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Begeleidingsdienst voor Betere Bodem- en Waterkwaliteit
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Interesse

Ontdek het volledige aanbod op b3w.vlaanderen.be

Persoonlijke vraag?
brecht.catteeuw@b3w.vlaanderen.be
anneline.brouckaert@b3w.vlaanderen.be

Wie is B3W?

https://b3w.vlaanderen.be/
mailto:brecht.catteeuw@b3w.vlaanderen.be
mailto:anneline.brouckaert@b3w.vlaanderen.be


Fractioneren in mais, kan dat?



Voorstelling gastbedrijf



Fractioneren in mais, kan dat?-
Voorstelling gastbedrijf -

Kristof Gelaude
Schuiferskapelle

Bemesten in mais



Voorstelling gastbedrijf
- Kristof Gelaude -



Een goed nitraatresidu (on)mogelijk?



Welke nitraatresidu’s werden opgemeten?
- Kristof Gelaude -



(VLM, 2020)

Een goed nitraatresidu (on)mogelijk?



Beperkt wortelstelsel

Zeer uitgesproken zwakke
beworteling in jeugdfase

Een goed nitraatresidu (on)mogelijk?



Beperkt wortelstelsel
Ruime plantafstand

Een goed nitraatresidu (on)mogelijk?



Opnamepiek in juli

Beperkt wortelstelsel
Ruime plantafstand
Korte N-opname periode

Een goed nitraatresidu (on)mogelijk?



Beperkt wortelstelsel
Ruime plantafstand
Korte N-opname periode

→Besparing meststoffen?

→Betere opbrengst?

→Beter nitraatresidu?

Een goed nitraatresidu (on)mogelijk?

?



Bemesten volgens de 4 J’s

(Boerenbond, 2019)

Een goed nitraatresidu (on)mogelijk?



Een goed nitraatresidu (on)mogelijk?

Bemesten volgens de 4 J’s in mais

Niet overdrijven met dierlijke mest

Bij voorkeur drijfmest ipv stalmest (ifv snelheid werking)

Rijenbemesting
Ammoniumnitraat 
P-kunstmest indien bodemvoorraad heel laag

Op lichte bodems nadien bijbemesten?



Dierlijke bemesting



Welke dierlijke mest voor de teelt van mais?
- Kristof Gelaude -



Dierlijke bemesting

Waarom voorkeur voor drijfmest ipv stalmest?

Snellere vrijstelling



Dierlijke bemesting

Waarom niet overdrijven met dierlijke mest?

Teelt verdraagt goed drijfmest, maar…
Opname vrij beperkt vanaf augustus
Vrijstelling van N uit dierlijke mest + bodem = stijging N-res



Rijenbemesting



Pas je rijenbemesting toe?
- Kristof Gelaude -



Rijenbemesting waarom?

Mobiliteit nutriënten
Minerale elementen ≠ mobiliteit in de bodem

PO4
3-: 2.5 mm

Ca2+, Mg2+: 5 mm
K+, Na+: 7.5 mm
NO3

-, SO4
2-: 20 mm

Meer nut bij mindere mobiliteit



Rijenbemesting waarom?

Mobiliteit nutriënten

Meer mobiele…… N 

snellere opname → minder risico op uitspoeling

minder vervluchtiging!



Rijenbemesting waarom? 

Mobiliteit nutriënten
Minder mobiele  …… P

Een plant neemt fosfor op uit de bodemoplossing 
een zeer kleine fractie van het totale fosforgehalte in de bodem.



Rijenbemesting positionering



Rijenbemesting positionering

Gelijktijdige rijenbemesting & zaai: 
stikstof met kouter vijf à zes cm naast zaad geplaatst 
± 5 cm dieper dan zaad. 

dichtere plaatsing: kans op zoutschade 
→ opkomst lager en/of begingroei geremd.

zuurwerkende stikstofmeststoffen met hoog % NH4-N/ureum 
(o.a. zwavelzure ammoniak, urean, spuiwater): 

plaatsing op ca. 8 cm naast zaad veiliger om zoutschade te 
voorkomen²



Rijenbemesting voordelen 
Uniforme verdeling

Geen overlap

Niet meemesten

Literatuur: hogere nutriëntenconcentratie plantedelen

Sneller beschikbaar & bij zaai: voldoende nutriënten terwijl 
beperkt wortelvolume 

Betere begingroei

Verhoogde efficiëntie
Minder verliezen
Lagere dosis



Rijenbemesting met fosfor 

Omstandigheden met slechte wortelgroei en moeilijke opname 
fosfaat 

slechte bodemstructuur
Te lage/te hoge pH
koude in het voorjaar/vroege zaai

Fosforgebrek bij maïs
(bron: YARA, Phosphorus Deficiency Corn)

https://www.yara.us/crop-nutrition/corn/nutrient-deficiencies/phosphorus-deficiency-maize/?activeSlide=9478


Rijenbemesting met fosfor 

Omstandigheden met slechte wortelgroei en moeilijke opname 
fosfaat 

koude in het voorjaar/vroege zaai



Rijenbemesting met dierlijke mest? 

Minerale meststoffen: frequent en reeds lang toegepast
Vooral stikstof

Wat met dierlijke mest in de rij? 
Beproefd in Nederland en Vlaanderen
Nl: Max 35-40 m³/ha te injecteren

1 of 2 werkgangen

Aparte werkgangen
Sneller
Ruimer tijdsvenster



Rijenbemesting met dierlijke mest? 

… met drijfmest- voor zaai
Bv. Aangepaste cultivator

Klassieke afstand van 30 cm → 37,5 / 75 cm. 
RTK-GPS tot op 2cm. 

Woelertand en twee 
mesttanden erachter, 
type Garanno Bron: Eversagro.nl



… met drijfmest- voor zaai
Bv. Aangepaste zodebemester

Elementen op 18,75 (gras), 
enkele afsluiten/wegnemen → 75 cm (maïs). 

RTK-GPS. 

Rijenbemesting met dierlijke mest? 



… met drijfmest- voor zaai
Bv. In combinatie met strip-till

Rijenbemesting & grondbewerking enkel waar gezaaid wordt
Mestverdeler op strip-tillmachine
Achter strip-till-element: slang
Zaai in het midden van de strook! 
RTK-GPS

Rijenbemesting met dierlijke mest? 

Bron: https://www.paysan-breton.fr/2019/04/strip-till-une-graine-de-
mais-dans-un-sol-bien-aere/



… met drijfmest- voor zaai
Bv. In combinatie met strip-till

Rijenbemesting met dierlijke mest? 

Evers Agro Quarter Strip-till bemester
Bron: EversAgro

Strip-till in combinatie met mengmest 
©Hooibeekhoeve



… met drijfmest- gelijktijdig met zaai
Geen RTK-GPS
Per zaaielement-bemestingselement, 
Mest naast en onder zaad
Werkbare dagen ↘, enkel gunstig voor zaai
Logistiek mest ↗
Zwaar materiaal vaak op 
geploegd land

Rijenbemesting met dierlijke mest? 



Na zaai/Na opkomst
Schoffelmachine

Rijenbemesting met dierlijke mest? 

Evers schoffel-bemester
Bron: Evers Agro



Vlaamse proeven – LCV
Vollevelds↔ bij zaai

Rijenbemesting met dierlijke mest? 

Nitraatreserve 1 maand na zaai-2008
(Van de Ven, 2014)

Opbrengstresultaten rijenbemesting mengmest
2007-2009 (Van de Ven, 2014)



Vlaamse proeven – LCV, 2012-2013
Vollevelds↔ voor zaai met aangepaste cultivator

Plaatsspecifieke bemesting 
met Evers Garanno

©Hooibeekhoeve

Rijenbemesting met dierlijke mest? 

Opbrengstresultaten rijenbemesting
mengmest 2012-2013 
(Van de Ven, 2014)



Waarom gefractioneerd bemesten?



Waarom fractioneren?
- Kristof Gelaude -



Bodemvoorraad N
Voorgaande teelt, oogstresten en groenbedekkers
Mineralisatie organische stof
Organisch bemesting

Bemesting aanpassen aan de verwachte N-levering

Waarom gefractioneerd bemesten



Veel N in oogstresten Weinig N in oogstresten

Snellere vrijstelling

bloemkool sla

Tragere vrijstelling

spruitkool

Waarom gefractioneerd bemesten

De verwachte N-levering uit oogstresten

Verschil in inhoud
Verschil in snelheid van vrijstelling 



Verschil in inhoud
Verschil in snelheid van vrijstelling 

De verwachte N-levering uit oogstresten

Bron: https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Bedrijfsadvies/Fiches%20BA/202004_FI_N-BijbemAdv.pdf

Teelt
N-inhoud oogstrest verse 

markt – industrie 
(kg N/ha)

Aantal weken na oogst 
waarbinnen 50% van de 

N-inhoud oogstrest is 
vrijgesteld

Bloemkool 90 - 175 10

Prei 25 - 75 8

Wortelen 50 – 100 7

Spruitkool 260 15

Waarom gefractioneerd bemesten



De verwachte N-levering uit groenbedekkers

Inwerken in het najaar is de helft ten opzichte van inwerken voorjaar

Hoeveel stikstof stelt een groenbemester gemiddeld vrij tijdens het groeiseizoen?
Vlinderbloemigen: 10 cm = 15 kg N/ha
Grassen: 10 cm = 10 kg N/ha
Kruisbloemigen: 10 cm = 5 kg N/ha

Groenbedekkers
Lengte (cm)

N-nalevering bij onderwerken in

Najaar (kg N/ha) Voorjaar (kg N/ha)

Raaigrassen

(bv. Italiaans raaigras, Engels 

raaigras)

15 10 20

30 15 35

45 25 50

Kruisbloemigen

(bv. gele mosterd, 

bladrammenas)

40 10 15

60 15 30

90 25 45

Vlinderbloemigen

(bv. witte en rode klaver, wikke, 

lupine)

20 15 30

40 30 60

60 45 90

Bron: “Mest- en mineralenkennis voor de praktijk, Blad 18 uit de serie Plantaardig, 2005, Wageningen UR” 

Waarom gefractioneerd bemesten



De verwachte N-levering uit organische stof

Waarom gefractioneerd bemesten

Richtwaarde vrijstelling tijdens groeiseizoen:
0,8 kg N/ha/dag (0,5 kg – 1,0 kg N/dag)

Grote verschillen tussen bodemtype en C%...



De N-levering uit dierlijke mest

Waarom gefractioneerd bemesten
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Waarom gefractioneerd bemesten?

28/04/2022 51

Praktijkonderzoek Plant & Omgeving

2005

informatie over mogelijkheden 
voor efficiënte stikstof- en 
fosfaatbemesting 



Waarom gefractioneerd bemesten?

Nederland: 

Handboek snijmaïs 2020:

Vlaanderen: 
maïs op zand, gevoelig voor uitspoeling?
weinig toegepast

28/04/2022 52

“Een bemesting na opkomst en vóór het 6-
bladstadium is alleen lonend als de hoeveelheid 
Nmin lager is dan 175 kg/ha. 
In het algemeen wordt een strategie met gedeelde 
giften niet aanbevolen. “



Waarom gefractioneerd bemesten?

Frankrijk, Duitsland

28/04/2022 53



Waarom gefractioneerd bemesten?

28/04/2022 54

Meeropbrengst door fractionering van 
de N-bemesting, uitgevoerd als
volleveldse ureumtoepassing in 
korrelvorm, ifv tijdstip 2e fractie

Tijdigheid!!!

= Tot 6e bladstadium



De N-levering uit dierlijke mest
N-opname patroon van maïs leent zich tot bijbemesten
Slechts beperkte opname in mei-juni
Vanaf eind juni en in juli hoge opname

Waarom gefractioneerd bemesten

Bijbemesten op basis van advies
Indien basisbemesting voor zaai met enkel dierlijke mest
Vanaf vier weken later een bodemstaal om te zien wat 
de actuele N- bodemvoorraad is en of bijsturen nodig is. 



Mogelijk in Vlaanderen?

28/04/2022 │56

Teelt Werkzame N (kg/ha/jaar) Dierlijke N 
(kg/ha/jaar)Gebiedstype 0 en 1 Gebiedstype 2 (-10%) Gebiedstype 3 (-20%)

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

Maïs 135 150 122 135 108 120 170

Gras+snijrogge met maïs 
(zonder derogatie)*

200 230 180 207 160 184 170

Gras+snijrogge met maïs 
(met derogatie)*

200 230 180 207 160 184 250

Voor een gewone maïsteelt wordt de norm al bijna volledig ingevuld door de dierlijke N die maximaal aangevoerd mag 
worden (102 kg N/ha) → slechts beperkte ruimte om bij te bemesten. 

Op derogatie percelen kan in theorie een advies voor bijbemesting nuttig zijn
• Afhankelijk van wat en hoeveel meststof er al op gras aangebracht werd
• Meer onbekenden: wat komt er nog vrij uit gras? Nog mogelijkheid tot bijbemesten?
• Voor derogatiepercelen is een staalname verplicht voor eind mei

• Indien pas zaai in mei → krap om minstens vier weken te wachten voor staalname (effect dierlijke mest in 
rekening brengen)



Waarom gefractioneerd bemesten

Wanneer?

Bodemstaal eind mei/begin juni (4 weken na toedienen 
dierlijke mest)

Ook interessant indien maïsteelt na gescheurd grasland, op 
dit moment kan ingeschat worden of de mineralisatie goed 
op gang gekomen is en of er een bijbemesting noodzakelijk 
is. 

28/04/2022 │57
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Bron: De Vliegher (2014). Voorjaarsscheuren grasland: welk gewas inzaaien en welke bemesting toepassen 

Waarom gefractioneerd bemesten



Waarom gefractioneerd bemesten

28/04/2022 59

Verbranding?
gewasverbranding 1 week na bijbemesting/bijbemesting na 
opkomst met AN
proeflocatie Bottelare

Eind juni (3-4 weken na toepassing): 
niets meer te merken van deze gewasverbranding 



Gras-mais



Hoe wordt gras-mais bemest?
- Kristof Gelaude -



Welke bedrijven
Vaak op melkveebedrijven omdat:

Oogst twee teelten per jaar → hoge ruwvoerproductie per hectare
Hoger gebruik dierlijke mest mogelijk t.g.v. derogatie

Wat?
Voor de inzaai van kuilmaïs nog een snede Italiaans raaigras 
oogsten. 
Na de oogst van de kuilmaïs wordt meestal terug Italiaans 
raaigras ingezaaid om het volgend voorjaar terug te maaien net 
voor de maïs inzaai.

28/04/2022 │62

Gras-maïs



Bemestingsnorm maïs vs. gras-maïs
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Teelt Werkzame N (kg/ha/jaar) 2022 Dierlijke N 
(kg/ha/jaar)Gebiedstype 0 en 1 Gebiedstype 2 (-10%) Gebiedstype 3 (-20%)

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

Maïs 135 150 122 135 108 120 170

Gras+snijrogge met maïs 
(zonder derogatie)*

200 230 180 207 160 184 170

Gras+snijrogge met maïs 
(met derogatie)*

200 230 180 207 160 184 250

* Eén snede gemaaid (na 1 april) en afgevoerd gras of één snede geoogste (na 15 maart) en afgevoerde snijrogge. 



Derogatie gras-maïs 

Hogere opbreng dierlijke mest mogelijk → lager 
kunstmestgebruik

Vb. gebiedstype 0 en 1 niet-zand; norm maximaal ingevuld met 
dierlijke mest

28/04/2022 │64

Teelt Norm Werkzame N 
(kg/ha/jaar)

Dierlijke N 
(kg/ha/jaar)
Werkzame N 
(kg/ha/jaar)

Kunstmest 
(kg/ha/jaar)

Gras+snijrogge met maïs (zonder derogatie)* 230 170
102

128

Gras+snijrogge met maïs (met derogatie)* 230 250
150

80



Gras tijdig maaien, maïs tijdig zaaien
Zware snede gras is nefast voor

Voederwaarde gras
Volgteelt maïs omwille van grote vochtopname door voorteelt

Opbrengstresultaten (ton DS/ha) teeltcombinatie gras-maïs 
2009-2010 waarbij:

Snede gras in Hoogstraten < Bottelare
Grote opbrengstdaling maïs in Bottelare na maaisnede Italiaans 
raaigras

Oppassen voor later maaien – later zaaien – later oogsten

28/04/2022 │65

Uit: Van de Ven, G., Schellekens, A., Odeurs, W. & Latré, J. Bemestingsstrategie voor de teeltcombinatie 
gras-maïs. 2014. 8pp.



Gras bemesten, van belang voor 
opbrengst en voederwaarde

Bemesting spreiden: deel op gras en deel voor maïs
Meeropbrengst van gras na bemesting
Kunstmestbemesting geeft een betere voederwaarde van het 
gras in vergelijking met drijfmest.

28/04/2022 │66
Uit: Van de Ven, G., Schellekens, A., Odeurs, W. & Latré, J. Bemestingsstrategie voor de teeltcombinatie 
gras-maïs. 2014. 8pp.

Als de bodem en de graszode het 
toelaat, is het gras bemesten met 
drijfmest in het voorjaar een goede 
optie. Een gift van ± 50% van de totale 
hoeveelheid drijfmest in combinatie 
met een kunstmestgift is aangewezen.



Maïs bemesten, weinig verschil

Verschillen in maïsopbrengst klein tussen verschillende 
bemestingsniveaus maïs (verdere invulling van de norm die 
nog niet gegeven was bij gras)

Vermoedelijk door de nawerking van de dierlijke mest die 
reeds bij gras gegeven was

Nitraatresidu?
Niet hoger dan bij maïs zonder tussenteelt
Enkel wanneer bij derogatie de volledige 250 kg N/ha enkel net 
voor de zaai aan de maïs wordt toegediend, lijkt het risico op 
een overschrijding groter. 
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Teelttips gras-maïs

Maai het Italiaans raaigras tijdig (2 tot maximum 3 ton 
droge stof per ha) 

Maïs is de hoofdteelt, geef voorrang aan een tijdige zaai 

Indien bodem, weersomstandigheden het toelaten is een 
mengmestgift van de helft van de jaargift in het voorjaar op 
het gras aan te raden. 

Bemest het Italiaans raaigras deels met kunstmest 

Kies vroege maïsrassen 

28/04/2022 │68



Volg de velden van Kristof



Volg alles via onze Facebook-pagina

Maisvelden Kristof 2022



Maisvelden Kristof 2022

Volg alles via de B3W-website



Conclusie 



Conclusie 

Beredeneerde toepassing van dierlijke mest
Mestsoort
Dosis

Rijenbemesting met stikstof
Fosfor enkel bij zeer lage voorraad

Kunstmest na opkomst
Zeer lichte zandbodems (uitspoeling voorkomen)
Inspelen op N-levering dierlijke mest

Voorteelt gras tijdig maaien



Zelf deelnemen/meer informatie

▪ Thematische uitwisselingsmomenten
▪ Zelf participeren

anneline.brouckaert@b3w.vlaanderen.be
brecht.catteeuw@b3w.vlaanderen.be

▪ Meer uitwisselingsmomenten volgen 
https://b3w.vlaanderen.be/actualiteit/kalender

▪ Vragen of advies?
anneline.brouckaert@b3w.vlaanderen.be
brecht.catteeuw@b3w.vlaanderen.be

mailto:anneline.brouckaert@b3w.vlaanderen.be
mailto:brecht.catteeuw@b3w.vlaanderen.be
https://b3w.vlaanderen.be/actualiteit/kalender
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www.b3w.vlaanderen.be

Vragen?


