

526 bc 7.4 a 440 a 7.2 a 

  
        

Gemiddeld 510 7.9 412 7.1 
p-waarde 0.0001 0.0002 0.0001 0.0001 

  
        

   gram ton/ha gram ton/ha 
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Objecten volgens KNS en KNS+40% behalen een nitraatresidu bij oogst boven de norm van 85 kg NO3-N/ha. De mineralisatie 
uit de bodem was hoger dan eerst ingeschat. Dit blijft een van de moeilijkste gegevens om goed in te schatten.  Er zijn geen 
significante verschillen tussen de KNS-40% toepassing met KAS of met Urean op vlak van opbrengst en nitraatresidu. De KNS 
toepassing met KAS haalt in de eerste ronde een significant hoger stukgewicht dan de toepassing met Urean maar dit verschil 
geldt enkel nog in absolute waarde tijdens de tweede ronde. Op vlak van nitraatresidu tussen beide geen verschil.  
 

 
Figuur 1: Nitraatresidu’s bij oogst van de twee slarondes 
 
Ter demonstratie lag er een aparte herhaling aan waar een grasstrook ondergewerkt is net voor planten van de sla. De 
vertering van het gras heeft ook stikstof nodig en vormt concurrentie met de sla. Dit was ook visueel te zien op het veld 
tijdens de 1e slaronde (foto 1). De analyses in de bodem bevestigde dat er minder nitraten aanwezig waren op de locaties 
waar gras de voorteelt was. Tijdig onderwerk van gras is hierbij een bevestigde must. Het effect was minder zichtbaar 
tijdens de tweede slaronde. 
 

 
Foto 1: Effect onderwerken gras net voor de teelt (links) en braak na oogst herfsprei (rechts)  
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2.8 BEMESTING MET BLADVOEDING OF FERTIGATIE 
Voor groenteteelten met een lange groeiperiode wordt vaak geadviseerd om te werken met start – en bijbemestingen. 
Adviezen voor bijbemestingen kunnen resulteren in lage dosissen. Voor teelten onder plastiek afdekkingen zoals bv. 
courgettes kan er in sommige praktijkomstandigheden niet gewerkt worden met een bijbemesting. In deze situaties bieden 
bespuitingen met bladvoeding of fertigatie een oplossing.  In beide technieken wordt de meststof in vloeibare vorm aan het 
gewas toegediend. Bij bladvoeding gaan we de bladmeststof al dan niet gecombineerd met een gewasbeschermingsmiddel 
bespuiten over het gewas. Bij fertigatie wordt de vloeibare meststof via druppelslangen aan de wortels van het gewas 
gebracht (zie figuur 1) . Voor beide technieken zijn meerdere behandelingen nodig telkens met een lage stikstofgift. Bij 
toepassing van te hoge stikstofconcentraties riskeer je blad en/of- wortelverbranding. 

 
Figuur 2: Fertigatie in een courgetteteelt 

2.8.1 De voordelen 
Bemesten aan lage dosis 
In groenteteelten met lange teeltperiode wordt geadviseerd om te werken met start-en bijbemestingen (zie fiche KNS-
systeem). Bijbemestingen resulteren vaak in kleine dosissen om later in het seizoen te bemesting te corrigeren. Dosissen 
lager dan 30 kg N/ha kunnen vaak niet gerealiseerd worden met een breedwerpige korrelbemesting. Fertigatie en 
bespuitingen met bladvoeding zijn hiervoor gunstige alternatieven.  
 
Betere opneembaarheid 
Bij fertigatie wordt de opname bevorderd door de meststof in vloeibare vorm rechtstreeks aan de wortels aan te bieden. 
Door de extra watergift zorg je voor extra bodemvocht. Bij ammoniumhoudende meststoffen zorgt dit extra bodemvocht 
voor een verbeterde omzetting van ammonium naar nitraat. Deze laatste vorm zal de plant opnemen.  
Bij bladbespuitingen zorg je eveneens voor extra bodemvocht, wat de omzetten naar nitraat opnieuw bevorderd. Bij 
ureumhoudende bladmeststoffen gaan je de planten ook rechtstreeks voeden. Ureum splits op in de amidevorm. Deze 
stikstofvorm is rechtstreeks opneembaar voor de plant en zorgt voor de aanmaak van aminozuren. Opname via deze weg 
resulteert in een sterkere plant en een gelijkmatigere groei.  
 
Verminderd risico op uitspoeling 
Met bladvoeding en fertigatie ga je lage dosissen stikstof toepassen. Ideaal om met lage bijbemestingen de stikstofbehoefte 
voor je gewas te optimaliseren, waardoor je het risico op uitspoeling minimaliseert.  
 
Gecombineerde toepassing 
Bladvoeding kan gemengd worden met gewasbeschermingsmiddelen. Hierdoor kan je een werkgang op het veld uitsparen. 
Bij fertigatie combineer je de meststofgift met een irrigatiebeurt. Door de druppelbevloeiing vlak aan de wortels zet je 
bovendien in op een efficiënte watergift.  
 
Extra bemesting met sporenelementen 
Blad- en fertigatiemeststoffen kunnen ook sporenelementen bevatten, waardoor je de voedingsbalans van je bodem extra 
op peil houdt.  
  
Aandachtspunten 
Vermijdt het risico op verbranding. Pas nooit dosissen toe hoger dan 25 kg N/ha.  
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2.8.2 Resultaten van bemestingsproeven 
 
Gebruikte meststoffen in de proeven 

- KAS (Kalkammonsalpeter): Korrelmeststof, 27% N - 13,5 % nitraat – 13,5 % ammonium 
- Ureum: Oplosbare korrelmeststof – Ureumstikstof 48 % NH2 
- Granustar: Gecoate korrelmeststof - 38 % N - 5.7% is nitraat - 5.7% is ammonium - 26.6% is ureum 
- Granufert: Oplosbare ammoniumhoudende korrelmeststof met volgende samenstelling:  
 10 % N - 0.6 % nitraat + 9.4 % ammonium 
 5 % P205  
 23 % K2O 
 2.5 % MgO 
 47 % SO3 
 Sporenelementen  

0,010 % Boron (B) 
0,004 % Copper (Cu), EDTA 
0,030 % Iron (Fe), EDTA 
0,015 % Manganese (Mn), EDTA 
0,001 % Molybdenum (Mo) 
0,004 % Zinc (Zn), EDTA 

2.8.2.1 Bladvoeding – en fertigatie in courgette 

 
In een late zomerteelt werd een vergelijking gemaakt van een standaard breedwerpige bemesting met KAS, met een 
basisbemesting met bladvoeding en een basisbemesting gecombineerd met fertigatie. De proefopzet, de 
bemestingsadviezen en het ferigatieschema kan je vinden in tabel 1 en 2. 
 
Tabel 5: Stikstofdosis en de N-inhoud van de meststoffen toegepast per object in een late teelt zomerteelt courgette, 2021 

Object Toepassing  % N Dosis (kg N/ha) 

1 Onbemest  0 

2 KAS breedwerpig inspitten voor planten 27 150 

3 
KAS breedwerpig inspitten voor planten 
Wekelijkse behandeling met Ureum als bladbespuiting 

27 
48 

110 
38 

4 
Granustar breedwerpig inspitten voor planten  
Wekelijkse behandeling met Granufert via fertigatie  

38 
10 

110 
38 

 
Tabel 6: Schema bladbespuiting (object 3) en fertigatie (object 4) late zomerteelt courgette, 2021 

Datum 
uitvoering week 

Object 3 
bladbespuiting 
Ureum 48 % N  
kg/ha 

Object 4 
fertigatie  
Granufert 10-5-23-2.5 
kg/ha 

  N N P205 K20 MgO SO3 

26/jul week 30  2 2 1 4,6 0,4 9,4 

3/aug week 31 2 2 1 4,6 0,4 9,4 

12/aug week 32 3 3 1,5 6,9 0,6 14,1 

19/aug week 33 3 3 1,5 6,9 0,6 14,1 

26/aug week 34 4 4 2 9,2 0,8 18,8 

2/sep week 35 4 4 2 9,2 0,8 18,8 

9/sep week 36 4 4 2 9,2 0,8 18,8 

16/sep week 37 4 4 2 9,2 0,8 18,8 

23/sep week 38 4 4 2 9,2 0,8 18,8 

30/sep week 39 4 4 2 9,2 0,8 18,8 

 7/okt week 40 4 4 2 9,2 0,8 18,8 

 Totaal 38 38 19 87,4 7,6 178,6 
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Zeven weken na planten en vlak na de oogst werden bodemstalen genomen. De stikstofvoorraad op de verschillende 
momenten kan je vinden in tabel 3 en 4. 
Tabel 7: Stikstofmetingen op 6/9/2021 (kg N/ha), 7 weken na planten 

  
kg  

NO3-N 
kg  

NH4-N 
kg  

N-min 
kg  

NO3-N 
kg  

NH4-N 
kg  

Nmin 
kg  

Nmin 

 0-30cm 0-30cm 0-30cm 30-60cm 30-60cm 30-60cm 0-60cm 

Onbemest 9 b 10 b 19 b 19 b 9 a 29 b 47 b 

KAS  130 a 8 b 138 a 83 a 8 a 91 a 229 a 

KAS + Bladvoeding UREUM 77 ab 9 b 86 ab 78 a 9 a 87 a 173 ab 

Granustar+fertigatie granufert  79 ab 18 a 98 ab 56 ab 9 a 65 ab 163 ab 

 
Tabel 8: Stikstofmetingen op 25/10/2021 voor de bepaling van de hoeveelheid reststikstof 

  kg NO3-N kg NH4-N kg Nmin kg NO3-N kg NO3-N kg NO3-N 

 0-30cm 0-30cm 0-30cm 30-60cm 60-90cm 0-90cm 

Onbemest 6 a 7 b 12 a 3 b 8 b 16 b 
KAS  20 a 7 b 27 a 15 a 28 a 63 a 
KAS + Bladvoeding UREUM 11 a 9 ab 20 a 12 a 13 b 36 ab 
Granustar+fertigatie granufert  13 a 22 a 35 a 12 a 12 b 37 ab 

 
Vanaf 24 augustus tot 13 oktober werd de proef geoogst. Voor de courgettes geleverd aan de veilingen werd een 
onderverdeling gemaakt tussen vruchten aan Flandriakwaliteit en klasse 2. Op het einde van de oogst werd de bladkleur 
visueel beoordeeld. De resultaten kan je vinden in tabel 5. 
 
Tabel 9: Opbrengstgegeven # vruchten per plant, late courgetteproef 2021 

Object 

Aantal stuks 
Flandria/plant 

Aantal stuks 
Klasse 2/plant 

Aantal 
vruchten 

Totaal/plant 

Bladkleur 
22/10/2021 

Onbemest 6,9 b 1,9 a 9,4 b 4,0 b 
KAS  14,0 a 0,8 b 15,6 a 7,0 a 
KAS + Bladvoeding UREUM 15,1 a 0,5 b 16,3 a 7,3 a 
Granustar+fertigatie granufert  13,7 a 0,9 b 15,5 a 7,0 a 

       1= bleek 
       9= donker 

Gemiddelden gevolgd door een zelfde letter zijn niet significant verschillend (Duncan, p= 0,05). 
 
Besluit 
Een verlaagde basisbemesting aangevuld met wekelijkse bijbemestingen met ammoniumhoudende meststoffen verhoogt 
de kans om te eindigen met gunstige hoeveelheden reststikstof. De gecoate meststof en de fertigatiebehandeling tonen op 
het einde van de teelt nog steeds een hoger ammoniumgehalte. Bij een vroegere teelt met een langere oogstperiode kan 
dit product naar opbrengst toe misschien wel een meerwaarde betekenen.  
 

2.8.2.2 Prei winterteelt (PCG) 

 
In deze proef werd een bemestingsproef winterprei opgezet op een zandleembodem met pH van 6,1 en 1.5 %C.  
 
De volgende objecten werden aangelegd:  

1. Braak zonder bemesting  
2. Geen bemesting  
3. Geen basisbemesting, bijbemesten op advies volgens KNS aan 50% in de rij 

4. Geen basisbemesting, bijbemesten op advies volgens KNS aan 100% in de rij 

5. Basisbemesting (0-30cm aanvullen tot 120 EN) + bijbemesten op advies volgens KNS aan 100% in de rij  

6. Basisbemesting (0-30cm aanvullen tot 120 EN) + bijbemesten op advies volgens KNS aan 100% met bladvoeding 
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De stikstofvoorraad in de bodem 5 dagen voor planten bedraagt 81 kg NO3-N/ha in de 0-30cm bodemlaag en 27 kg NO3-
N/ha in de 30-60cm bodemlaag. De objecten met een basisbemesting krijgen 39 E N breedwerpig toegediend voor het trekken 
van de ruggen met Kalkammonsalpeter 27-0-0. Na het ponsen is het ras Pluston geplant en is er water aangegoten.  
 
Zes weken na planten haalt de proef een gemiddelde van 271 kg NO3-N/ha in de 0-60cm bodemlaag. In elk object zit er 
voldoende stikstof in de bodem op dit moment (behoefte 220 kg N/ha). Daarom is er beslist om de staalnames te herhalen 
binnen enkele weken. Het is wachten op de beloofde neerslag, momenteel is er nog maar 55 liter neerslag gevallen. 10 weken 
na planten wordt de bijbemesting opnieuw bepaald. Hierbij vullen we aan tot 175 E N. Tussen 1 september en 31 oktober 
mag binnen het MAP een maximale gift toegediend worden van 100 E N met een maximumgift van 60 E N per keer. We kiezen 
ervoor om in de proef de volledige bemesting in 1 keer toe te dienen, en de bladvoeding in 3 keer. Dan komen we op volgende 
bemesting: 
 
Tabel 1. Stikstofbemesting 10 weken na planten, bemestingsproef winterprei, 14/09/2020 (PCG) 

Nr. Object 07/09/2020 24/08/2021 

  kg NO3-N Bemesting 

    0-60 kg N/ha 

1 Braak 169 0  

2 Geen bemesting 85 0  

3 Geen start, KNS advies 50% 80 35 KAS 27-0-0 

4 Geen start, KNS advies 100% 107 70 KAS 27-0-0 

5 39 E N start, KNS advies 100% 86 90 KAS 27-0-0 

6 39 E N start, KNS advies 100% bladvoeding  98 3x18 Ureum 46-0-0 

 
Het onbemest object en bijbemesting met 35 E N behalen een nitraatresdiu onder de 85 kg NO3-N/ha op 22 oktober 2020, 
zie figuur.  

 
De prei is half februari afgedekt ter bescherming van de vriestemperaturen en de sneeuw. Op 22 februari 2021 behaald de 
proef gemiddeld 41.5 ton/ha. Er zijn geen significante verschillen in de opbrengst en maatsortering tussen de objecten. Wel 
halen al de objecten met een bemesting relatief hogere waarden dan het onbemest N object. Het nitraatresidu bij oogst 
bedraagt gemiddeld 19 kg NO3-N/ha bij de bemeste objecten. Het braak object ondervindt de meeste uitspoeling naar de 
diepere lagen. Verlaagde basisbemesting gecombineerd met bijbemesting geven is zeker een optie in de preiteelt mits een 
goede opvolging gedurende de teelt.   
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Tabel 2. Opbrengst en maatsortering, bemestingsproef winterprei, 22/02/2021 (PCG) 

Object Opbrengst 
% 

Flandria 

% 
Klasse 

1 

% 
Klasse 

2 

%-2 
cm 

%2-
3 cm 

%3-
4 cm 

%+4 
cm 

Gemiddeld 
stukgewicht 

N03-N/ha 
0-90cm 

           

2 39.0 55.5 43.2 1.3 2.2 35.6 57.0 5.2 300 11 

3 40.4 58.5 39.6 1.9 1.5 31.0 61.7 5.7 306 15 

4 40.3 62.7 36.1 1.2 1.2 32.2 58.9 7.7 304 18 

5 42.4 54.0 44.2 1.9 1.7 33.5 57.7 7.2 313 29 

6 45.4 59.3 38.9 1.8 1.9 32.2 55.7 10.3 315 19 

           

Gemiddeld 41.5 58.0 40.4 1.6 1.7 32.9 58.2 7.2 308 18 

p-waarde  0.440 0.158 0.233 0.945 0.691 0.770 0.686 0.144 0.446 0.0617 

transformatie     log log   wortel log   log 

           

 
in ton / ha 

Kwaliteitssortering 
(gewicht%) 

Maatsortering (gewicht%) 
in gram 

 

 100% = opbrengst verkoopbaar 

 

2.8.2.3 Spinazie zomerteelt (Inagro) 

 
Voor de resultaten van een bemestingsproef in spinazie verwijzen we door naar thema gefractioneerd bemesten volgens 
het KNS 
 
 



Toppercelen 

 

39 

  

Groente-N-Advies 

E e n  k w a l i t a t i e f  p r o d u c t  
m e t  e e n  a a n v a a r d b a a r  

n i t r a a t r e s i d u  

Toppercelen die tonen hoe het moet  



Toppercelen 

 

40 

3 TOPPERCELEN DIE TONEN HOE HET MOET 
Binnen het project werd op zoek gegaan naar percelen van toptelers, toppercelen dus, waarop een kwalitatief product 
geteeld wordt met een aanvaardbaar nitraatresidu. Door nauwe samenwerking met dergelijke toptelers werd het mogelijk 
een negental toppercelen 2 jaar op te volgen op vlak van bemesting en teeltstrategie.  
 
Door gedurende 2 jaar de teeltstrategie op het perceel op te volgen werden mooie resultaten geboekt. Denk hierbij aan 
een vanggewas zaaien na een teelt van witte selder of 2 teelten bloemkool op één jaar. De bemestingsnormen werden hier 
sterk op de proef gesteld, maar ook zeker de manier van bemesten werd grondig bekeken door onder andere regelmatig 
stikstof analyses van de bodem. 
 
De 9 percelen lagen verspreid over Vlaanderen. Per perceel werd een perceel fiche opgesteld en de teeltopvolging 
bijgehouden. De volgende percelen werden opgevolgd. 
 

 
 
Overzicht van de toppercelen 
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3.1 SINT-AMANDS - ANTWERPEN 

Bedrijf: 
Vollegrondsgroenteteeltbedrijf in Sint-Amands in de provincie Antwerpen. Het bedrijf heeft 11 hectare landbouwgrond. 
Binnen dit project werd een perceel opgevolgd waar in 2020 en in 2021 bloemkool geteeld is. Telkens na de oogst werd er 
raaigras ingezaaid als vanggewas. 

Teelten:  
- 4,5 hectare bloemkool 
- 1,1 hectare spruitkool 

Grondbewerkingen 
Voor het planten wordt de grond gespit. Bij een voorteelt van gras wordt de bodem altijd eerst geploegd. 

Bemestingsstrategie 
Als basis wordt er vaak stalmest gebruikt en de groenten worden bemest met kunstmest. Hierbij wordt rekening gehouden 
met het KNS en wordt er voor het bemesten een stikstofanalyse uitgevoerd. Na de analyse wordt er bemest volgens het 
bemestingsadvies. 

Irrigatie 
Indien er beregend dient te worden wordt er een haspel gebruikt. 

Bodemkenmerken 
Grondsoort Lichte zandleem 

pH 7,0 

Organische stof (%) 1,34 

 

 
  



Toppercelen 

 

42 

3.1.1 Teeltopvolging 2020-2021 
Voorteelt:  Italiaans raaigras (gemaaid en afgevoerd half maart) 
Teelt:   Bloemkool gevolgd door raaigras 
Ras:  Clarina 
Plantdatum: 12 juni 2020 
Oogstdatum: 26 augustus 2020 
Plantdatum: 18 mei 2021 
Oogsttdatum:  16 augustus 2021 
 

3.1.1.1 Teeltseizoen 2020 
Op 12 juni 2020 werd de bloemkool geplant met een breedwerpige basisbemesting van 175 kg N/ha.  
In onderstaande grafiek is af te lezen dat de sterke opname van stikstof rond 5 weken effectief opgang gaat komen. 
Uiteraard hangt de opname ook enorm af van de weersomstandigheden tijdens de eerste 5 weken, daarom dat er 6 weken 
na planten nog een stikstofanalyse uitgevoerd zal worden om te bepalen of er nog een bijbemesting dient te gebeuren.  

 
 
Op 26 juni 2020 was de bloemkool 2 weken geplant. Een stevig bui op 17 juni was meer dan welkom voor de start. 

 
 
5 weken na planten op 15 juli 2020 is er een stikstofanalyse uitgevoerd. Mede door het zeer groeizame weer met nu en dan 
een bui en temperaturen rond of boven de 20 graden zijn de bloemkolen zeer goed gegroeid. Deze weersomstandigheden 
zorgen ook voor een enorm boost aan mineralisatie en dit is ook terug te zien in de resultaten van de stikstofanalyse. De 
streefwaarde op 6 weken is 240 kg N/ha in de 0-60cm bodemlaag. Met 249 kg Nmin/ha in de 0-30 cm en 91 kg Nmin/ha in 
30-60 cm is er meer dan voldoende stikstof aanwezig. Een stikstofanalyse en bemestingsadvies aan het begin van de teelt 
had deze hoge N-waarde misschien kunnen beperken, maar mineralisatie blijft zeer moeilijk in te schatten. 
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Op 18 augustus 2020 is er gestart met oogsten. Ongeveer 95% werd verkocht als Flandria kwaliteit en 5% als klasse 1. Dit is 
een mooi zeer resultaat.  

 
 
Na de oogst werd er direct raaigras ingezaaid om de reststikstof in de bodem en de stikstof die nog zal vrijkomen uit de 
oogstresten op te nemen.  
 
Ondanks de tragere opname van reststikstof door raaigras is er 1 maand na zaai op 5 oktober een eerste stikstofanalyse 
uitgevoerd.  

 0-30 cm 30-60 cm 60-90 cm 0-60 cm 0-90 cm 
Nitraat-N kg/ha 9 71 65 80 145 

Ondanks de hoog stikstofanalyse tijdens de bloemkoolteelt is het nitraatresidu op 5 oktober al sterk gedaald. Wat wel 
opvalt is dat de hoogste waarde nitraat gemeten wordt in de diepere lagen. Door de vele neerslag na de oogst is de stikstof 
die aanwezig was in de bovenste bodemlaag uitgespoeld naar de diepere lagen.  
Dit toont aan dat de keuze van vanggewas ook zeer belangrijk is. Heb of verwacht je veel reststikstof bij de oogst dan zaai je 
beter een vanggewas dat snel stikstof zal opnemen. Natuurlijk is dit ook bedrijfsafhankelijk, het moet in je teeltrotatie 
passen en ook kan het zijn dat je in het voorjaar nog een snede gras wil maaien. 
 
Op 28 oktober 2020 werd een nieuwe staalname uitgevoerd.  

Het gras is inmiddels 2 maanden geleden gezaaid. De aanwezige nitraatstikstof in de bodem is verder gedaald. In de 
bovenste laag maar ook de 30-60 cm laag is het nitraatresidu sterk gedaald. De diepste laag van 60-90 cm is stabiel 
gebleven, maar zit nog altijd hoog in nitraatresidu. 

 0-30 cm 30-60 cm 60-90 cm 0-60 cm 0-90 cm 
Nitraat-N kg/ha 3 21 76 24 100 
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Bijna 4 maanden na zaai van het gras op 8 december 2020 is er opnieuw een staalname uitgevoerd. De aanwezige stikstof 
in de bovenste lagen is zo goed als nihil. De diepste laag is nog iets gezakt. 

 0-30 cm 30-60 cm 60-90 cm 0-60 cm 0-90 cm 
Nitraat-N kg/ha 3 6 44 9 53 

 
Op 19 januari 2020 na de vele neerslag wordt er zo goed als geen nitraatstikstof meer gemeten in de bodem. Ook de 
diepste bodemlaag gezakt tot onder de 5 kg nitraatstikstof/ha.  

 0-30 cm 30-60 cm 60-90 cm 0-60 cm 0-90 cm 
Nitraat-N kg/ha 3 2 4 5 9 

 
Door de warme winter blijft het gras nog wel heel traag groeien. 
 

  
5 oktober 2020     8 december 2020 
 

  
19 januari 2021     23 maart 2021 
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3.1.1.2 Teeltseizoen 2021 
Eind maart werd het raaigras ondergewerkt en op 18 mei 2021 werd de volgende teelt bloemkool geplant. Er werd 150 kg 
N/ha KAS breedwerpig bemest.  
 
Op 23 juni, 6 weken na planten, werd een tussentijdse analyse uitgevoerd waaruit duidelijk bleek dat er voldoende stikstof 
aanwezig was in de bodem voor een kwalitatieve bloemkoolteelt. De streefwaarde is op dat moment 220 kg N/ha voor de 
0-60 cm.  

 0-30 cm 30-60 cm 0-60 cm 
Nitraat-N kg/ha 154 92 246 

 
Op 23 augustus 2021 vlak na de oogst bedraagt het nitraatresidu in de 0-90 cm laag 72 kg N-NO3/ha. Een mooi 
eindresultaat in nitraatresidu en met 95% Flandria kwaliteit ook een zeer geslaagde oogst. De oogstresten werden 
ondergewerkt en om te voorkomen dat de oogstresten toch nog gaan zorgen voor een te hoog nitraatresidu werd er 
opnieuw italiaans raaigras gezaaid als groenbemester. 
 
Halverwege de sperperiode op 18 oktober 2021 werd er nog een laatste controle uitgevoerd op het nitraatresidu. 

 0-30 cm 30-60 cm 60-90 cm 0-60 cm 0-90 cm 
Nitraat-N kg/ha 13 24 24 37 61 

Het gras heeft de vrijgekomen stikstof uit de oogstresten goed opgenomen. Het nitraatresidu in de sperperiode bedraagt 61 
kg N-NO3/ha en blijft dus mooi onder de eerste drempelwaarde van 85 kg N-NO3/ha. Begin oktober werd dit gras een keer 
geklepeld om de groei extra te stimuleren.  
 

3.1.2 Stikstofverloop in de bodem over de twee jaar 
In onderstaande grafiek toont het nitraatverloop tijdens de twee seizoenen bloemkool gevolgd door een groenbedekker 
raaigras.  
 
Grafiek start na het planten van bloemkool in juli 2020 met een piek, na de oogst werd er direct een groenbedekker 
ingezaaid en zien we een mooie daling van het nitraatresidu in het najaar en winter. Het gras is eind maart 2021 ingewerkt 
om rustig de opgenomen stikstof opnieuw vrij te geven. Eind juni 2021 is er opnieuw een piek, deze piek zit exact op de 
streefwaarde voor 6 weken na planten. Met een goed nitraatresidu bij de oogst eind augustus en het direct inzaaien van 
raaigras na de oogst zien we terug een najaar met een laag nitraatresidu.  
 
Het inzaaien van een groenbedekker heeft hier zijn nut meer dan bewezen. 
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3.2 MOLLEM – VLAAMS BRABANT 

Bedrijf: 
Vollegrondsgroenteteeltbedrijf in Mollem in de provincie Vlaams Brabant. Het bedrijf telt een 40 hectare eigen grond en 20 
ha huurgrond. 
Binnen dit project werd een perceel opgevolgd waar in 2020 late winter prei geteeld is. In 2021 er herfst prei geteeld. .  

Teelten: 
- Prei 
- Witloof 
- Pompoenen 
- Suikerbieten 

Grondbewerkingen 
De bodem wordt altijd eerst geploegd en plantklaar gelegd met een rotorkopeg. Voor de teelt van prei wordt de bodem na 
het ploegen gespit en op ruggen getrokken. 

Bemestingsstrategie 
Als basis wordt er vaak stalmest gebruikt en de groenten worden bemest met kunstmest. Hierbij wordt rekening gehouden 
met het KNS en wordt er voor het bemesten een stikstofanalyse uitgevoerd. Na de analyse wordt er bemest volgens het 
bemestingsadvies. 
De bemesting wordt met een centrifigaalstrooier breedwerpig toegediend en met een rijenstrooier wordt rijbemesting 
toegepast. 

Irrigatie 
Indien er beregend dient te worden wordt er een haspel gebruikt. Op huurpercelen wordt al enkele jaren 
geëxperimenteerd met druppelslangen. 

Bodemkenmerken 
Grondsoort Lichte zandleem 

pH 6,3 

Organische stof (%) 0,98 
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3.2.1 Teeltopvolging 2020-2021 
Voorteelt:  Witloof gevolgd door gras als groenbedekker  
Teelt:   Late winter prei 
Ras:  Harston 
Plantdatum: 29 juli 2020 
Oogstdatum: 22 april 2021 
Plantdatum: 15 juni 2021 
Oogstdatum: 4 november 2021 
 

3.2.1.1 Teeltseizoen 2020 
Om te bepalen of er nog een stikstofbasisbemesting uitgevoerd moet worden voor het planten is er op 15 juli 2020 een 
stikstofanalyse uitgevoerd. Deze staalname gaf een bodemvoorraad van 80 eenheden stikstof/ha. De streefwaarde bij 
planten is 100 kgN/ha, er werd beslist om geen basisbemesting te geven.  
 
Op 29 juli 2020 is de prei geplant. Om de grond de kunnen bewerken tijdens de droogte is er vooraf beregend. 
 

 
 
Op 11 augustus 2020 ongeveer 2 weken na planten is er nog een stikstofanalyse gepakt, om zeker te zijn dat we met 
bemesten kunnen wachten tot 6 weken na planten. Met 193 kgNmin in de bovenste 30 cm en 116 kg Nmin in de 30-60cm 
bodemlaag is er ruim voldoende stikstof aanwezig. De stijging van de stikstofgehaltes is te verklaren door het toedienen van 
drijfmest net voor planten. 
 
Op 18 augustus had de teler toch beslist om nog net voor de regen 80 kg N/ha toe te dienen. Op 10 september werd een 
staalname uitgevoerd. Er werd 316 kg Nmin/ha in de 0-60 cm bodemlaag, wat ruim voldoende is. De trage groei door de 
langdurige droogte in combinatie met het onderwerken van gras en het toedienen van drijfmest en kunstmest zorgde voor 
een hoge stikstofmeting. 
 
Eind oktober is er een nitraatresidu bepaling uitgevoerd. De droge periode na planten, de bemesting tijdens die periode en 
de regen van afgelopen weken hebben de stikstofwaarden sterk doen stijgen. We zien een daling in de reststikstof in de 
bovenste 30 cm bodemlaag maar hoge stikstofwaarden in de diepere lagen. Inmiddels zal de prei met zijn wortels zeker in 
de diepere bodemlagen zitten, dus gedeeltelijk zal deze stikstof nog wel opgenomen worden door de prei.  

 0-30 cm 30-60 cm 60-90 cm 0-60 cm 0-90 cm 
Nitraat-N kg/ha 34 143 134 177 311 

Een jaar met veel droogte en daarna veel neerslag heeft gezorgd voor een enorme boost aan stikstof in de bodem. Dit is 
zeer moeilijk om op in te spelen, een extra staalname en gefractioneerd bemesten is hierbij zeer belangrijk. 
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In de wintermaanden neemt prei niet zo heel veel stikstof op, maar onder warme omstandigheden blijft het gewas wel 
traag door groeien. Op 14 januari is er een stikstofanalyse uitgevoerd. Zoals te verwachten is de nitraat in de bodem sterk 
verminderd. Hierbij de resultaten van stikstofanalyse. 

 0-30 cm 30-60 cm 60-90 cm 0-60 cm 0-90 cm 
Nitraat-N kg/ha 3 5 22 8 30 

 

 
 
Na een koude februari is er op 3 maart 2021 70 kg N/ha KAS bemest. Dit zou voldoende moeten zijn voor de hergroei en 
een goede oogst eind april. 
 
22 april is gestart met de oogst. Onderstaande stikstofmeting bij de oogst toont aan dat de prei de 70 kg N/ha die begin 
maart is toegediend nog zeer goed heeft kunnen opnemen. 

 0-30 cm 30-60 cm 60-90 cm 0-60 cm 0-90 cm 
Nitraat-N kg/ha 27 8 8 35 43 

 
Er werd een netto opbrengst bekomen van 40 ton per ha. 
 

3.2.1.2 Teeltseizoen 2021 
Eind april werd de laatste prei geoogst om direct daarna opnieuw prei te planten om eind oktober te oogsten. Er werd 27 
ton runderstalmest toegediend als basisbemesting. Pas halverwege de teelt zullen er opnieuw stikstofanalyses uitgevoerd 
worden om een bijbemesting te berekenen. 
 
Op 15 juni 2021 werd de prei geplant en er werd nog een bodemstaalname genomen bij planten. Met 103 kg Nmin in de 
bovenste 30 cm en 60 kgNmin in de 30-60cm bodemlaag is er ruim voldoende stikstof aanwezig voor de eerste 6 weken na 
planten. 
 
9 augustus 2021 werd er opnieuw een stikstofanalyse uitgevoerd. De prei is al goed gegroeid en de stikstof in de bodem is 
zeer sterk gedaald. Een deel van de stikstof zal opgenomen zijn door de plant, maar door de regen zal er ook een deel 
uitgespoeld zijn naar de diepere lagen. Door het sterk hellend perceel is beslist om het perceel in 4 stalen te verdelen. Een 
verschil in uitspoeling werd verwacht en werd bevestigd met de stikstofanalyses. Na de uitslag van de stikstofanalyses werd 
het perceel ook in 4 verschillende dosissen bemest.  
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Opvallend was wel dat de zone waarbij nog de meeste stikstof aanwezig was de prei ligt achter stond in groei. De 
groeiverschillen waren niet groot, maar er was een verschil zichtbaar. Ondanks de mindere groei werd er beslist om die 
zone toch het minste te bemesten, omdat er ruim voldoende stikstof aanwezig was. 

 
Perceel werd in 4 blokken verdeeld en bemest volgens de afbeelding hierboven. 
 
Op 4 november 2021 is de oogst ingezet en werd er nog een stikstofanalyse uitgevoerd. De 4 verschillende zones zijn 
opnieuw apart geanalyseerd om te bepalen of het de moeite heeft geloond om het perceel in verschillende dosissen te 
bemesten. 
 
In onderstaande grafiek tonen we de analyseresultaten vóór de bemesting en bij de oogst. De grafiek toont aan dat het 
zeker nuttig is geweest om in verschillende dosissen te bemesten. Het object (blok 4) waarbij we in augustus de laagste 
stikstofgift gegeven hebben en een groeiachterstand konden waarnemen eindigen bij de oogst ook het hoogst in 
nitraatresidu. Meer bemesten had in deze zone alleen het nitraatresidu nog hoger doen stijgen.  

 
 
Hieronder het overzicht van de stikstofgift in augustus, het nitraatresidu tot 90cm en de opbrengst. 

  9/08/2021 4/11/2021 4/11/2021 

  Bemestingsadvies Nitraatresidu Netto opbrengst 

Blok 1 121 88 60 

Blok 2 90 154 62 

Blok 3 55 178 62 

Blok 4 32 287 48 

  kg N/ha kg NO3-N/ha ton/ha 

    0-90 cm   
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3.3 ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER – ANTWERPEN 

Bedrijf: 
Vollegrondsgroenteteeltbedrijf in Onze-Lieve-Vrouw-Waver in de provincie Antwerpen teelt omvat 40 are serre en 7 
hectare vollegrond. Er wordt gewerkt op een beddenteelt, een typische techniek voor de regio Sint Katelijnen Waver. 
Binnen dit project werd een perceel opgevolgd waar in 2020 witte selder werd geteeld met na de oogst bladrammenas als 
vanggewas. In 2021 werd er een vroege teelt alternatieve sla geteeld gevolgd door prei.  

Teelten: 
- Vroege, late en winterPrei 
- Witte selder (Bleekselder) 
- Alternatieve sla 
- Chrysanten 

Grondbewerkingen 
De bodem wordt altijd eerst op beddengeploegd en plantklaar gelegd met een rotorkopeg. Voor de teelt van prei wordt de 
bodem na het ploegen gespit en op ruggen getrokken. 

Bemestingsstrategie 
Gefractioneerde bemesting op basis van het KNS – systeem 
Voor prei en selder, teelten met een lange groeiperiode, wordt gewerkt met een gefractioneerde bemesting. Dit wil zeggen 
een startbemesting gecombineerd met een bijbijmesting toegepast een 6 à 7 tal weken na planten. Elke bemestingsdosis is 
gebaseerd op een stikstofadvies uit een recente staalname. Voor het advies wordt gebruik gemaakt van het KNS-systeem.  
Voor een korte teelt zoals alternatieve sla wordt de bemesting volledig toegepast bij de start. Voor type meststof wordt 
geopteerd voor traagwerkende ammoniumhoudende meststoffen.  

Inzetten van vanggewassen/groenbemesters 
Zodra mogelijk wordt op een braakliggend perceel een groenbemester ingezaaid. Hier is de keuze vaak gele mosterd 
omwille van de hoge stikstofopname en de hoge aanvoer van organische stof na het onderwerken in de gewenten. 

 
Efficiënte meststofstrooier 
Er wordt gewerkt met een aangepaste meststofstrooier waardoor alleen het gewent bemest wordt. Er komen geen 
meststofkorrels terecht in de rijsporen. Met een regelschuif wordt de strooier correct afgesteld zodanig een juiste 
bemestingsdosis wordt toegepast.    

 

Irrigatie 
Indien er beregend dient te worden wordt er een haspel gebruikt. Op huurpercelen wordt al enkele jaren 
geëxperimenteerd met druppelslangen. 

Bodemkenmerken 
Grondsoort Zand 

pH 5,5 - 6,1 

Organische stof (%) 2,02 – 2,51 
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3.3.1 Teeltopvolging 2020-2021 
Voorteelt:  Prei winter 
Teelt:   witte selder 
Ras:  Golden Fleece 
Plantdatum: 20 april 2020 
Oogstdatum:   28 juli 2020 
 

3.3.1.1 Teeltseizoen 2020 
Tijdens het teelseizoen in 2020 volgen we op dit perceel de teeltcombinatie bleekselder gevolgd met gele mosterd op.  
Op 20 april werd bleekselder geplant. In de opnamecurve voor bleekselder zien we vooral een stikstofopname een 6-tal 
weken na planten. We adviseren dus op dit perceel om te starten met een beperkte startbemesting en deze eventueel te 
corrigeren met een latere bijbemesting.  
Voor de startbemesting kijken we naar de bodemvoorraad in de 0-30 cm. Deze bedroeg vlak voor planten 31 kg N-min/ha. 
Op basis van het KNS-systeem bedraagt de streefwaarde bij planten 160 kg N-min/ha voor de 0-30 cm. Door deze te 
verminderen met de bodemvoorraad komen we op een advies van 130 kg N-min/ha. Dit advies wordt ingevuld met 70 kg 
N/ha met Entec 26 en 70 kg N/ha met Orgamé Super 

 
 
9 weken na planten (25/6) was het gewas al stevig gegroeid. We zitten in het stijgend gedeelte van de opnamecurve, 
waardoor we gaan bekijken of een bijbmesting nodig is op basis van een bodemstaal 

 
 
De wortels van de selder zijn nu voldoende ontwikkeld waardoor we nu ook rekening houden met de bodemvoorraad in de 
0-60 cm. In het bewortelt profiel is 270 kg N-min aanwezig. Dit is iets boven de streefwaarde (250 kg N-min 0-60 cm) 
waardoor een bijbemesting nog niet nodig is.  
 
Drie weken voor de oogst (9 juli) is de witte selder verder sterk gegroeid. Een nieuw bodemstaal bevestigd een stevige N-
opname. De bodemvoorraad zakt tot 130 kg N-min in de 0-60 cm. Deze voorraad is scherp, maar we adviseren om geen 
bijbemesting uit te voeren.   
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Eind juli is het veld volledig geoogst. Het was een prachtig product met voldoende gewicht. We eindigen met een 
nitraatresidu in de 0-90 cm van 103 kg N-NO3/ha. Voor een stikstofbehoeftig gewas zoals witte selder, mag je als teler 
trotst zijn op dit mooie resultaat. 
 
Op 18 augustus wordt het perceel ingezaaid met gele mosterd om de hoeveelheid reststikstof tijdens het verder seizoen 
onder controle te houden. Deze bodembewerking  zorgt voor een stijging 85 kg N-NO3/ha in de 0-30 cm. Door het vroege 
tijdstip van inzaai en het groeizame weer, kan de gele mosterd, de hoeveelheid nitraat zeker benutten.  
 
Vier weken na zaai (15 september) van de gele mosterd zien we een mooit ontwikkeld gewas. De bodemstalen bevestigen 
een sterke stikstofopname. Na de oogst werd er direct raaigras ingezaaid om de reststikstof in de bodem en de stikstof die 
nog zal vrijkomen uit de oogstresten op te nemen. In de bovenste 0-30 cm laag zien we een daling van 60 kg N-NO3/ha. We 
zitten nu op een nitraatresidu van 101 kg N-NO3/ha. Nog net te hoog, maar de gele mosterd kan zich nog verder 
ontwikkelen waardoor de kans op een gunstig nitraatresidu tijdens de sperperiode groot is.  
 
Op 7 oktober, bij de start van de nitraatresiducampagne, behalen we een zeer knap nitraatresidu van 47 kg N-NO3/ha.  

 
 
We blijven het effect van de gele mosterd gedurende de winterperiode verder opvolgen. De eerste maanden zien we nog 
een beperkte daling, maar vanaf december begint het gewas geel te worden. De opname stopt en een lichte stijging va het 
stikstofgehalte is toe te schrijven aan de mineralisatie uit het vanggewas. Het stikstofverloop tijdens de winterperiode 
2020-2021 kan je terugvinden in de rubriek 1.1.4. 
 

3.3.1.2 Teeltseizoen 2021 
Voor 2021 bekijken we volgende teeltopvolging  

Teelt/vanggewas Zaaidatum Oogstdatum 

Gele mosterd  18/8/2020 1/2/2021*ondergewerkt 

Alernatieve sla (lollo Bionda – Rossa) 22/2/2021 17/5/2021 

Late herfstprei 23/6/2021 15/11/2021 

 
22 februari 2021 
Een kleine 3 weken nadat gele mosterd werd ondergewerkt in gewenten wordt de eerste alternatieve sla geplant. In de 
bodemontleding zien we de mineralisatie uit de gele mosterd. Door deze in te werken in gewenten zien we ook dat stikstof 
gevangen blijft in het gewent.  
 

 0-30 cm 30-60 cm 60-90 cm 0-60 cm 0-90 cm 
Nitraat-N kg/ha 50 37 31 87 118 
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Voor de lichte slasoorten bedraagt de streefwaarde 120 kg N/ha voor de 0-30 cm. Naast de 50 kg N-NO3/ha in de 0-30 cm 
rekenen we nog op 20 kg N/ha vrij te komen uit de ondergewerkte gele mosterd. De startbemesting voor de sla bedraagt 
50 kg N/ha.  
 
Voor deze relatief lage dosis kiezen we voor een meststof met lage stikstofinhoud. Hierdoor kan er een grotere hoeveelheid 
meststof toegepast worden. We kiezen voor floranid summer. Een fosfor arme meststof zeer geschikt voor slasoorten. Met 
een aangepaste meststofstrooier wordt de bemesting zuiver op het gewent toegepast (zie 1.1.2.3 Efficiënte 
meststofstrooier). Na planten wordt de sla afgedekt met plastiek folie. 
 

 
 
 
17 maart 2021 
De eerste sla soorten zijn nu een 4-tal weken geplant. De startbemesting van 50 kg N/ha is niet te traceren in de 
bodemontleding, wat aangeeft dat deze goed benut wordt door het gewas. De bodemontleding is gelijkaardig ten opzichte 
van de staalname in februari. Doordat de  bodemtemperatuur nog lager is dan 10°C is de mineralisatie nog zeer beperkt.   
 

 0-30 cm 30-60 cm 60-90 cm 0-60 cm 0-90 cm 
Nitraat-N kg/ha 58 36 23 94 117 

 
 
20 april 2021 
De afdekkingen zijn verwijderd. De eerste sla kroppen worden binnen een week geoogst.  

 
Opnieuw blijft de bodemvoorraad in de bewortelde zone constant en bedraagt 60 kg N/ha. Het lijkt er op dat de stikstof 
vrijgekomen door mineralisatie wordt opgenomen door het gewas. In de diepere lagen is de mineralisatie duidelijker 
zichtbaar. Begin maart stijgen de bodemtemperaturen boven 10°C waardoor de  mineralisatie op gang komt. Dit is echter 
van korte duur want door het koude voorjaar zakt de bodemtemperatuur half april opnieuw onder 10 °C.  
 

 0-30 cm 30-60 cm 60-90 cm 0-60 cm 0-90 cm 
Nitraat-N kg/ha 60 72 58 132 190 

 
17 mei 2021 
De oogst is volop bezig. Voor het eerst zien we een sterke daling van de bodemvoorraad. Door het verwijderen van de 
afdekkingen heeft de hoeveelheid neerslag van april en mei sterk kunnen inspelen op de uitspoeling van stikstof. 
   

 0-30 cm 30-60 cm 60-90 cm 0-60 cm 0-90 cm 
Nitraat-N kg/ha 64 12 12 76 88 
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23 juni 2021  
Na de alternatieve sla wordt een late herfstprei geplant. Voor prei adviseren we net zoals in de bleekselder om te starten 
met een lage startbemesting gecorrigeerd met een latere bijbemesting. Op basis van de opnamecurve zie je dat voor een 
late herfstprei de opname de eerste 6 weken beperkt is en je vooral moet inzetten op de bijbemesting een 6-tal weken na 
planten.   
 

 
 
Met een bodemvoorraad van 78 kg N-NO3/ha in de 0-30 cm beslissen we om te starten zonder startbemesting. Deze 
voorraad is scherp, maar in combinatie met de te verwachten mineralisatie moet dit voldoende zijn.   
 

 
 
20 juli 2021 
De prei is nu een 4-tal weken geplant, en neemt vooral stikstof op uit de bovenste 0-30 cm. Door de aanhoudende natte 
zomer vermoeden nemen we sneller een stikstofstaal.  Vooral in de diepere lagen vinden we stikstof.  

 0-30 cm 30-60 cm 60-90 cm 0-60 cm  
Nitraat-N kg/ha 69 152 103 221  
      

 
In de bovenste 0-30 cm laag is nog 69 kg N-NO3/ha aanwezig. Deze voorraad is scherp. Door de aanhoudende regenbuien 
beslissen we om een bemesting uit te voeren van 100 kg N/ha met een traagwerkende ammoniumhoudende meststof.  
 
23 augustus 2021  
8 weken bekijken we de werking van de bemesting. Deze heeft nu een 3-tal weken haar werking gedaan. De preiwortels 
bevestigen zich nu ook in de 30-60 cm laag, waardoor we nu kijken naar de stikstofvoorraad in de 0-60 cm laag. Opvallend is 
het hoge ammoniumgehalte in de 0-30 cm laag. Dit is een duidelijk effect van de traagwerkende ammoniummeststof. In 
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deze natte zomer blijkt dit een goede keuze van meststof te zijn. Door stikstof langer in de ammoniumvorm te houden 
vermindert het risico op uitspoeling. Met een bodemvoorraad van 273 kg N-min/ha in de 0-60 cm laag is er voldoende 
stikstof ter beschikking voor het gewas.  
 

 0-30 cm 30-60 cm 60-90 cm 0-60 cm 0-90 cm 
Nitraat-N kg/ha 
Ammonium-N kg/ha 

117 
83 

65 
8 

55 
8 

182 
91 

237 
99 

 
 
8 september 2021 
6 weken na de bemesting, is de bodemvoorraad voldoende. De werking van de ammoniumhoudende meststof blijft 
duidelijk zichtbaar. In de bovenste laag is nog 40 % van de aanwezige stikstof in 0-30 cm laag is aanwezig onder NH4-vorm. 
 

 0-30 cm 30-60 cm 60-90 cm 0-60 cm 0-90 cm 
Nitraat-N kg/ha 
Ammonium-N kg/ha 

109 
71 

57 
25 

41 
16 

166 
96 

207 
112 

 
 
8 oktober 2021 
Aan het begin van de sperperiode eindigen we met een zeer gunstig nitraatresidu van 57 kg N-NO3/ha in de 0-90 cm. De 
prei zal de komende weken enkel gebruik kunnen maken van de werkzame stikstof in de 0-60 cm laag. Met een 
hoeveelheid van 55 kg N-min/ha is dit zeer scherp. We beslissen toch om geen extra bijbemesting uit te voeren. 
 

 0-30 cm 30-60 cm 60-90 cm 0-60 cm 0-90 cm 
Nitraat-N kg/ha 
Ammonium-N kg/ha 

22 
7 

18 
8 

17 
8 

40 
15 

57 
23 

 
23 november 2021 
Op 23 november 2021 is de oogst halfweg. Door beredeneerd te bemesten op basis van grondstalen en adviezen werd een 
goede kwaliteit en productie bekomen aan een bemestingsdosis van 100 kg N/ha.  
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3.3.2 Stikstofverloop in de bodem over de twee jaar 
Onderstaande grafiek toont het nitraatverloop tijdens de twee seizoenen van het topperceel in Onze Lieve Vrouw Waver. 
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3.4 ZARREN – WEST-VLAANDEREN 

Bedrijf: 
Vollegrondsgroenteteeltbedrijf met ook wat akkerbouw in de rotatie. Het bedrijf is gelegen in Zarren in de provincie West-
Vlaanderen. In totaal wordt een 25 hectare landbouwgrond bewerkt. 
Binnen dit project werd een perceel opgevolgd waar in 2020 courgette en in 2021 bataat geteeld is.  

Teelten: 
- bloemkool 
- courgette 
- bataat 
- aardappel 

Grondbewerkingen 
Voor het planten wordt de grond geploegd.  

Bemestingsstrategie 
Als basis wordt er stalmest of drijfmest gebruikt, de keuze voor type dierlijke mest gebeurd op basis van de teelt . Er ligt een 
sterke focus op het bijbemesten op advies. De basisbemesting wordt vaak beperkt tot de dierlijke mest, met eventueel een 
zeer beperkte gift kunstmest. Kort voor de periode van sterke groei van de teelt wordt een grondstaal genomen en 
bijbemest op basis van het advies in één of meerdere bijbemestingen. Dit zowel met korrel als met bladvoeding.   

Irrigatie 
Indien er beregend dient te worden wordt er een haspel gebruikt in bloemkool of aardappel, in courgette en bataat wordt 
gebruik gemaakt van druppelirrigatie.  

Bodemkenmerken 
Grondsoort Zandleem 

pH 6,3 

Organische stof (%) 1,30 
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3.4.1 Teeltopvolging 2020-2021 
Voorteelt:  Japanse haver + Facelia 
Teelt:   Courgette 
Ras:  prezosia + lanka 
Plantdatum: 13 juni 2020 
Oogstdatum: 25 september 2020 
Plantdatum: 01 juni 2021 
Oogsttdatum:  25 oktober 2021 
 

3.4.1.1 Teeltseizoen 2020 
 
Op 20 mei 2020 gebeurd een dierlijke bemesting met 25 ton runderstalmest per hectare. Nadien werd op 12 juni 75 liter 
water/m² gevoerd. Daags nadien werd geploegd om daaropvolgend ruggen te trekken en de courgettes te planten.  
 
Er werd dus voor planten geen kunstmest aangewend. Een 3-tal weken na planten werd op 3 juni een bodemstaal genomen 
met bemestingsadvies. De bodemstaalname  gaf een bodemvoorraad aan van 65 eenheden nitraat in de zone 0-30 cm en 
52 eenheden nitraat in de 30-60 cm zone. Het bemestingsadvies wat 114 eenheden werkzame stikstof te verdelen in 3-4 
fracties.  
 
Er wordt een eerste fractie van 54 werkzame eenheden gegeven met kalknitraat via een pendelstrooier met ketsplaat. Zo 
kan nauwkeurig bemest worden zonder kopakker of oogstgangen te bemesten. 
 

 
 
Één week na de bijbemesting waren de courgettes al goed veranderd.  
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De overige stikstofbemesting gebeurd vloeibaar tijdens de fungicidebehandelingen. Er werd 2 keer een kleine dosis stikstof 
meegegeven (16 + 8 eenheden). Deze zal via bladwerking worden opgenomen. 
 
Op 15 augustus zijn de courgettes 2-maanden geplant en dus vollop in productie. Het gewas staat er goed bij.  
 

 
 
Op 25 augustus wordt de bemesting nog eens opgevolgd, in de bodem was nog 39 eenheden werkzame stikstof aanwezig. 
Er werd nog een bladbemesting van 10 eenheden werkzame stikstof toegepast. De teler was op vandaag tevreden met de 
behaalde opbrengst en kwaliteit. Vooral een tekort aan water was de beperkende factor voor een hogere productie. 
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Op 25 september lag de oogst achter de rug en werd een staalname tot 90 cm uitgevoerd. Er bleef slechts 51 kg nitraat 
achter in de zone 0-90 cm. Het nitraatresidu dat de teler hier diende te nemen op 12 november werd dan ook positief 
afgesloten.  

 
 

3.4.1.2 Teeltseizoen 2021 
 
Op 5 april 2021 werden de ruggen van de courgettes vlak getrokken om op 14 april een gift citrocal van 1.500 kg/ha toe te 
dienen. Dit vooral om de bodemstructuur te verbeteren.  
 
Begin mei werd een gift runderdrijfmest van 30 ton en een gift effluent van 40 ton/ha gegeven. Nadien werden de ruggen 
getrokken.  
De koude en natte mei-maand zorgden ervoor dat pas op 1 juni kon geplant worden.  

 
 
Op 25 juni 2021, een 4-tal weken na planten, werd een staalname voor bijbemesting uitgevoerd. In het bodemprofiel was 
dan 84 eenheden nitraatstikstof aanwezig in de zone 0-60 cm. Er komt nog een advies van 55 eenheden werkzame stikstof. 
Via 200 kg ammoniumnitraat werd dit gegeven.  
 
Er werd geoogst op 25 oktober, hierbij werd ook een staal voor nitraatresidu genomen. De bataat had alle stikstof mooi 
opgenomen, met een nitraatresidu van 52 kg nitraatN/ha werd op dit perceel opnieuw een scherp resultaat bekomen. 
Zeker als je de verhouding van nitraatstikstof tussen de lagen bekijkt, namelijk 9 kg in de zone 0-30 cm, 16 in de zone 30-60 
cm en 27 kg in de zone 60-90 cm. 
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3.5 ARDOOIE  - WEST-VLAANDEREN 

Bedrijf: 
Vollegrondsgroenteteeltbedrijf met aardappelen in Ardooie in de provincie West-Vlaanderen. Het bedrijf heeft 18 hectare 
landbouwgrond. 
Binnen dit project werd een perceel opgevolgd waar in 2020 prei en in 2021 2-maal bloemkool geteeld is.  
 

Teelten: 
- bloemkool 
- prei  
- knolselder 
- aardappel 

Grondbewerkingen 
 
Voor het planten wordt de grond eerst geploegd. 
 

Bemestingsstrategie 
 
In bloemkool wordt de gift kunstmest bij planten via bandbemesting toegediend. Verder wordt ook sterk ingezet op een 
verlaagde basisbemesting en een bijbemesting via een grondstaalname met bemestingsadvies. 
 

Irrigatie 
Indien er beregend dient te worden wordt er een haspel gebruikt. 

Bodemkenmerken 
Grondsoort zandleem 

pH 6,2 

Organische stof (%) 0,95 
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3.5.1 Teeltopvolging 2020-2021 
Voorteelt:  Knolselder 
Teelt:   Prei 
Plantdatum: 02 juli 2020 
Oogstdatum: december 2020 tot half februari 2021 
Plantdatum: 10 april en 9 juli 2021 
Oogsttdatum:  25 juni en 21 september 2021 
 

3.5.1.1 Teeltseizoen 2020 
 
Er werd een grondanalyse genomen op 20 juni, in totaal zat er 35 kg nitraat in de zone 0-30 cm en 16 kg nitraat in de zone 

30-60 cm. Op basis hiervan werd een gift van 18-20 ton/ha varkensdrijfmest voorzien. 

Op 30 juni 2020 werd het perceel gespitfreest en nadien werden de ruggen getrokken en geponst om op 2 juli de prei te 

planten.  

  

Begin augustus werd een 45 liter/m² beregend en dit in twee giften.  

Op 20 augustus werd een eerste staalname voor bijbemesting uitgevoerd. Er was 184 eenheden werkzame stikstof 

aanwezig in de zone 0-60 cm. Er werd beslist nog niet bij te bemesten.  

Een twaalf-tal weken na planten werd op 21 september een tweede staalname voor bijbemesting genomen, de 

bodemvoorraad was gezakt tot 87 eenheden werkzame stikstof in de zone 0-60 cm. Op basis hiervan zal 32 eenheden 

werkzame stikstof bijgegeven worden.  

Bij het afsluiten van het jaar werd op 21 december nog een laatste staalname uitgevoerd, hierbij was nog 65 eenheden 

nitraatstikstof aanwezig in de zone 0-90 cm.  
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De prei werd geoogst aan een opbrengst van 47 ton/ha en dit nagenoeg volledig in Flandria-kwaliteit. 
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3.5.1.2 Teeltseizoen 2021 
 
 
Op het perceel worden dit jaar bloemkolen geteeld. Hiervoor werd op 10 april een dierlijke bemesting van 18-20 ton 
varkensdrijfmest/ha uitgevoerd. Nadien werd het perceel plantklaar gelegd en gaf men bij het planten van de bloemkolen 
nog een 350 kg ammoniumnitraat/ha als bandbemesting. 
 

 
 
Op 15 mei  werd breedwerpig nog een gift van 150 kg ammoniumnitraat/ha gegeven. Begin juni gaan de bloemkolen van 
start met de koolaanleg. Er wordt een staalname genomen ter evaluatie van de bemesting van de 1ste vrucht, met een  
nitraatgehalte van 54 kg/ha in de zone 0-90 cm werd een krap resultaat behaald. Op 25 juni is de oogst ondertussen bijna 
afgerond. Er werd nog een bodemstaal genomen met als resultaat 19 kg nitraatN/ha in de zone 0-60 cm! Deze lage 
voorraad zorgt ervoor dat er nog een advies is van 120 eenheden werkzame stikstof als basisbemesting voor de tweede 
vrucht. Via een tussentijdse staalname een 3-tal weken na planten zal het aandeel stikstof die uit de ingewerkte 
oogstresten komt kunnen gemeten worden.  
 
Op 9 juli werd de tweede vrucht geplant. Het advies van 120 eenheden stikstlf als startgift wordt  via 450 kg 
ammoniumnitraat/ha meegegeven in bandbemesting. Een drietal weken na planten werd een tussentijdse staalname 
uitgevoerd. Hieruit bleek de bodemvoorraad op 271 kg nitraat/ha te zitten. Dit was voldoende, er werd dan ook geen 
bijbemesting uitgevoerd. 
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De bloemkolen zijn op 12 augustus goed aan de groei en er wed een mechanische onkruidbestrijding uitgevoerd. 

 
 
Begin september staat het gewas ondertussen mooi gesloten. 
 

 
 
De eerste snijbeurt vond plaats op 21 september. In totaal werd 3 keer geoogst waarbij de laatste keer op 28 september 
plaatsvond. Met een opbrengst van 30 ton/ha was de teler tevreden. Hiervan werd 90% in de klasse extra aangeleverd en 
10% in klasse 1.  
 
Als afsluiter werd op 4 oktober een nitraatresidu genomen. Na de oogst was nog 81 kg restnitraat/ha aanwezig. Voor een 
rotatie met als voorteelt winterprei, hoofdteelt 1ste vrucht bloemkool en als nateelt een 2de vrucht bloemkool is dit best 
een mooi resultaat.  
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3.6  STADEN – WEST-VLAANDEREN 

Bedrijf: 
Gemengd bedrijf met naast vollegrondsgroenteteelt ook akkerbouw en veehouderij in Staden in de provincie West-
Vlaanderen. Het bedrijf werkt biologische op zo’n 30 hectare landbouwgrond. 
Binnen dit project werd een perceel opgevolgd waar in 2020 bloemkool en in 2021 spinazie + boon geteeld is.  

Teelten: 
- bloemkool 
- spruitkool 
- prei 
- spinazie 
- knolselder 
- late aardappelen 
- wintertarwe 
- maïs 
- triticale 
- grasklaver 

Grondbewerkingen 
 
Voor het planten wordt de grond gefreesd.  
 

Bemestingsstrategie 
 
Het bedrijf is in omschakeling naar bio en kan dus geen gebruik meer maken van chemische kunstmest. De 
stikstofvrijstelling uit de bodem en de voorteelt/groenbedekker zijn dus heel belangrijk.  
Verder wordt gebruik gemaakt van runderstalmest en runderdrijfmest. 
De bemesting wordt opgevolgd op basis van grondanalyses voor en tijdens de teelt. 

Irrigatie 
Indien er beregend dient te worden wordt er een haspel gebruikt. 

Bodemkenmerken 
Grondsoort zandleem 

pH 6,4 

Organische stof (%) 1,20 
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3.6.1 Teeltopvolging 2020-2021 
Voorteelt:  2-jarige grasklaver (gemaaid en afgevoerd) 
Teelt:   Bloemkool  
Plantdatum: 30 juni 2020 
Oogstdatum: 15 oktober  2020 
Zaaidatum: 12 april 2021 (spinazie) 
Oogsttdatum:  05 juni 2021 (spinazie)  
Zaaidatum: 12 juli 2021 (bonen) 
Oogsttdatum:  20 september 2021 (bonen)  
 
 

3.6.1.1 Teeltseizoen 2020 
 
Begin mei 2020 werd de grasklaver  gemaaid en afgevoerd om eind mei een eerste bodemstaalname te doen. De 
bodemvoorraad na de snede grasklaver was laag, namelijk 33 kg nitraat in de laag 0-60 cm.  
 
Er werd begin juni op het perceel een dierlijke bemesting van 30 ton runderstalmest/ha gedaan en werd het perceel 
gefreesd. Hierbij werden de oogstgangen en wendakkers werden niet bemest en gefreesd. Dit om de toegediende stikstof 
zo goed als mogelijk te benutten.  
 
Eind juni werden de bloemkolen geplant, kort voor planten werd nog 20 ton runderdrijfmest per hectare gegeven. Dit zorgt 
samen met de gift runderstalmest voor een totale bemesting van 120 eenheden werkzame stikstof.  
 
Om de bemesting op te volgen werd op 4 augustus, een 4-tal weken na planten, een staalname voor bijbemesting 
uitgevoerd. De bodemvoorraad was 105 eenheden stikstof in de 0-30 cm en 27 eenheden stikstof in de 30-60 cm. Er werd 
nog een advies van 40 eenheden geformuleerd, hierbij werd rekening gehouden met een 80-eenheden stikstof dat zal 
vrijkomen uit de bodemhumus, grasklaver en organische mest. 
 

 
 
Een paar weken voor de oogst, op 22 september, werd nog een staalname uitgevoerd. De bodemvoorraad lag zeer laag, 
namelijk 4 eenheden stikstof in de 0-30 cm en 5 eenheden in de 30-60 cm. De bloemkolen stonden er nog vrij goed bij 
volgens het lage stikstofgehalte. Bijbemesten in de biologische teelt is minder evident, vandaar dat de startbemesting vast 
iets hoger had mogen zijn. 
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De kolen werden half oktober geoogst. Met een opbrengst van 1,2 kg per kool was de teler zeer tevreden.  De mineralisatie 
dit najaar was wel een duidelijk voordeel om deze productie, met de gegeven bemesting te bekomen.Het nitraatresidu bij 
oogst was dan ook zeer laag, namelijk 24 kg nitraatstikstof/ha. Na de oogst werden de oogstresten oppervlakkig ingewerkt, 
dit zorgde richting 20 november wel voor een zeker stijging van het nitraatgehalte.  
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3.6.1.2 Teeltseizoen 2021 
 
Eind maart, het perceel is goed de winter uitgekomen. Ook de onkruiddruk is bepekt op wat vogelmuur na. 
 
Dit jaar wordt eerst een voorteelt spinazie gezaaid met een nateelt bonen. Er werd een staal met bemestingsadvies 
genomen, hier is een verhoogde voorraad zichtbaar door de tweede vrucht bloemkool van vorig najaar. In het profiel is nog 
34 (0-30 cm) + 22 (30-60 cm) kg nitraatstikstof aanwezig. Het advies voor spinazie bedraagt 146 eenheden werkzame 
stikstof.  
 
Er werd op 30 maart 170 eenheden dierlijke stikstof/ha uit de biologische varkensmest toegediend. Omdat het een korte 
teelt is rekenen we 40% werkzaamheid voor de spinazie = 68 eenheden werkzame stikstof. 
 
Op 12 april werd de spinazie gezaaid. Het stikstofadvies werd verder aangevuld met 750 kg/ha organische OPF korrel (11-0-
2) wat zorgt voor  een extra 82,5 eenheden werkzame stikstof. Zo werd het advies ingevuld.  
 
Door het koude en natte voorjaar is 4-weken na zaai nog wat wachten op betere temperaturen. Er werd ook nog een 
grondstaal genomen, in de zone 0-30 cm was 153 kg nitraatstikstof aanwezig en in de zone 30-60 23 kg nitraatstikstof. Op 
basis van deze voorraad werd beslist niet meer bij te bemesten.  

 
 
Op 5 juni werd de spinazie geoogst.  Met een opbrengst van 34 ton/ha was de landbouwer tevreden over de opbrengst. 

 
 
Op 10 juni, kort na de oogst, werd nog een bodemstaal genomen om de bemesting te evalueren. Het stikstofresidu was 63 
eenheden nitraatstikstof in de zone 0-60 cm. Op 12 juli werden bonen als nateelt ingezaaid. Hiervoor werd niks meer 
bemest.  
 
Op 20 september werden de bonen geoogst en werd opnieuw grasklaver ingezaaid.  
 
Begin november werd een nitraatresidustaal genomen. Ondanks de correcte bemesting van de spinazie en het niet 
bemesten van de bonen was het nitraatresidu toch te hoog, namelijk 159 kg nitraatstikstof/ha.  
 
De teeltcombinatie spinazie + boon blijft een moeilijke richting nitraatresidu, zeker door de oogstperiode van de bonen. 
Mochten de bonen korter na de oogst van de spinazie geaaid worden is een oogst tweede helft augustus haalbaar en kan 
via een goed vanggewas het nitraatresidu onder de eerste drempelwaarde komen. Maar de oogst van de bonen is iets wat 
de teler maar weinig in de hand heeft.  
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3.7 KRUISEM – OOST-VLAANDEREN 

Bedrijf: 
Vollegrondsgroenteteeltbedrijf in Kruisem in de provincie Oost-Vlaanderen. Binnen dit project werden 2 preipercelen 
opgevolgd: 1 in 2020 prei en een ander perceel in 2021. 

Teelten: 
- Prei  
- Spinazie 
- Peterselie  
- Korrelmais  

Grondbewerkingen 
Diepgronden gevolgd door spitten. Rotoreg en ruggentrekken in 1 combinatie.  

Bemestingsstrategie 
Werkt op basis van bodemanalyses (bouwvoor en N) om de startbemestingen en bijbemestingen op af te stemmen. De 
grondstalen worden tijdig genomen en het bemestingsadvies wordt gevolgd. Werkt niet met dierlijke bemesting in de prei in 
de hergroei.   

Irrigatie 
Geen beregening van toepassing 
 

3.7.1 Teeltopvolging 2020-2021 
Voorteelt:  Gras na tarwe (eind april ingefreesd)  
Teelt:   Prei 
Ras:  Harston 
Plantdatum: 31/07/2020 
Oogstdatum: 21/04/2021 
 
Preiperceel in 2020 betreft een lichte leembodem met een pH van 6.9 en %C van 1.36.  
 
Het gras is eind april ingefreesd. Op 8 juli is een grondstaal genomen. Er zit 95 E eenheden in de 0-60cm bodemlaag, zie 
grafiek onderaan. Rekenen we mineralisatie mee voor 6 weken aan 0.8 E N/dag (34 E N) dan zit er net voldoende N in de 
bodem om te starten. Er is dan ook een nuladvies gegeven. De teler heeft dit advies ook gevolgd en er is geen 
stikstofbemesting meer toegediend voor het trekken van de ruggen. De ruggen staan op 60cm met een plantafstand van 8cm. 
Na het planten op 31 juli is er aangegoten met 60 l/ha ammoniumpolyfosfaat 10-34-0. Dit geeft nog geen kleine N gift mee 
van  9 E N. Prei heeft bij de start van de teelt niet veel stikstof nodig. Pas vanaf teeltweek 7 begint prei meer stikstof op te 
nemen (zie grafiek). Het gras zal ook nog voor stikstofnalevering zorgen. 

 
 
Zes weken na planten (op 11 september) is er opnieuw een grondstaal genomen om de bijbemesting op af te stellen. Niet 
verwachtend (omdat er bijna geen bemesting is toegepast) zitten de waarden hier zeer hoog met 304 E nitraat-N in de 0-
60cm bodemlaag. Opnieuw volgt de teler het nuladvies en wordt er geen bijbemesting toegepast. We kunnen geen verklaring 
vinden waarom deze waarden zo hoog zijn.  
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Foto van de prei op 11/09/2020.  
 
In de stikstofanalyse van de bodemanalyse op 14 oktober zien we dat de stikstofniveau in de 0-30cm bodemlaag gezakt is. 
Maar nog steeds op een hoog niveau binnen de 0-90cm laag blijft zitten. Opnieuw wordt geen bijbemesting uitgevoerd. Op 
het einde van de controlecampagne hebben zijn ook de diepere bodemlagen gezakt in waarde (zie grafiek). De mineralisatie 
uit de bodem is zeer moeilijk in te schatten. Dit blijft een van de moeilijkste parameters. Zelfs als er bijna geen 
stikstofbemesting uitgevoerd wordt in een preiteelt zijn nog hoge nitraatwaarden in de bodem mogelijk.  
In januari zijn de nitraatwaarden verder gezakt. De prei wordt geoogst in april. Bij de oogst in april bedraagt het nitraatresidu 
73 kg NO3-N/ha. De prei is geoogst vanaf 15 april 2021. De oogst bedroeg een opbrengst van 65 ton/ha.  
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3.7.2 Teeltopvolging 2021-2022 
 
Voorteelt:  Korrelmais met snijrogge achter  
Teelt:   Prei 
Ras:  Vitaton 
Plantdatum: 20/07/2021 
Oogstdatum: maart 2022 
 
In 2021 volgen we een ander preiperceel op van de teler vanaf het planten van de prei. Het gaat om een zandleembodem 
met pH van 6.9 en %C 1.09.  
 
De grondanalyses op 6 juli geeft aan dat er 25 E NO3-N in de 0-30cm bodemlaag aanwezig is, zie grafiek onderaan. Het 
bemestingsadvies bedraagt 95 E N voor de start. De teler volgt dit advies en past de eenheden toe met een breedwerpige 
toediening van Sulfammo 30 voor het trekken van de ruggen. De prei wordt geplant op 20 juli. Er wordt met water aangegoten 
na planten. 
Op 2 september, 8 weken na planten, wordt een bodemstaal genomen om de bijbemesting op af te stemmen. Er zitten 125 
E N in de 0-60cm bodemlaag, met de grootste hoeveelheid in de 0-30cm laag. Het advies bedraagt 25 E N, deze worden door 
de teler breedwerpig toegepast met Sulfammo 30.   
19 oktober bepalen we het nitraatresidu. Deze bedraagt 91 kg NO3-N/ha. Met nog steeds de grootste hoeveelheid in de 0-
30 cm bodemlaag. Dus geen uitspoeling naar de diepere lagen. Het nitraatresidu is opnieuw genomen op 30 november om 
de evolutie te bekijken. Nu bedraagt deze 58 kg NO3-N/ha.  

 
Foto op 19/10/2021 
 
Op 13 januari 2022 wordt zit er nog maar 12 kg NO3-N/ha in de 0-60cm bodemlaag. De prei staat er momenteel nog niet 
zwaar bij en zal geoogst worden vanaf maart. De teler bemest nog 30 EN bij met kalknitraat. Bij oogst wordt opnieuw een 
grondstaal genomen. 
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3.8 ANZEGEM – OOST-VLAANDEREN 

Bedrijf: 
Vollegrondsgroenteteeltbedrijf in Anzegem in de provincie Oost-Vlaanderen. Het bedrijf heeft 30 hectare landbouwgrond. 
Binnen dit project is een perceel opgevolgd waar in 2020 bonen en in 2021 bloemkool geteeld zijn. Na de bonen is er snijrogge 
ingezaaid. 

Teelten: 
- Aardappel 
- Ajuin 
- Bonen  
- Bloemkool  
- Gras  
- Mais  

Grondbewerkingen 
Veel gebruik van schijveneg om oogstresten en mest in te werken. Diepgronden waar nodig om verdichting op te heffen en 
te voorkomen dat lichte grond te veel uitdroogt vooraleer er kan geplant of gezaaid worden. Ploegen met vorenpakker om 
grond aan te drukken en minder uitdrogen. Indien mogelijk bewerkingen combineren, gebruik van brede banden na het 
ploegen en zo min mogelijk bewerkingen uitvoeren na het ploegen. 

Bemestingsstrategie 
Werkt op basis van bodemanalyses (bouwvoor en N) om de startbemestingen en bijbemestingen op af te stemmen. De 
grondstalen worden tijdig genomen en het bemestingsadvies wordt gevolgd.  

Irrigatie 
Indien beregening nodig is, is het mogelijk via een haspel. 

Bodemkenmerken 
Grondsoort Fijn zand 

pH 6,0 

Organische stof (%) 1,28 
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3.8.1 Teeltopvolging 2020 
Voorteelt:  Eenjarig gras  
Teelt:   Bonen  
Ras:  Walker 
Zaaidatum: 15/06/2020 
Oogstdatum: 01/10/2020 
Zaaidatum: 14/10/2020 Snijrogge 
 
Bonen hebben een totale N-behoefte van 128 E N en een latente N bij oogst van 20 E N om de kwaliteit te garanderen. In de 
figuur staat de cumulatieve N-opname van stamslabonen weergegeven. Vanaf de 4de week komt de opname op gang. Het 
KNS-systeem raadt een N-aanvulling aan tot 148 E N in de 0-30 cm bodemlaag. Rekenen we een mineralisatie van 10 weken 
aan 0.8 kg N/ha/dag dan komt dit neer op 56 E N. Dan is het nog aanvullen tot 92 E N vermindert met wat in de bodem 
aanwezig is. De teler neemt geen grondstaal voor de start van de teelt omdat hij uit ervaring weet dat er op dat moment niet 
veel in de bodem aanwezig is alsook dat zijn stikstofgift niet boven de streefwaarde gaat. Hij injecteert 25 ton/ha 
runderdrijfmest enkele dagen voor het zaaien van de bonen. Gerekend met de forfaitaire mestinhoud komt dit neer op 4.8 
kg N/ton RDM, dus een gift van 72 kg N totaal. De werkingscoëfficiënt van runderdrijfmest bedraagt 60%. Dit wil zeggen dat 
60% van de toegediende N het eerste jaar na toedienen vrijgesteld wordt. Bij de gift van de teler komt dit neer op 43.2 E 
werkzame stikstof. De teler dient geen extra kunstmest toe bij de start als ook geen bijbemesting. Er worden ook geen extra 
bodemanalyses genomen tijdens de teelt. De bonen zijn geoogst op 1 oktober. De oogst bedroeg 9750 kg/ha. Diezelfde dag 
is er ook een nitraatresidustaal genomen van de bodem. Deze bedroeg 109 kg NO3-N/ha en zat boven de nom. De nawerking 
van het gras alsook de dierlijke mest zal hier een rol in gespeeld hebben. Op 14 oktober is er snijrogge ingezaaid op het 
perceel dat begin mei vernietigd zal worden waarna er bloemkolen komen op te staan.  
 
 

 
Figuur Cumulatieve N-opname stamslabonen (bron: KNS) 
 

 
Foto van de bonen op 08/09/2020.  
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3.8.2 Teeltopvolging 2021-2022 
 
Voorteelt:  Bonen met snijrogge erachter  
Teelt:   Bloemkool (industrie) 
Ras:  Giewont 
Plantdatum: 04/07/2021 
Oogstdatum: vanaf 3/10/2021 
 
De snijrogge is begin mei vernietigd. Enkele weken voor planten wordt er 40 ton/ha runderdrijfmest geinjecteerd op het 
perceel. De analyse van de runderdrijfmest toont dat er 4.03 kg N/ton en 1.45 P2O5/ton aanwezig is. Dit komt overeen met 
een totale N gift van 161 E N waarvan 97 E N werkzame N is (werkingscoëfficiënt van 60%) en een gift van 58 E P2O5. Deze 
fosforgift is hoger dan de norm op een fosforklasse 4 perceel maar men mag een hogere gift toepassen indien de bedrijfsnorm 
niet overschreden is en de dubbele dosis stikstof niet bereikt wordt op het perceel. De teler is hier zeer aandachtig over en 
zit hiermee niet in overschrijding.  
We hebben een grondstaal genomen voordat de drijfmest geïnjecteerd is. Hierbij zien we dat er 20 kg NO3-N/ha aanwezig is 
in de 0-30 cm bodemlaag, zie grafiek onderaan. Het KNS systeem adviseert aan te vullen tot 219 E N. Trekken we daarvan 6 
weken mineralisatie van de bodem aan 0.8 kg N/ha/dag (33.6 E N) en de N-inhoud van de 0-30cm bodemlaag (20) dan komen 
we op een advies van 166 E N. Met de drijfmestgift gaat er nog eens 97 E N van af. Blijven er nog 69 E N over van het advies.  
De teler past tijdens het planten nog 54 E N toe als bandbemesting. Hij houdt rekening dat een bandbemesting ervoor zorgt 
dat de meststoffen dicht bij de plant brengt en houdt waardoor ze efficiënter benut kunnen worden door de plant en er 20% 
onder het bemestingsadvies kan gegaan worden.  

 
 
Figuur Cumulatieve N-opname bloemkool (bron: KNS) 
 
Op 11 augustus (6 en half teeltweek) laat de teler een grondstaal nemen om de bijbemesting te bepalen. Op dat moment zit 
er 115 E NO3-N in de 0-30cm bodemlaag en 71 E N in de 30-60cm bodemlaag. Bloemkool heeft op dit moment een N-behoefte 
van 245 E N. Reken we nog 5 weken mineralisatie aan 0.8 kg N/ha/dag (28 E N) dan komen we tot een N-advies van 31 E N. 
Het ras Giewont neemt op het einde van de teelt nog heel veel N op. De teler past op 20 augustus 50 E N toe in de rijen tijdens 
het schoffelen. Op deze manier komt de stikstof opnieuw dicht bij de plant te zitten. Hij gaat hier op basis van ervaring, het 
ras en de mogelijkheden van giften iets hoger dan het advies.  
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Foto op 08/09/2021 
 
Vanaf 3 oktober start de bloemkool oogst. Gemiddeld gezien behaalt de Giewont een 34 ton/ha roosproductie op dit perceel. 
Net voor de start van de oogst, op 28 september, hebben we het nitraatresidu bij oogst bepaald. De bedraagt 29 kg NO3-
N/ha in de 0-90cm bodemlaag. De bloemkolen hebben de gegeven stikstof zeer goed kunnen benutten waardoor we met 
een zeer laag nitraatresidu eindigen. Met de totale N-gift van 201 E werkzame N, toegediend zodat deze dicht bij de plant 
gebracht wordt, bekomt de teler een goede opbrengst alsook een zeer goed nitraatresidu bij oogst! 
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