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Gebiedsgerichte aanpak



Tijdens het MAP6 zal ook de kunstmest onder de 
loep genomen worden

• Kunstmestregister handelaars

“Eenieder die minstens 10.000 kg N per jaar, uit kunstmest produceert,
verdeelt, importeert of exporteert en deze levert aan verdelers of
landbouwers, is ertoe gehouden een register bij te houden met betrekking
tot de hoeveelheden en soorten meststoffen, inzonderheid hun gehalte N
en P2O5 die hij importeert, exporteert, verdeelt of levert aan
landbouwers.”



Tijdens het MAP6 zal ook de kunstmest onder de 
loep genomen worden

• Aankoopregister: 

“Welke kunstmest (naam, samenstelling, hoeveelheid)  wanneer (leveringsdatum) 

bij welke leverancier (naam, ondernemingsnummer, vestigingsadres) werd aangekocht.”

• Gebruiksregister:

“Welke kunstmest (naam, samenstelling, hoeveelheid) wanneer (datum van de bemesting) 

op welk perceel (perceelnummer en jaar Verzamelaanvraag, naam perceel, oppervlakte, teelt op het moment van 

de bemesting) gebruikt is.”



Bemestingsnormen

Teelt

Werkzame N 

(kg/ha, jaar)

Dierlijke N

(kg/ha, jaar)
Gebiedstypes 0 en 1

Gebiedstype 2

(-5%, 2020)

Gebiedstype 3

(-10%, 2020)

Zand Niet-zand Zand Niet-zand Zand Niet-zand

Grasland
Maaien 375 385 -5% -5% -10% -10% 170

Maaien + grazen 235 245 -5% -5% -10% -10% 170

Wintertarwe of triticale 160 175 -5% -5% -10% -10% 100

Wintergerst of andere graangewassen 110 125 -5% -5% -10% -10% 100

Suikerbieten 135 150 -5% -5% -10% -10% 170

Voederbieten 235 260 -5% -5% -10% -10% 170

Aardappelen 190 210 -5% -5% -10% -10% 170

Maïs 135 150 -5% -5% -10% -10% 170

Groenten groep I 225 250 -5% -5% -10% -10% 170

Groenten groep II 160 180 -5% -5% -10% -10% 170

Groenten groep III 115 125 -5% -5% -10% -10% 170

Teelten met een lage stikstofbehoefte1 115 125 -5% -5% -10% -10% 125

Andere leguminosen dan erwten en bonen 70 75 -5% -5% -10% -10% 120 (Z) / 125 (NZ)2

Andere teelten incl. voederkool en bladrammenas 130 145 -5% -5% -10% -10% 170



Bodemverbetering

Bodembeheer
pH (bekalking)

Organische stof
Bodemstructuur

Bodemleven
_

Bodemverdichting

Gewaskeuze

Geduld!



Hoe meststoffen efficiënter gaan gebruiken?

Perfecte aansluiting 
tussen het aanbod van de 
voedingsstoffen en 
voedingsbehoefte van het 
gewas.

Resultaat: optimale groei 
en maximale efficiëntie 
van voedingsstoffen.

Gecontroleerd vrijkomende meststoffen
vb. Ncote

Andere meststoffen
vb. KAS27



Gecoate ureumMeststofkorrel

E-Max coating

Vocht treedt door de 
coating naar binnen

De meststoffen 
lossen op in de korrel

Onder invloed van temp. 
treden de meststoffen door 

de coating naar buiten

De coating breekt af na 
afgifte van de 
meststoffen



Gecoate ureum

1. Hogere of gelijke opbrengsten, met minder gebruik van 
voedingsstoffen in vergelijking met reguliere meststoffen.

2. Minder strooibeurten = minder kosten, gewasbeschadiging en 
structuurbederf.

4. Beter voor het milieu door minder risico op uitspoeling.

3. Verbeterde gewaskwaliteit door een gecontroleerd aanbod van 
voeding.



Gecoate ureum - Praktijkformules

• Ncote 20-0-16 + 3Mg + 10SO3  

• Maïsstarters:

• Ncote 25-7-0 + 6Mg + 7SO3 + 0,05B

• Ncote 28-0-0 + 5Mg + 8SO3 + 0,05B



Zand (GT 0-1) N P2O5 (III) Dierlijke Opmerkingen

Norm 375 totaal 90 170* * = 35 ton RDM (≈ 170 / 4,8)

170 x 60% ≈ 102 N

35 x 1,4 ≈ 49 PRuimte 273 41 0

Adviezen Kg/ha Eenheden N

Met dierlijke mest

1ste snede
35 ton RDM

+ Ncote 20-0-16 + 3Mg + 10SO3 450 kg 90

2de snede Ncote 20-0-16 + 3Mg + 10SO3 500 kg 100

3de of 4de snede KAS 27 300 kg 81

271

Bemestingsadviezen | vb. Gras maaien



Adviezen Kg/ha
Eenheden 

N

Eenheden 

P

Met dierlijke mest: RDM - 35 ton

in de rij
20-7-0 + 8Mg + 10SO3 + 0,05B 150 kg 30 10,5

OF Ncote 25-7-0 + 6Mg + 7SO3 + 0,05B 120 kg 30 8,4

Bemestingsadviezen | vb. Mais

Zand (GT 0-1) N P2O5 (III) Dierlijke Opmerkingen

Norm 135 totaal 70 170* * = 35 ton RDM (≈ 170 / 4,8)

170 x 60% ≈ 102 N

35 x 1,4 ≈ 49 PRuimte 
33 

(135 - 102)

21 
(70 - 49)

0

(170 - 170)



Andere mogelijkheden



Andere mogelijkheden

• Fosfaatvrijmakende bacteriën → PT-mix

– Vloeibaar mengsel van verschillende Bacillus soorten

– Maakt organisch en mineraal gebonden fosfaat 
beschikbaar ➔ verhoogt de fosfaatopname vh gewas

– Heeft een positief effect op de beworteling en 
daardoor op de opbrengst van het gewas

– Dosering: 1 L/ha (mengbaar met NO-herbiciden en 
vloeibare meststoffen) 

– 21-0-0 + 8Mg + 10SO3 + 0,05B + PT-mix



Andere mogelijkheden

• PT-Micro

– Micro-granulaat korrel

• Mengsel van bacteriën (Bacillus Sp.)

• 10-4-8 + 3MgO

– Toepassen met een micro-granulaat strooier 
bij zaai, poten en planten van gewassen

– Dosering: 25 kg/ha

• 2,5 eenheden N

• 1 eenheid P
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Proef Mais - PT-Micro

25 N 2,5 N



Conclusie

• Goede bodemkwaliteit 

• Bodem-pH!

• Behoefte van de plant en vrijkomen van stikstof beter op elkaar afstemmen 
→ gecoate stikstof: Ncote

• Dierlijke mest beter benutten:
– Bacteriën
– Humifirst

• Bijsturen via bladmeststoffen en biostimulanten

• Bepaalde teeltcombinaties nog haalbaar?

Opbrengst en kwaliteit kunnen met minder behouden 
blijven: als het volledig bemestingsadvies klopt!



BEDANKT VOOR UW AANDACHT!


