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1.1 Project Optimalisering Mineralenbenutting
Dit boek komt voort uit een driejarig project van Platform Biologica, uitgevoerd door het LBI en de DLV.
Onder de titel Optimalisering Mineralenbenutting hebben de partners in dit project de 30 deelnemende
bedrijven gevolgd en geadviseerd in een verbetering van de mineralenbenutting.
Met ingang van 24 augustus 2000 is de nieuwe richtlijn voor de biologische productie van kracht.
Hierin is onder andere bepaald dat de biologische bedrijven op jaarbasis niet meer dan 170 kg stikstof
per hectare mogen aanvoeren. Minas heeft zijn eigen regels voor onder andere de aanvoer van fosfaat:
vanaf 2003 maximaal 85 (verfijnde aangifte) respectievelijk 70 kg P20 5 per hectare (forfaitaire aangif
te). Bovendien zal een steeds groter aandeel van de aangevoerde mest van biologische oorsprong moe
ten zijn. Voor biologische akkerbouwers en vollegrondsgroentetelers is het dus zinvol om de mineralen
benutting op hun bedrijf kritisch onder de loep te nemen. Uit een inventarisatie onder de deelnemers
van het project Optimalisering Mineralenbenutting bleek (figuur 1.1) dat veel bedrijven de toekomstige
normen op dat moment nog overschreden.
Adviseurs hebben op de deelnemende bedrijven samen met de ondernemer nieuwe plannen gemaakt
om de mineralenbenutting te verbeteren. Hierbij is gebruik gemaakt van de mineralenbalans en het
computermodel NDICEA dat een voorspelling geeft van het stikstofleverend vermogen van de bodem.
Dat met een planmatige aanpak van bemesting, grondbewerking, gewas- en rotatiekeuze veel mogelijk
is blijkt uit figuur 1.2.
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De deelnemende bedrijven hebben laten zien dat het mogelijk is aanzienlijk preciezer te bemesten dan
gemiddeld het geval is, met behoud van opbrengsten en rendement. Met alleen maar minder bemesten
zijn die bedrijven echter niet klaar. Er is sprake van een complexe set aan maatregelen om het mogelijk
te maken dat de aan- en afvoer van mineralen meer met elkaar in evenwicht komen. De verdere inhoud
van dit boek is bedoeld als een set van handvatten dat het mogelijk maakt gericht te werken aan ver
betering van de mineralenbenutting op bedrijven.

1.2 Kern van de maatregelen
Centraal in de biologische landbouw staat een goede groei van de gewassen. Een evenwichtige gewas
ontwikkeling met geen of aanvaardbare hinder van plantenziekten en een goede productkwaliteit. Om
dit te bereiken is een goede bodem nodig. Deze bodem moet een voldoende hoog humusgehalte, een
goede structuur, een evenwichtig bodemleven en een gelijkmatige levering van voedingsstoffen heb
ben.
Dergelijke doelen kunnen makkelijk in conflict komen met een verantwoord mineralenbeheer. Het zoe
ken van het juiste evenwicht tussen een goede gewasgroei, een vruchtbare bodem enerzijds en een ver
antwoord mineralenbeheer anderzijds is de kern van de voorliggende studie.
Wat het mineralenbeheer betreft betekent zuinig zijn met stikstof dat er minder oppervlakte nodig is
voor stikstofbinding en meer voor cultuurgewassen. Zuinig zijn met fosfaat of kalium betekent minder
aanspraak op uitputbare hulpbronnen. Verantwoord bemesten betekent verder minder uitspoeling en
daarmee minder vervuiling van grond- en oppervlaktewater.
Om tot het genoemde evenwicht tussen de doelen te komen zijn de volgende hoofdlijnen voor een
bedrijfsgerichte verbetering van de mineralenbenutting te onderscheiden:
A. Bereikbaarheid
B. Behoud
C. Binding
D. Begroting
E. Timing

A. Bereikbaarheid
Plantenvoedingsstoffen worden door de wortels opgenomen. Bij een goed doorwortelde grond kan een
gewas veel effectiever voedingsstoffen opnemen dan bij een grond met structuurproblemen. Dit alge
mene principe wordt belangrijker naarmate het aanbod van mineralen lager wordt. Een overaanbod
kan aanleiding zijn tot verliezen terwijl een tekort kan leiden tot tegenvallende opbrengsten. Intensieve
beworteling van bouwvoor en ondergrond is een voorwaarde voor verbetering van de mineralenbenut
ting. Een goede structuur begint bij een juiste pH en kalkvoorziening, een voldoende organische stof
gehalte en een goede ontwatering.
Een beoordelingsmethodiek voor de bodemstructuur staat uitgewerkt in hoofdstuk 2. Een eenmalige
beoordeling is interessant, maar regelmatig beoordelen en relateren aan wat er intussen op het land
gebeurd is maakt het pas echt leerzaam. Naast kundige grondbewerking zijn de organische stof voorzie
ning en het bodemleven (wormen) van groot belang voor de structuur. In de hoofdstukken over gewas
(3), groenbemesters (4) en mest (5) wordt hierop ingegaan.
Daarnaast is het bodemleven van groot belang voor de ontsluiting en het bereikbaar maken
van mineralen. Dat geldt in het algemeen bij de afbraak van organische stof; en specifiek bij sommige
soorten schimmels die de fosfaatopname kunnen bevorderen.

B. Behoud
Iedere kilo stikstof die niet door uitspoeling, denitrificatie of vervluchtiging het bedrijf verlaat is poten
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tiële bemesting voor het volgend jaar. Dat spaart uiteindelijk aanvoer van mest uit en verhoogt dus de
benutting van mineralen. Voor de aanvoer van stikstof is de biologische teelt voor een flink deel afhan
kelijk van wat er door afbraak van organische stof (uit de bodem, gewasresten, groenbemesters, mest)
vrijkomt. De mineralisatie begint vroeg in het voorjaar en stopt pas laat in de herfst. Alle tijd dat er
geen groeiend gewas op het veld staat is een potentieel gat waar stikstof uit wegsijpelt. Scherper mineralenmanagement vraagt derhalve een veel preciezere afstemming van gewas en groenbemesters bin
nen een vruchtwisseling op elkaar en op het stikstofaanbod door mineralisatie. In de hoofdstukken over
gewassen (3) en groenbemesters (4) staat daarover meer te lezen.
Behoud van mineralen is ook van groot belang bij de afweging welke mest op welk moment van het
jaar toegediend wordt. Een op een onjuist moment opgebrachte mest geeft onnodige verliezen. In de
hoofdstukken over mest (5) en rekenregels (6) word hierop ingegaan.

C. Binding
U kunt uw eigen stikstof telen. Vlinderbloemigen zoals luzerne en klaver in de vruchtwisseling, als
hoofdgewas of groenbemester, geven bij zorgvuldig beheer een flinke additionele stikstoflevering het
volgende jaar. Erwten en bonen binden hun eigen stikstof en hebben dus nauwelijks stikstof nodig.
Al deze gewassen hebben een gezamenlijke eigenschap: de stikstofbinding komt pas op gang als er
relatief weinig makkelijk opneembare stikstof in de bodem is. Met andere woorden: eerst wordt de aan
wezige stikstof in de bodem opgebruikt, en pas dan komt de stikstofbinding goed op gang. Een direct
gevolg hiervan is, dat een vlinderbloemige op een (stikstof)rijk perceel minder stikstof bindt dan op een
relatief arm perceel. Ook een direct gevolg is dat een bemesting uitgevoerd voor een vlinderbloemige in
principe de stikstofbinding vermindert. Hoe meer makkelijk opneembare stikstof wordt aangeboden,
hoe lager de werkelijke stikstoffixatie zal zijn. In het hoofdstuk over groenbemesters (4) staan diverse
vlinderbloemigen behandeld. Bij de rekenregels (6) wordt ingegaan op de te verwachten N-binding en
N-nalevering. In het hoofdstuk over gewassen (3) wordt de plaats in de vruchtwisseling besproken.

D. Begroting
Om grip te krijgen op de aan- en afvoer van mineralen is het maken van een mineralenbegroting nood
zakelijk. Dat kan echter op meerdere manieren.
D.l

Minas

Minas rekent af op bedrijfsniveau. Op basis van een mestbegroting, oftewel een mineralenbalans vóóraf
kan de totale wettelijk toegestane fosfaat- en stikstofaanvoer voor het bedrijf uitgerekend worden. In
het hoofdstuk over mineralenbalansen (7) wordt een en ander toegelicht. Minas als uitgangspunt ne
men staat niet gelijk aan duurzaam en milieukundig verantwoord bemesten, zoals verderop te lezen is.
D.2 Mestkeuze en mestverdeling

De totale aanvoer zegt echter nog niets over de keuze van de mestsoort en over de verdeling van de
mest over de percelen of gewassen. Daarvoor is een ander soort begroting nodig, gericht op de stikstof.
Als basis dient de gewasbehoefte aan stikstof die beschreven staat in het hoofdstuk gewas (3). Het is
een dynamische begroting: de getallen zijn afhankelijk van bij voorbeeld de werkingscoëfficiënt van de
mest, zie hoofdstuk mest (5) en rekenregels (6) en van de verwachte stikstofnalevering uit bodem, voorvrucht en groenbemester. In het hoofdstuk over rekenregels (6) wordt nader ingegaan op het opstellen
van zo'n dynamische begroting. Computermodellen kunnen hier ook een hulpmiddel vormen, zoals te
lezen is in het hoofdstuk over modellen (8).
D.3 Richtlijn

Bij het opstellen van een mineralenbegroting komen keuzes naar voren. Wat is voor een bepaald bedrijf
de gewenste situatie wat betreft de mineralen-'balans'? De balans kan op minstens drie manieren inge
steld worden. In onderstaande tabel 1.1 wordt dat geïllustreerd.
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Tabel 1.1. Drie m ogelijke m anieren voor het opstellen van m ineralenbalansen

Keuze

P20 5-aanvoer

P20 5-afvoer

P20 5-overschot

85

65 (forfaitair)

20 (rekenkundig)

31

2. Werkelijke P-afvoer

60

40 (werkelijk)

20 (werkelijk)

22

3. Werkelijk P-evenwicht

40

40 (werkelijk)

0 (echt evenwicht)

15

Gemiddelde bemesting
in ton/ha

1. Minas

1. Minas werkt met een forfaitaire gewasafvoer van 65 kg P20 5/h a . Binnen Minas verfijnd mag dan
85 kg P20 5/h a aangevoerd worden om te komen tot een maximaal P20 5-overschot van 20 kg/ha,
het zogenaamde 'onvermijdbaar verlies'. Dat zou gemiddeld 31 ton runder potstalmest zijn met 2,7
kg P20 5/ton.
De werkelijke fosfaatafvoer ligt in de biologische landbouw veelal aanzienlijk lager dan 65 kg, dus
het werkelijke fosfaatoverschot bij bemesting op Minasnormen is veel hoger dan 20 kg/ha.
2. Bij de 30 deelnemende bedrijven in het project 'optimalisatie mineralenbenutting' lag de afvoer de
afgelopen drie jaar gemiddeld op 40 kg/ha. Als het werkelijke fosfaatoverschot beperkt wordt tot
gemiddeld 20 kg per ha per jaar betekent dat een flink lagere bemesting. In het voorbeeld van potstaimest met 2,7 kg P20 5/ton wordt de gemiddelde bemesting teruggebracht van 31 naar 22 ton.
Deze 20 kilo werkelijk overschot kan ruwweg de Pw in het traject van 25-40 handhaven.
3. Is een werkelijk overschot van 20 kg op jaarbasis en een streeftraject voor de Pw van 25-40 duur
zaam, of wenselijk, of nodig? Er zijn bedrijven die zonder fosfaatoverschot en bij een veel lagere Pw
goed produceren. In diverse onderzoeken is al aangetoond dat bij een Pw die (ver) beneden de
streefwaarden ligt nog steeds goed geproduceerd kan worden als structuur (bereikbaarheid) en
bodemleven (waaronder bepaalde schimmels) maar in orde zijn. Kortom: streven naar een werkelijk
evenwicht in aan- en afvoer van fosfaat is geen waanbeeld. Wel stelt het hoge eisen aan de bedrijfs
voering en wordt de bemesting nog verder teruggebracht: in dit voorbeeld van 22 naar 15 ton/ha
gemiddeld. Concreet komt het neer op:
• alle maatregelen gericht op behoud van stikstof moeten dan maximaal benut worden
• er zal meer stikstof op het bedrijf gebonden moeten worden
• de N/P-verhouding van de mest moet zorgvuldig gekozen worden
• er moet kritisch gekeken worden naar mestbewerkingen zoals composteren die de N/P-verhou
ding ongunstig zouden kunnen beïnvloeden.

E. Timing
Bij het opstellen van een dynamische begroting komt een belangrijk aspect naar voren: het afstemmen
van bodem, gewas en bemesting op elkaar, rekening houdend met de factor tijd.
Tijd speelt in de biologische teelt zo'n belangrijke rol omdat het vrijkomen van stikstof uit afbraak van
organische stof (bodem, mest, gewasrest, groenbemester) ten eerste tijd vraagt en ten tweede afhanke
lijk is van de temperatuur en dus van het jaarverloop. Eenvoudig gesteld: hoe warmer, hoe sneller er
stikstof vrij kan komen. Daar valt verder niet veel aan te doen, behalve dan er rekening mee houden.
Dit komt uitgebreid aan de orde in het hoofdstuk over rekenregels (6). Waar wel gericht iets mee te
doen is, is het aandeel stikstof in mest dat niet meer vrijgemaakt hoeft te worden: het minerale deel.
Dat is in principe direct opneembaar voor de plant, maar ook direct uitspoelbaar. In het hoofdstuk over
mest (5) wordt dit toegelicht, en bij de rekenregels (6) wordt er uiteraard mee gewerkt. In computermo
dellen (8) zit deze kennis geïntegreerd.
Onder timing valt heel veel. Timing op jaarbasis is belangrijk, maar timing speelt ook in de loop van
jaren een belangrijke rol. Bij meststoffen die weinig minerale stikstof bevatten (vaste mest) worden de
plantenvoedende stoffen aan de bodem toevertrouwd die het over meerdere jaren vrijgeeft. Dat volgt
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dus voornamelijk het temperatuurverloop door de jaren. Mestsoorten met veel minerale stikstof (kippen
mest, dunne mest) zijn geschikt om gericht in te zetten vlak voor behoeftige gewassen die onvoldoende
hebben aan de (langzaam) vrijkomende stikstof door mineralisatie. Klavers en andere groenbemesters
zitten daartussen in. Ze komen in de grond en moeten nog afgebroken worden voor er stikstof vrij
komt. Een goed geslaagde groenbemester kan echter bij een juiste behandeling het volgende jaar flink
additioneel stikstof leveren. In modellen zijn al deze aspecten met elkaar geïntegreerd; afzonderlijk
staan deze processen beschreven in de hoofdstukken over gewas (3), groenbemesters (4), mest (5) en
rekenregels (6).

1.3 Bedrijfsspecifieke benadering
Geen bedrijf is identiek aan een ander bedrijf. Optimalisering van het mineralenmanagement is daarom
per definitie bedrijfsspecifiek. De aanwijzingen uit de voorgaande tekst zullen dus allemaal vertaald
moeten worden naar de specifieke bedrijfsomstandigheden. In het hoofdstuk case-studies (9) staan
enkele voorbeelden uitgewerkt hoe afgelopen drie jaar binnen bestaande bedrijven gewerkt is aan het
verbeteren van de mineralenbenutting.
Tenslotte is nog een kort hoofdstuk toegevoegd dat op de toekomst gericht is: Minas voorbij, op weg
naar 100% biologische mest. Het optimaal benutten van de mineralenstromen komt dan nog veel ster
ker naar voren dan bij de relatief lichte Minasnormen.
Optimaliseren van de mineralenbenutting is geen eenvoudige zaak. Wel een uitdagende. Het kan een
bijdrage leveren aan het positieve imago van de biologische landbouw. Het doet een beroep op het
vakmanschap van de bedrijfsleiders. Het geeft voldoening om een groot deel van het land in het najaar
groen te hebben door groenbemesters. Het is prachtig om deels in de eigen stikstofbehoefte te voorzien
door klavers of andere vlinderbloemigen te verbouwen. Bodemvruchtbaarheid kan voor een groter deel
dan nu vaak het geval is
bedrijfsintern en bedrijfsspeci
fiek verzorgd worden.

Figuur 1.3 en 1.4.
Verzorging van bodemvruchtbaarheid:
zó

of zó
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Bodem en mineralen
Jan Bokhorst
Inleiding
De plantenwortel neemt uit de bodem mineralen op, maar
de opnameprocessen kosten energie. Deze energie wordt
geleverd door koolhydraten. Voor de 'verbranding' hiervan
is in de bodem lucht nodig. Daarnaast neemt de plant
water uit de bodem op, voor opbouw van de substantie en
de verdamping.
Mineralen, vocht en lucht zijn essentieel voor de plant. In
de bodem bevinden mineralen en vocht zich in de vaste
fase, waar weinig lucht is. Lucht bevindt zich in de holten
waar weer geen mineralen en vocht zijn. Is de bodem ver
dicht dan kunnen mineralen en vocht misschien wel vol
doende aanwezig zijn, maar door luchtgebrek kan de plant
niet groeien.

Figuur 2.1. Haarworteltjes gedijen het beste op de
overgang van water, lucht en minerale delen

Deze tegenstrijdigheid heeft belangrijke consequenties.
Het is belangrijk dat bij een plaats waar vocht en mineralen zijn ook op korte afstand lucht is. Een
goede bodemstructuur is daarmee een voorwaarde voor een optimaal mineralenbeheer.
Op deze structuur hebben invloed de soort en hoeveelheid organische stof, het bodemleven, de wortels,
de bodembewerking en ander factoren. In het volgende zullen een aantal onderwerpen die voor het
mineralenbeheer van de bodem van belang zijn behandeld worden.

2.2 Organische stof
Soorten organische stof
In de bodem zijn twee soorten organische stofte onderscheiden met verschillende functies. Er is gesta
biliseerde organische stof die weinig verandert en er is relatief makkelijk verteerbare organische stof.
De stabiele organische stof:
• houdt vocht vast
• houdt voedingsstoffen vast, vooral kalium, fosfor en sporenelementen
• verbetert de bodemstructuur door de samenhang van minerale delen te verzorgen.
De verteerbare organische stof heeft dezelfde functies als de stabiele organische stof, maar ook aanvul
lende:
• draagt bij aan de ontwikkeling van een (gevarieerd) bodemleven
• levert plantenvoedingsstoffen
• verbetert de bodemstructuur ook indirect door stimulering van het bodemleven dat met slijmstoffen
en graafactiviteit de structuur positief beïnvloedt.
De laatste drie eigenschappen zijn van groot belang voor een bodem en in iedere bedrijfssituatie moet
er voor worden gezorgd dat er voldoende verteerbaar organisch materiaal in de bodem terecht kan
komen.
Na vertering van plantenresten en mest ontstaat organisch materiaal waarvan niet meer te herkennen
is waar het oorspronkelijk uit ontstaan is en dat noemen we humus.
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2.3 Onderhoud van het organische stofgehalte
Het organische stofgehalte dat haalbaar en wenselijk is voor een optimale mineralenbenutting hangt
af van bodemtype en gebruik. Zware grond heeft vaak hogere organische stofgehalten omdat de
afbraak trager verloopt dan op lichtere gronden. Intensieve tuinbouw vergt vaak hogere organische
stofgehalten dan akkerbouw. Als zeer globale indicatie kan zowel voor zand als zavelgrond een ideale
waarde voor het organische stofgehalte van 3 % worden aangehouden. In de praktijk is zo'n waarde
evenwel vaak moeilijk te bereiken uitgaande van een situatie met minder organische stof.
Van de organische stof wordt jaarlijks 2 tot 4% afgebroken. De afbraak is hoger op lichtere grond, bij
een hogere pH-waarde en bij veel en intensieve bewerkingen van de grond. Op een wat zwaardere,
kalkloze grond met relatief weinig bewerking doordat er bij voorbeeld een meerjarige kunstweide in de
vruchtopvolging is opgenomen, kan met een afbraak van 2% rekening worden gehouden. Een afbraak
van 4% is te verwachten op een kalkrijke, lichte grond met soms meerdere diepere bodembewerkingen
per jaar.
Om te kunnen rekenen met hoeveelheden organische stof wordt gewerkt met de term 'effectieve organi
sche stof. Effectieve organische stof is de organische stof die een jaar na toediening nog in de grond
over is en daarmee aan humusopbouw bijdraagt. Wat in dat jaar is afgebroken aan organische stof
draagt niet bij aan opbouw en instandhouding van de humus, wel aan plantenvoeding.
Bij een ploegdiepte van 25 is voor het handhaven van 2% organische stof aan effectieve organische
stof nodig:
• jaarlijkse afbraak 2%: 1400 kg effectieve organische stof per ha per jaar
• jaarlijkse afbraak 4%: 2800 kg effectieve organische stof per ha per jaar.
Om uit ter rekenen of de gewenste hoeveelheid effectieve organische stof aangevoerd wordt kunnen de
hoeveelheden van bijlage 1 gebruikt worden. In tabel 2.1 staat een voorbeeld uitgewerkt. Het is zinloos
dat voor één perceel en voor één jaar te doen. Reken het uit voor de volledige vruchtwisseling door de
getallen van de afzonderlijke teeltjaren (gewas, eventueel groenbemester, organische mest) op te tellen
en daarna te delen door het aantal jaren. Het gevonden getal kan gebruikt worden om in figuur 2.2 af
te lezen welk % organische stof u op termijn mag verwachten. Voor oude zandgronden met een hoog
% organische stof gelden de grafieken van figuur 2.2 niet: die gronden bevatten een deel 'inerte' orga
nische stof die nauwelijks afgebroken wordt.

2.4 Bodemleven
De functies van het bodemleven
Het bodemleven heeft grote invloed op de plantengroei en daarmee op de efficiëntie waarmee minera
len worden benut. Uit organische mest, gewasresten en groenbemesters moet het bodemleven de voe
dingsstoffen vrijmaken die onmisbaar zijn voor de plant. Daarnaast heeft het bodemleven nog diverse
andere functies.
Puntsgewijs opgesomd heeft het bodemleven de volgende functies:
• Afbraak van plantenresten, mest en dode bodemorganismen en vrijmaken van voedingsstoffen hier
uit: mineralisatie.
• Omvormen van organische stof die daarna slechts traag wordt afgebroken: humusopbouw, humificatie.
• Opbouw van een goede bodemstructuur door:
- losmaken van een te dichte grond door het graven van gangen
- vorming van slijmstoffen die de bodemdeeltjes aan elkaar kitten
- mengen van organische en anorganische bodemdelen.
• Beperken van te grote aantallen ziekteverwekkende organismen.
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Tabel 2.1. Voorbeeldberekening effectieve organische sto f

effectieve organische stof
__________(kq/ha)__________
1. 30 ton geitenmest

910x3 =

2730

1. aardappel

875

2. grasklaver

1175

2. 30 ton geitenmest

910x3 =

2730

910x2 =

1820

3. knolselderie
3. 20 ton geitenmest

375

4. zomertarwe

1630

4. klaver onderzaai

850

5. winterpeen

375

6. doperwt

470

6. gras groenbemester

totaal

1080

14110

per jaar (6-jarige vruchtwisseling)

2350

Op een matig zware zavel zonder intensieve grondbewerking en een
bewerkingsdiepte van 25 cm is dit voldoende voor ruim 3% organische stof

Te verwachten % organische stof bij 2 0 cm bewerkingsdiepte, afhankelijk van % afbraak

------ 2% afbraak
------ 2 ,5 % afbraak
...........3 % afbraak
----- 3 ,5 % afbraak
4 % afbraak

Te verwachten % organische stof bij 25 cm bewerkingsdiepte, afhankelijk van % afbraak

—
2 % afbraak
------ 2 ,5 % afbraak
...........3 % afbraak
----- 3 ,5 % afbraak
4 % afbraak

Figuur 2.2. Te verwachten
organische stof gehalte bij
20 / 25 cm bewerkingsdiepte,
afhankelijk van toegevoerde
effectieve organische stof en
van afbraaksnelheid

De mate waarin de verschillende soorten bodemleven aan bovenstaande effecten bijdragen wisselt
sterk per soort. Ook de mate waarin de verschillende soorten in een grond voorkomen varieert sterk
afhankelijk van grondsoort en bodemgebruik.
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Het bodemleven
Het bodemleven Is zeer divers en vele soorten spelen een belangrijke rol in een ingewikkeld voedselweb. Wat betreft de invloed op bodemprocessen zijn drie groepen vooral van belang: bacteriën,
schimmels en regenwormen.
Bacteriën zijn omzetters van relatief makkelijk afbreekbare organische materialen zoals koolhydra
ten en eiwitten. Bij de afbraak komen voedingsstoffen vrij, vooral stikstof, fosfor en sporenelemen
ten. Bacteriën kunnen zowel onder luchtarme als onder luchtige omstandigheden actief zijn. Wat
betreft de mineralenbenutting zijn de stikstofbindende bacteriën van vlinderbloemigen van belang.
Bij een hogere pH-waarde gaan bacteriën in het algemeen overheersen.
Schimmels zijn ook betrokken bij de afbraak van organisch materiaal, maar steeds onder luchtige
omstandigheden. Ze verteren het moeilijker afbreekbare materiaal. Schimmels kunnen in tegenstel
ling tot bacteriën het moeilijk verteerbare plantaardig celbestanddeel lignine (houtstof) omzetten.
Daarnaast stimuleert een lage pH-waarde in het algemeen de groei. Bij de humusopbouw spelen
ze een belangrijke rol.
Regenwormen zijn er in verschillende soorten met uiteenlopende functies. De duidelijk rood
gekleurde wormen leven van afgestorven planten en mest. Ze leven vaak dicht bij oppervlakte en
eten weinig grond. De meer grauw gekleurde eten voorverteerde organische resten; ze eten zich
meer door de grond heen en beïnvloeden de structuur daarmee. Ze leven in de bovenste 40 cm.
Dan zijn er nog de wormen die in verticale gangen leven. Dit is onder meer Lumbricus terrestris
met de platte staart Ze halen hun voedsel aan de oppervlakte en trekken dit de gang in. Ze zijn
van grote waarde voor het ontsluiten van de ondergrond en voor de afwatering door middel van de
doorlopende verticale gangen.

Beïnvloeding van het bodemleven
Er is een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet
zijn wil het bodemleven voldoende verzorgd worden:
• Voldoende verteerbaar organisch materiaal is een
voorwaarde voor het functioneren van het bodemle
ven. Gewassen die veel oogstresten achterlaten en
groenbemesters zijn van belang. Een evenwicht tus
sen meer koolstofrijke bronnen (graan, gras) en meer
stikstofrijke bronnen (vlinderbloemigen) is gunstig.
• Mest en compost zijn vooral van belang wanneer de
gewassen en groenbemesters niet voldoende voedsel
voor het bodemleven bijdragen. Verse mest en slecht
verteerde compost kunnen tot een onevenwichtig
bodemleven leiden en de ziektedruk doen toenemen.
Zeer oude mest en compost werken meer humusopbouwend en hebben geen directe invloed op het
bodemleven.
• Met de zuurgraad kan het evenwicht tussen bacte
riën en schimmels gestuurd worden: een hoge pH stimuleert bacteriën, een lage pH stimuleert
schimmels. Op zure gronden is het van belang dat de pH door bekalken niet te hoog wordt. De hui
dige bekalkingsnormen stimuleren bacteriën vaak te sterk en het is wenselijk de onderkant van het
streeftraject aan te houden. Op kalkrijke gronden is de pH-KCI vaak 7,2 of hoger. Voor een evenwich
tig bodemleven is dit te hoog. Verlaging kan niet op korte termijn verwezenlijkt worden. Door toedie
ning van ruim organisch materiaal kan door enerzijds een actiever bodemleven en anderzijds een
hoger organische stofgehalte de pH dalen tot 6,8 of 6,9 wat een gunstiger verhouding tussen bacte
riën en schimmels oplevert.
Enten van regenwormen
Wanneer de omstandigheden gunstig zijn zullen de verschillende soorten regenwormen aanwezig zijn.
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Het ontbreken van wenselijke soorten kan er op duiden dat de omstandigheden niet gunstig zijn en
daar moet dan aan gewerkt worden. Het kan zijn dat in het verleden de omstandigheden ongunstig
waren en nu gunstig zijn en dat de wenselijke soorten niet aanwezig zijn of dat (poldergrond) de wor
men er nog niet hebben kunnen komen. Enten is dan te overwegen. Er kleven twee problemen aan
enten:
1. Crondwormen worden zeer beperkt verhandeld. In het algemeen zijn het mestwormen die aangebo
den worden en deze hebben voor de bodem geen nut. Gebruik van (gras)plaggen van plaatsen waar
grondwormen veel aanwezig zijn (bij voorkeur uit de buurt: vergelijkbare bodem) is dan een moge
lijkheid.
2. Het is arbeidsintensief en succes is niet verzekerd. Introductie in bouwland zou plaats moeten vinden
bij aanvang van een teelt grasklaver, bij voorkeur twee-jarig, omdat er dan een aaneengesloten
periode van bodemrust is. De wormenpopulatie kan zich dan ongestoord ontwikkelen. De plaggen
moeten omgekeerd op de grond gelegd worden; bij uitdrogen verplaatsen de wormen zich dan naar
beneden. Geadviseerd wordt (Kloen, 1988) om per entplaats minimaal 20 wormen aan te voeren om
een levensvatbare beginpopulatie te hebben. Bij een graslandperceel met een redelijk aantal wor
men voldoet een plag van 25 x 25 cm en 10 cm diep. De horizontale maximale migratiesnelheid
varieert sterk, van 1 tot 9 meter per jaar. Het advies is om in ieder blok van 10 x 10 meter één ent
plaats te nemen. Voor een hectare betekent dat al 100 plaggen.
Wormvriendelijk bodemmanagement
Regenwormen zijn kwetsbaar. Het afnemen, in stand houden of uitbreiden van de populatie hangt
samen met een aantal aspecten van de bedrijfsvoering.
• Verzorg de bodemrust. Iedere grondbewerking verstoort de populatie. Gunstig zijn derhalve graskla
ver en luzerne (liefst meerjarig) en graan (met name wintergraan) met onderzaai van groenbemester.
• Zorg voor bodembedekking in de winter. Dit tempert de (extreme) weersinvloeden. Gunstig zijn gras
klaver / luzerne en groenbemesters die overwinteren. In minder mate gunstig is wintergraan, en wintergerst is dan weer beter dan tarwe en rogge.
• Geef de wormen te eten. Voldoende, regelmatige en gevarieerde toevoer van organische stof maakt
populatieopbouw mogelijk. Volledig uitgerijpte compost voedt de regenwormen niet meer.
• Gebruik weinig intensieve grondbewerkingen. Regelmatig frezen is zeer schadelijk voor de populatie
regenwormen.
• Voer zo min mogelijk grondbewerkingen uit in de periodes waarin wormen actief zijn, dat wil zeggen
in voorjaar en herfst. In de zomer treedt door droogte in de bouwvoor vaak een relatieve rustperiode
aan voor de wormen. In de winter is het de koude die ze inactief maakt.
• Voer zo min mogelijk grondbewerkingen uit. In dit licht bezien is onderzaai van een groenbemester
onder graan te verkiezen boven stoppelzaai.
• Verzorg de structuur en afwatering van uw grond. Verdichte bodems remmen de wormactiviteit.
Wormen houden niet van plassen op het land.
• Over injectie van drijfmest lopen de meningen en ervaringen uiteen. Door schadelijke stoffen kunnen
wormen doodgaan, maar of dat een zwaar wegende factor is in het totale plaatje van de bedrijfsvoe
ring is onbekend.

2.5 Bodemstructuur
Zoals in de inleiding al vermeld is, is de bodemstructuur essentieel voor een goede groei en optimale
mineralenbenutting van de plant. In het volgende zal eerst de beoordelingswijze worden beschreven en
vervolgens worden ingegaan op de verbeteringsmogelijkheden.
De beoordeling van de bodemstructuur middels de spadeproef
Voor de beoordeling van de bodemstructuur is het nodig om van de laag 0-25 cm diepte en van de
laag 25-50 cm diepte een ongestoorde kluit vrij te krijgen. Een gewone spade is hiervoor bruikbaar. Bij
veelvuldige toepassing is het wenselijk een 'Görbing' spade te gebruiken. Het bijzondere daarvan is dat
hij geheel vlak is waardoor een ongestoorde kluit hiermee wat makkelijker te verkrijgen is. Beoordeel bij
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voorkeur de bodem onder een plant zodat de wortelgroei in de beoordeling kan worden meegenomen.
• Steek een spade op ca 5 cm voor de plant in de
grond. Wanneer dit niet te snel gebeurt is het al
mogelijk om meer en minder verdichte lagen te
ontdekken.
• Haal de spade er weer uit en graaf nu een kuiltje
van ca 25 cm diep, 30 cm breed en 50 cm lang
(zie figuur 2.4).
• Steek de spade nu 25 cm diep de grond in ter

Figuur 2.4. Uitvoering van de spadeproef

weerszijden van de plant en haal hem er weer uit.
Pas er daarbij voor op dat de grond zo ongestoord mogelijk blijft.
• Steek tenslotte de spade aan de andere zijde van de plant de grond in. Dit moet zo gebeuren dat
een plak grond van 10 tot 15 cm dik en 25 cm diep verkregen wordt. Door aan de voorkant de grond
met de hand (of een plankje) te ondersteunen kan de kluit omhoog gehaald en ter beoordeling op
de grond gelegd worden.
De beoordeling van de structuur bestaat vervolgens uit twee aspecten:
• de structuurelementen
• het bewortelingspatroon.
De structuurelementen
Snij met een mes of een ander scherp voorwerp een kluit af en neem die in de hand. Breek deze kluit
voorzichtig open en beoordeel welke structuurelementen van nature aanwezig zijn. Dit moet zeer zorg
vuldig gebeuren want een kluit kan al gauw in kruimels overgaan wanneer deze te ruw behandeld
wordt. Dan blijven kruimels over terwijl er dan in werkelijkheid toch geen kruimels in de grond aanwe
zig zijn. Wanneer er verschillende lagen in de grond aanwezig kunnen deze apart beoordeeld worden.
Maak daarbij het volgende onderscheid:
1. De kruimels
Dit zijn losse kruimels van 0,3 tot 1 cm groot. Wortels kunnen gemakkelijk in deze kruimels en tussen
deze kruimels doorgroeien.
2. De afgerond blokkige structuurelementen
Dit zijn blokjes grond van wisselende grootte, van 1 tot wel 10 cm groot. De zijkanten zijn niet vlak, de
hoeken zijn rond. Bij doorbreken heeft het breukvlak vaak een andere glans of kleur dan de buitenkant.
Bij een enigszins ruwe behandeling kunnen ze vaak makkelijk in kruimels overgaan. Let er goed op of
dit in de grond ook zo was of dat het werkelijk grotere elementen zijn.
3. De scherpblokkige structuurelementen
Deze zijn hoekig en compact. De wanden zijn glad. Net als bij de afgerond blokkige elementen is de
grootte zeer variabel. Bij doorbreken ontstaan opnieuw scherpe vlakken en hoeken.
2. Afgerondblokkige elementen

3. Scherpblokkige elementen

&

Figuur 2.5. Foto kruimels, afgerond en scherpblokkig.
Bron: Steuren Heijnink, 1983 (Stiboka, Wageningen).
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Het is mogelijk de gewichts- of volumeverdeling van de verschillende soorten structuurelementen in te
schatten.
De structuur is echt goed wanneer aan de volgende eisen wordt voldaan:
• 0-25 cm diepte: kruimels nemen tenminste 25% van het volume van de grond in. De rest is doorwortelbare afgerond blokkige elementen. Er zijn bij een echt goede bodemstructuur geen scherp
blokkige elementen in deze laag.
• 25-50 cm diepte: tenminste 25% van het volume van de grond bestaat uit kruimels of doorwortelbare afgerond blokkige elementen, de rest is niet doorwortelbare afgeronde of scherpblokkige ele
menten.
Voor een vergelijking van verschillende locaties kan het percentage scherpblokkige elementen gebruikt.
Scherpblokkige elementen zijn het makkelijkst te onderscheiden. Afgerond blokkige worden makkelijk
met kruimels verward.
Structuurelementen en beworteling
Kruimels zijn vrijwel altijd goed doorwortelbaar. Afgerond blokkige elementen ook, maar er zijn uitzon
deringen. Humusrijke kleigronden die gefreesd worden kunnen bijvoorbeeld veel niet doorwortelbare
afgerond blokkige elementen bevatten. Scherpblokkige elementen zijn in het algemeen niet doorwortel
baar. De wortels zoeken zich een weg tussen de elementen door. Ook hier zijn uitzonderingen mogelijk.
Wanneer een zandgrond in het voorjaar bewerkt is kan deze geheel uit mechanisch gevormde kruimels
bestaan waartussen de wortels zich een weg vinden. Wanneer de structuur weinig stabiel is zakt deze in
de loop van het seizoen in en gaat over in scherpblokkige elementen. Deze zijn dan nog wel doorworteld, maar nieuwe wortels lukt het niet meer om nieuwe gangen te maken.

2.6 Onderhoud en verbetering van de bodemstructuur
Wanneer het doel is de mineralenbenutting te verbeteren is het nodig de bodemstructuur te onderhou
den ofte verbeteren. De bodemstructuur kan onderhouden of verbeterd worden door:
• bodembewerking
• bemesting
• gewaskeuze.
Bodembewerking
De juiste bodembewerking is essentieel voor een goede bodemstructuur. Bodembewerking kan helpen
om structuurproblemen tijdelijk op te lossen. Een blijvende structuurverbetering is met bewerking alleen
mogelijk wanneer deze samengaat met andere maatregelen zoals de teelt van intensief of diep worte
lende gewassen of de aanvoer van vaste mest of compost.
Wanneer voldoende organische stof wordt aangevoerd werkt een bodembewerking alleen negatief op
de bodem. Bodembewerking is nodig om onkruidhinder te beperken, om oogstresten onder te werken
en een goed zaaibed te verkrijgen, maar niet om de structuur te verbeteren. Ook bij doorvriezen van de
bovengrond speelt dit een rol. Doorvriezen is een fysische werking in de bodem die tijdelijk de boven
laag in kleinere structuurelementen doet uiteenvallen, maar de stabiliteit van de aggregaten vermin
dert. In een nat voorjaar na een strenge winter uit zich dat in een verspoelde bovenlaag.

grondbewerking

I
structuurloos" ------ ►

bodem leven

I
labiele structuur ------ ►

stabiele structuur

!
doorvriezen
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Het belang van onderdrukken van onkruidhinder en een goed zaaibed maakt dat ploegen of spitten
bijna altijd plaatsvindt. Van belang is het dan de ploegdiepte te beperken tot 15 a 20 cm. Hierdoor blij
ven organische stofgehalte en bodemleven in de bovenlaag relatief hoog. Bij dieper ploegen wordt het
organische stofgehalte door verdunning verlaagd. Bij minder diep ploegen bestaat wel het gevaar dat
er ook op een geringere diepte een ploegzool ontstaat en de doorwortelde laag dunner is. Door regel
matige beoordeling van de bodem kan dit beoordeeld worden. Een woeler onder de ploeg kan dan hel
pen. Eventueel is het toch nodig om dieper te ploegen. Vooral op zandgrond met wortelonkruiden of
zwak wortelende gewassen kan dit op korte termijn de enige oplossing blijken.
Op veel gronden is de laag direct onder de bouwvoor verdicht en beperkt de beworteling zich hoofdza
kelijk tot de bouwvoor. Voedingsstoffen die uit de bouwvoor spoelen zijn dan verloren en kunnen niet
meer door de wortels omhoog worden gehaald. Op de wat zwaardere zavel- en kleigronden (meer dan
25% afslibbaar) wordt door zwel en krimp de niet doorwortelbare laag in het algemeen wel doorbro
ken. Op alle andere gronden komt de vraag op of gewoeld moet worden. Bij de beantwoording van
deze vraag moeten twee groepen gronden onderscheiden worden:
1. De zand- klei en lossgronden waar bodemvormende processen al langer in plaats vinden en die goed
ontwaterd zijn. Deze 'oude' gronden zijn ontkalkt of hebben klei of humusinspoeling in een laag
onder de bouwvoor. Deze brikgronden, kalkloze poldervaaggronden en podzolgronden kunnen in het
algemeen alleen door een mechanische bodembewerking dieper doorwortelbaar worden. Bij deze
bewerking zijn de volgende punten van belang:
- Alleen bewerken onder relatief droge omstandigheden, dus niet in late herfst, winter of voorjaar.
-

Een brede woelplaat gebruiken. Bij een smalle beitel worden alleen strepen getrokken.

- Werktuigen gebruiken die op de aftakas
worden aangedreven zodat slippen van de
wielen en daarmee bodemverdichting
wordt voorkomen. Direct na de bewerking
een diepwortelend gewas verbouwen
-

De bewerking na enkele jaren herhalen
wanneer blijkt dat wormen en wortels de
ondergrond niet voldoende benutten. Bij
een goed bodembeheer moet herhaling op
langere termijn overbodig worden.

2. Jonge zand- en zavelgronden die nog kalkrijk
en goed ontwaterd zijn, en ontkalkte zand- en
zavelgronden met hogere grondwaterstanden.
Deze laatste zijn in het zandgebied vaak
bekeergronden en bij de zavelgronden vaak
moerige gronden. Losmaken van de onder
grond heeft hier vaak een negatief effect
omdat bestaande wortel- en wormgangen
worden verstoord. Wanneer het effect positief
is, is dit slechts zeer tijdelijk het geval. Op deze
gronden moet het losmaken van de onder
grond aan regenwormen worden overgelaten.
Het gaat hier om de diepgravende soorten
Lumbricus terrestris en Allolobophora longa.
Voldoende voer in de vorm van gewasresten
en vaste mest en bij volledige afwezigheid van
wormen, enten, moet de ontwikkeling stimuleTGn.
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Figuur 2.6. Bodemprofiel van een goed ontwikkelde rivierkleigrond.
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Bemesting
De rol van de bemesting voor de bodemstructuur is afhankelijk van de intensiteit van de teelt. In de
kasteelt is de bemesting de belangrijkste mogelijkheid om de bodemstructuur te verbeteren. In de
extensieve akkerbouw is het veel meer de gewaskeuze.
Bij een hoog organische stof gehalte is in de regel de stabiliteit van de bodemstructuur hoger dan bij
een laag organische stof gehalte. Mesten compost kunnen de bodemstructuur beïnvloeden door verho
ging van het organische stofge halte en door activering van het bodemleven. Het bodemleven, vooral
bacteriën, scheidt slijmstoffen uit die de bodemdeeltjes aan elkaar kitten en zo de bodemstructuur ver
beteren. Deze laatste eigenschap gaat vaak samen met andere invloeden van organische mest op de
bodem en is er daarom moeilijk van te onderscheiden.
Wanneer alleen naar het organische stof aspect van mest of compost wordt gekeken kunnen verschil
lende mest- en compostsoorten wat betreft kosten worden vergeleken, zie tabel 2.2. De genoemde
2000 kg effectieve organische stof kan bij jaarlijks gebruik en gunstige omstandigheden ca 2,0 %
organische stof in stand houden

Tabel 2.2. Kwantiteit en prijsvergelijking op basis van effectieve organische stof. Naar Pronk, 1998

mest of compost

2000 kg effectieve

kosten per

orq. stof zit in

2000 kq effectieve orqanische stof

GFT

12 ton

ƒ 360,-

stalmest

21 ton

ƒ 440,-

heidecompost

19 m3

ƒ 500,-

tuinturf

18 m3

ƒ 540,-

drijfmest

92 ton

ƒ 680,-

Bij vergelijking van de prijzen en de genoemde eigenschappen komt stalmest relatief gunstig naar
voren. De waarde van drijfmest zit hem vooral in de plantenvoedende waarde, niet in de bijdrage aan
de humusopbouw. Voor het gebruik van tuinturf en heidecompost zijn nauwelijks argumenten te vin
den: voor de humusopbouw zijn ze relatief duur, en ze hebben vrijwel geen direct plantenvoedende
waarde.
Gewaskeuze
Gewassen en groenbemesters hebben alle weer een andere invloed op de bodem. Een gewas dat inten
sief en oppervlakkig wortelt heeft een gunstige invloed op de bodemstructuur. Onder meer in de winter
bij zware regenval is dit van belang. Daarnaast is de hoeveelheid wortels van belang. Bij veel wortels
levert het gewas een grotere bijdrage aan de humusopbouw. Een rol speelt evenwel de samenstelling
van deze wortels. Is de samenstelling vezelrijk dan is humusopbouw de belangrijkste bijdrage. Is deze
stikstof (eiwit) rijk dan worden de wortels snel afgebroken. Deze stikstofrijke wortels stimuleren bij de
afbraak het bodemleven en de bodemstructuur vooral, maar de bijdrage aan de humusopbouw is veel
geringer.
Granen en grassen leveren veel organische stof, te meer als ook de bovengrondse delen worden inge
werkt (stro, gras groenbemester, laatste snede gras). Granen, grassen en klavers hebben vergeleken met
andere gewassen de meeste wortelresten. De wortels van klavers voeden het bodemleven het meest
door de snelle afbraak in het eerste jaar maar dragen daardoor minder bij aan de humusopbouw. De
wortels van grassen en granen dragen juist sterk bij aan humusopbouw.
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Het gewas
Coen ter Berg
Inleiding
Om het mineralenbeheer in de biologisch akkerbouw of vollegronds groenteteelt te kunnen optimalise
ren is het belangrijk om goed naar de geteelde gewassen en hun plaats in de rotatie te kijken.
Verschillende gewassen vragen voeding op specifieke momenten gedurende het groeiseizoen. Vroege
sla moet vroeg in het seizoen veel opneembare stikstof hebben. Tarwe moet met name tijdens de korrelvulling over voldoende stikstof kunnen beschikken om bakwaardige tarwe te worden. Voor sluitkool is
de benodigde beschikbaarheid van stikstof veel hoger maar ligt ook later in het seizoen dan bij tarwe.
Het toedienen van makkelijke beschikbare voedingstoffen op het juiste moment is een theoretische
oplossing die in de biologische landbouw maar op beperkte schaal kan worden toegepast.
Het is dus nodig om naar andere wegen te zoeken om hetzelfde te bereiken. Er kan meer aansluiting
gevonden worden bij de natuurlijke processen in de bodem en het gewas waarbij verzorging van de
basisbehoeften voor een productieve en gezonde gewasgroei alle aandacht krijgt. Daarbij spelen pro
cessen een rol die over meerdere jaren werken. Gewaskeuze, vruchtwisseling, bemestingskeuze en
bodembewerking zullen dan goed op elkaar afgestemd dienen te worden. Deze processen zijn complex
en de voorspelbaarheid van beschikbaarheid van voedingsstoffen, met name stikstof, is niet makkelijk.
Daarvoor worden rekenregels gebruikt (hoofdstuk 6) die tezamen een benadering geven van wat aan
stikstof verwacht mag worden. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de rol die gewaskeuze en vruchtwis
seling spelen bij het optimaliseren van de mineralenbenutting.
Optimalisering van de mineralenbenutting plaatsen we binnen het vooropgestelde doel van:
• een optimale gewasgroei
• een duurzame bodemontwikkeling
• een acceptabele milieubelasting.
Optimale groei van een gewas uit zich in een regelmatig groeiverloop waarbij een duidelijke vegetatie
ve fase wordt gevolgd door een duidelijke afrijpende of generatieve fase. Bij tarwe is dit makkelijk her
kenbaar en bij kropsla is dat moeilijker waarneembaar. Toch laat kropsla ook rijping zien in zijn kropvorming. Een te hoog nitraatgehalte en te hoge gevoeligheid voor schimmelziekten duiden op een nietoptimale mineralenvoorziening en groei. Andere kenmerken van een optimale groei zijn: een goede
opbrengst en een zekere eigen weerstand tegen ziekten.
De bodem is de basis van het bedrijf. Alle maatregelen die genomen kunnen worden om de mineralen
benutting te verhogen plaatsen we dan ook tegen het licht van een duurzaam bodembeheer: bodemleven, organische stof, structuur, mineralenstromen binnen het perceel.
De afzonderlijke teelten dienen afgestemd te worden op de bodem, en op de interacties tussen bodem,
gewas, mest en groenbemesters. Dat komt tot uitdrukking in de volgende vier hoofdaandachtspunten:
• de natuurlijke bodemvruchtbaarheid
• de bijdrage van het gewas aan de bodemvruchtbaarheid
• de bijdrage van de bemesting aan de bodemvruchtbaarheid
• de interne kringloop en interactie.

3.2 Natuurlijke bodemvruchtbaarheid
De beoordeling van de natuurlijke bodemvruchtbaarheid bepaalt de potentie van de bodem en derhal
ve de mogelijkheden van gewasgroei. Met technische ingrepen en (over)bemestingen kunnen weliswaar
dingen afdwongen worden, maar dat gaat meestal gepaard met ongewenste neveneffecten zoals uit
spoeling of nitraatophoping in het gewas.
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Voorbeeld 1
Een jonge zeekleigrond van 18% afslibbaar, een organische stofgehalte van 2% en een pH van 7.
Een goede drainage en een goede vochtvoorziening.
Beoordeling:
Deze grond heeft een hoge bodemvruchtbaarheid, met een snelle omzetting van organische stoffen
en een sterke mineralisatie. Bijna alle gewassen en groenbemesters kunnen er worden geteeld.
De bodem is goed bewerkbaar maar houdt zijn voedingsstoffen matig tot slecht vast waardoor
gevaar voor uitspoeling bestaat.

Voorbeeld 2
Een lichte droogtegevoelige podzol zandgrond met een teeltlaag van 25 cm, een ph van 5 en een
organischestofgehalte van 4,5 %. De drainage is goed maar de vochtvoorziening slecht.
Beoordeling:
Deze grond heeft een lage bodemvruchtbaarheid. Door lage pH, gering volume van de bouwvoor
en slechte vochtvoorziening verlopen de bodemvormingsprocessen de ene keer heel snel, bijvoor
beeld wanneer er voldoende vocht, poriën en verteerbaar organisch materiaal in de bouwvoor aan
wezig zijn. Op andere momenten staan de processen stil omdat er geen vocht meer is en het mak
kelijk verteerbaar organisch materiaal al is verteerd. De organische stof in de bodem is oud en gro
tendeels inert. Deze grond is goed bewerkbaar maar kan zijn voedingsstoffen niet lang vasthouden
waardoor de kans op uitspoeling groot is.
Een aantal veeleisende gewassen kan alleen met gemakkelijk opneembare voedingsstoffen in een
flinke dosering vlak voor o f in het te telen gewas verbouwd worden.

3.3 Bijdrage van het gewas
Gewassen en hun bemesting dragen zelf voor een groot deel bij aan de instandhouding van de bodem
vruchtbaarheid. Omgekeerd vragen de diverse gewassen meer of minder van een bodem. Als teler kies
je voor optimale groei van je gewassen. Daarbij kan het voorkomen dat je op zeker speelt en ruim vol
doende stikstof aanvoert. Wanneer alleen de stikstofvoorziening van het gewas optimaal is verzorgd
kan dat betekenen dat er te veel beschikbaar komt en het gewas daardoor kwetsbaarder is voor ziektes
wat tot kwaliteitsvermindering leidt. Tevens kan een optimale stikstofvoorziening voor het gewas zorgen
voor een aanzienlijke stikstofoverschot na de oogst. De teelt van groenbemesters als vanggewas is dan
noodzakelijk om de verliezen te beperken en de kringloop van voedingsstoffen te waarborgen. De
gewassen inclusief gewasresten en groenbemesters zorgen dan voor een groot deel voor een zorgvuldig
mineralenbeheer.
De directe bijdragen van gewassen en bouwplannen aan de bodemvruchtbaarheid bestaan uit:
• Gewasresten leveren organische stof als bijdrage aan de instandhouding van het organische stof
gehalte van de grond.
• Gewasresten leveren stikstof aan de volgteelten.
• Er kan sprake zijn van binding van stikstof die ten goede komt van het gewas zelf maar ook aan de
volgteelten.
• Gewassen geven al dan niet gelegenheid tot teelt van groenbemester.
• In het kader van optimalisatie van mineralenbenutting zijn er kritische gewassen: te laat geoogst om
nog een groenbemester zinvol te kunnen zaaien, te vroeg geoogst om de in het najaar nog vrijko
mende stikstof volledig op te nemen.
• Bouwplannen geven wel of niet gelegenheid tot najaarsbemesting onder gunstige bodemomstandigheden.
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Op grond van bovenstaande criteria komen we tot een indeling van gewassen:
7. Hoge bijdrage aan de bodemvruchtbaarheid:.
• gras/klaver
• granen
• groenbemesters
• erwten, bonen
• vlas
• plantuien
• koolgewassen.
Gras/klaver geeft als hoofdteelt rust in het bouwplan, levert
extra organische stof rijk aan C en N en kan zich met weinig
bemesting goed ontwikkelen. De teelt kan optimaal worden
benut wanneer men de laatste snede niet afvoert maar onder
ploegt.
Granen staan bekend om hun bijdrage omdat ze een gezonde
afwisseling zijn binnen een rotatie. Ze leveren veel C-rijke
gewasresten en geven goede gelegenheid tot het zaaien van
groenbemesters. Dat kan na de graanteelt maar ook als onder
zaai.
Groenbemesters worden juist speciaal geteeld om een bijdrage
te leveren aan de bodemvruchtbaarheid en de optimalisatie
van de mineralenbenutting. Zie verder in het hoofdstuk groen
bemesters.
Erwten binden stikstof en geven door de vroege oogst gelegen
heid tot bemesten onder droge omstandigheden en/of het
Figuur 3.1. Granen dragen bij aan de

telen van een groenbemester die de stikstof kan vangen die

bodemvruchtbaarheid

door de erwten is gebonden.
Vlas heeft de eigenschap dat ze zeer diep wortelt, weinig voe
ding nodig heeft en als dekvrucht voor een klaver groenbemes
ter kan dienen.

Plantuien hebben in tegenstelling tot zaaiuien de positieve invloed door het vroege moment van oogst.
Zo kan er nog worden bemest onder droge omstandigheden en kan er een volwaardige groenbemester
groeien.
Sluitkool heeft wanneer ze zonder structuurschade wordt geoogst de positieve eigenschap dat ze sterk
wortelt en veel koolstofrijke gewasresten achterlaat. De doorgaans flinke bemesting met vaste mest
heeft in het volgende jaar nog een stikstof-nawerking.
2. Lage bijdrage aan de bodemvruchtbaarheid
• maïs
• suikerbieten
• peen
• knolselderij
• uien
• aardappelen
Bijna al deze gewassen leveren weinig organische stof met hun gewasresten. Maïs, suikerbiet, peen en
knolselderij worden vaak laat geoogst waardoor er geen gelegenheid is voor de teelt van een groenbe
mester. Een organische bemesting na de teelt kan beter achterwege blijven omdat de bodem vaak nat
is en de mest onder ongunstige omstandigheden de winter in gaat. Bij een vroege oogst kan bij van
uien soms en bij aardappelen vaak wel een groenbemester worden geteeld als vanggewas voor de res
terende mineralen.
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3. Kritische gewassen ten aanzien van najaars uitspoeling:
• maïs
• droge bonen
• late aardappels
• suikerbiet voor vroege oogst
• prei met oogstperiode september-oktober
• diverse groentegewassen met oogstperiode september-oktober
De overeenkomst tussen al deze teelten is dat er op het
moment van oogst nog een tijdspanne overblijft waarin stikstof
door mineralisatie vrijkomt maar niet opgenomen wordt door
het hoofdgewas of een groenbemester. Vaak betreft het ook
nog gewassen die flink bemest zijn waardoor de mineralisatie
extra sterk is, en het zijn gewassen die van zich zelf een vrij lage
stikstofbenutting hebben, waardoor op moment van oogst de
bodem niet 'leeg' is.

Figuur 3.2. Prei: vaak en veel uitspoeling

3.4 Bijdrage van de bemesting
Organische bemesting werkt op verschillende manieren.
• Plantenvoeding. Mestsoorten die dit sterk doen zijn kippenmest en drijfmest. Ze beschikken over
makkelijk opneembare stikstof.
• Humusvorming. Hierdoor verbetert de structuur en het vochtvasthoudend vermogen in de bodem.
Mestsoorten die deze eigenschap sterk hebben zijn de compostsoorten die overwegend koolstofrijk
zijn.
• Meerwaarde. Redelijk verteerde mest- en compostsoorten die in een zuurstofrijke bouwvoor worden
gebruikt hebben naast voeding en humusopbouw ook invloed op de ziektewerendheid van de
bodem, stimulering van het bodemleven, verbetering van het wortelstelsel en productkwaliteit.
Mestsoorten die deze eigenschappen sterk hebben zijn de compostsoorten die meer voedingskwali
teit hebben en verteerde stalmest.
Zie verder hoofdstuk 5.

3.5 Interne kringloop en interactie
Het gaat niet alleen om input van voedingsstoffen en output van geoogste gewassen. Wanneer in het
biologisch bedrijfssysteem de beschikbaarheid van de mineralen optimaal moet zijn dan moeten we
ook de interne processen goed begeleiden en op elkaar afstemmen. Veel van de stikstof rouleert binnen
het bedrijf en het is daarom belangrijk om de stikstof die er is zoveel mogelijk te behouden en op de
juiste moment vrij te laten komen. Hiervoor is de vruchtwisseling of gewasrotatie een belangrijk instru
ment in de bedrijfsvoering.
In veel bedrijven ontstaat de gewasrotatie in eerste instantie door de vraag naar de producten en de
rendabiliteit van de teelt. Pas op het moment dat de gewasgezondheid en de opbrengstzekerheid in
gevaar komen kijkt men naar landbouwkundige mogelijkheden voor de teelten die men heeft. Hierdoor
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kunnen rotaties veranderen en niet alleen gewassen bevatten die uitsluitend op rendement zijn gekozen
maar ook de zekerheid van de teelt van het volgende gewas veilig stellen. Er ontstaat dan een mix van
rendabiliteitseisen en landbouwkundige eisen. De grondsoort met zijn landbouwkundige potentie, de
bedrijfsgrootte en het vakmanschap van de teler spelen dan een belangrijke rol in de vormgeving van
de rotatie.
Belangrijke landbouwkundige aspecten in een rotatie zijn:
• de stikstof behoefte van de gewassen
• het aandeel maai- en rooivruchten
• het aandeel vroeg en laat te oogsten gewassen
• ruimte voor groenbemesters
• C/N quotiënt in gewasresten en groenbemesters
• ruimte voor optimale toediening meststoffen
• het risico van structuurschade bij oogst.
Een overzicht van de gewassen staat in bijlage 2.
Door middel van twee verschillende rotaties op verschillende grondsoorten en verschillende bedrijfs
grootte zullen we aantonen waarde mogelijkheden ter verbetering van de mineralenhuishouding kan
plaatsvinden.
Voorbeeld rotatie 1

Rotatie 1
36 ha zavelgrond van 25 % afslibbaar, pH 7 en 2,2 % organische stof. Rotatie van 1:6. Deze jonge zee
klei heeft een goede verkaveling, een goede drainage en een goede vochtvoorziening.
Tabel 3.1. Vruchtwisseling rotatie 1

Jaar

Gewas

1

Aardappelen + najaarsinzaai gras/klaver

30 ton

2

Grasklaver

9 ton d.s.

30 ton groencompost

3

Uien

45 ton

35 ton potstalmest

Opbrengst

Bemesting

Ton

najaarstoediening

najaarstoediening
4

Aardappelen + najaarsinzaai gras/klaver

5 ton

5

Peen/witlof

70 ton

6

Tarwe + klaver + stro

5 ton

35 ton potstalmest
najaarstoediening

stap 1: Beoordeling natuurlijke bodemvruchtbaar
heid
Deze gronden behoren tot de betere gronden van
Europa en zijn geschikt om vrijwel alle gewassen
te telen. Ze zijn goed te bewerken en houden de
voedingsstoffen redelijk goed vast. De biologische
processen verlopen relatief snel mits de bodem
structuur en het poriënvolume goed zijn.
Stap 2: Bijdrage van het gewas
Figuur 3.3. Grasklaver ais motor in de vruchtwisseling

De verleiding is groot om op deze gronden alleen
hoogsalderende gewassen te telen. Doorgaans

zijn dat niet de gewassen die een positieve bijdrage aan de natuurlijke bodemvruchtbaarheid leveren.
Wanneer de natuurlijke vruchtbaarheid van deze bodem in stand gehouden moet worden of verder ver
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beterd, dan zal minimaal 1/ 3 van het bouwplan gevuld moeten worden met gewassen die een positie
ve bijdrage leveren. In het bovenstaande bouwplan is het aandeel veel hoger. Tarwe en gras-klaver als
gunstige gewassen nemen de helft van het bouwplan in. Daarnaast wordt het stro van de helft van de
tarwe ondergewerkt en 1/3 van de rotatie bevat een stikstofbindende groenbemester.
Zowel de gewassen als de groenbemesters leveren veel C en N rijke organische stof.
De stikstofaanvoer is al voor een aanzienlijk deel verzorgd door de vlinderbloemige gewassen: 87 kg
per ha, zie tabel 3.2. De interne kringloop van nutriënten is intensief door de gewasresten, groenbemes
ters en grasklaver stoppel. Vier van de zes jaar staat er in het najaar een actief groeiend gewas dat de
intern vrijkomende stikstof in het najaar opneemt en in potentie over de winter heen tilt naar het vol
gende groeiseizoen.
Stap 3: Bijdrage van de bemesting
Wanneer er zoveel organisch materiaal in de bodem komt in de vorm van koolstofrijk stro en stikstofrij
ke klaver, dan moet de mestsoort daarbij aansluiten. De gewasgroei is gebaat bij het geleidelijk vrijko
men van voedingsstoffen. Het is daarom belangrijk dat de vertering van de verse organische stoffen
rustig verloopt en de vrijkomende mineralen de kans krijgen om organisch gebonden te worden. In deze
rotatie is gekozen voor C-rijke groencompost die gezamenlijk met de laatste snede N-rijke gras-klaver
wordt ondergewerkt.
In jaar 6 wordt stalmest in de herfst toegediend in combinatie met C-rijk stro en N-rijke klaver.
De mestkeuze is vooral gebaseerd op het stimuleren en in evenwicht brengen van de bodemvormende
processen: de koolstof-kant voor de humusvorming op termijn, de stikstof-kant voor de gewasproductie
op korte en lange termijn. Dunne mest is in dit bouwplan niet nodig voor de stikstofvoorziening. De
beschikbaarheid van stikstof wordt gestimuleerd door het hoge aandeel makkelijk mineraliseerbare
groenbemesters inclusief grasklaver. Die zelfde groenbemesters vangen de in het najaar doorgaande
mineralisatie van stikstof op.

Tabel 3.2. Mineralenbalans rotatie 1 in kg per ha

Aanvoer

Mest/compost

N

p 2o 5

K70

116

56

140

233

56

140

134

53

166

99

3

-26

Binding

87

Depositie

30

Totaal
Afvoer
Overschot

Stap 4: Interne kringloop en interactie
In dit bouwplan is een afwisseling van jaren waarin alles geïnvesteerd wordt in de vorm van zowel C
rijke als N rijke bemesting, groenbemesting en gewasresten met jaren waar productieve gewassen als
aardappelen, uien en peen/witlof worden geteeld. In dit bouwplan wordt in de herfst bemest in een
groenbemester. De mestkeuze is deels gericht op de aanvoer van waardevolle voedingsstoffen en deels
in het stimuleren van de omzettingen van gewasresten. Alleen de peen/witlof worden laat geoogst
waardoor structuurbederf kan ontstaan.
Door de hoge organische stofaanvoer kan deze grond in de loop van de jaren circa 3,5% organische
stof bevatten.
Het berekende tekort van kali kan met een kali-mestsoort gericht aangevuld worden, bij voorbeeld voor
afgaand aan de aardappelen.
Wanneer men in dit soort bouwplannen op deze gronden naar de bodem gaat kijken, dan vindt men
een hoog poriën volume, een goed vochtvasthoudend vermogen en een actief bodemleven.
Meteen gemiddelde aanvoer van 12 ton stalmest en 5 ton groencompost per hectare is de input van
meststoffen laag.
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Voorbeeld rotatie 2
Rotatie 2
18 hectare jonge zeeklei, 15% afslibbbaar, pH 7.3 en 1,8% organischestof. Rotatie 1:6. Deze grond is
licht, makkelijk bewerkbaar, heeft een goede vochtvoorziening.
Tabel 3.3. Vruchtwisseling rotatie 2

jaar

gewas

opbrengst

bemesting

ton
i

aardappelen

30 ton

25 ton runder stalmest

2

plantui

40 ton

20 m3 runderdrijfmest

nateelt spinazie

15 ton

20 m3 runderdrijfmest

3

peen

60 ton

4

erwten

5 ton

25 ton runderstalmest

nateelt bloemkool

25 ton

20 m3 runderdrijfmest

5

stamslabonen

12 ton

15 m3 runderdrijfmest

6

prei

25 ton

25 ton runderstalmest + 20 m3 runderdrijfmest

Stap 1: Beoordeling natuurlijke bodemvruchtbaarheid
Deze grond is zeer beweeglijk. De omzettingen vinden snel
plaats en er kan uit mineralisatie van organische stof veel vrij
komen. Hierdoor kan het een rijke grond zijn maar ook juist arm
wanneer de vrijgekomen voedingsstoffen zijn uitgespoeld. Deze
grond houdt zijn voedingsstoffen slecht vast en heeft in de
ondergrond de neiging om zich te zetten en te verdichten.
Vele verschillende gewassen kan men hier telen. De beschik
baarheid van voeding zal meer gewasgericht moeten zijn dan in
de vorige rotatie. De kans op mindere kwaliteit en bewaarbaarheid van het geoogste product is aanwezig.
Stap 2: Bijdrage van het gewas
Op deze gronden kunnen vrijwel alle gewassen geteeld worden.
Vaak kiest men dan voor gewassen met een hoog saldo en is de
Figuur 3.4. Erwt: lage N-behoefte;
N-rijke gewasrest

bemesting gewasgericht met snel beschikbare stikstof. Wanneer
men op deze gronden de natuurlijke vruchtbaarheid wil verbe
teren dan zal minimaal de helft van de rotatie moeten bestaan
uit gewassen die een positieve bijdrage aan de bodemvrucht

baarheid geven. In boven staande rotatie laat alleen de bloemkool redelijk veel gewasresten achter. De
andere gewassen leveren vrijwel geen bijdrage aan de bodemvruchtbaarheid. Wel zijn er twee vlinder
bloemige hoofdteelten.
Verbetering:
• Na de aardappelen kan een groenbemester worden gezaaid. Bij voorbeeld winterrogge die de winter
overblijft.
• Na de vroege stamslabonen kan grasklaver worden gezaaid die de winter overblijft en begin mei,
vier weken voor het planten van de prei wordt ondergewerkt,
• De peen kan vroege peen worden waardoor ook een groenbemester kan worden gezaaid.
• Stamslaboon met een matig saldo en redelijk groot oogstrisico kan worden vervangen door een
graan met klavergroenbemester.
Stap 3: Bijdrage van de bemesting
Deze bodem houdt zijn voedingsstoffen slecht vast waardoor het tijdstip van bemesten gewasgericht is
en een paar weken voor planten of zaaien plaatsvindt. Wanneer we de natuurlijke bodemvruchtbaar-
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heid willen behouden of verbeteren dan is het nodig om op lange termijn te streven naar een situatie
waarbij de processen in de bodem rustiger en gelijkmatiger verlopen. Naast de gewasgerichte minera
lenvoorziening is het in dit bouwplan nodig om de humusvoorziening te verbeteren.
Verbeteringen:
• De verbeteringen bij de gewassen, namelijk meer organische stofopbouw en vangen van nutriënten,
combineren met compostsoorten of verteerde stalmest om de stikstofprocessen stabieler te maken:
minder plotselinge hoge doses aan direct opneembare stikstof uit de dunne mest gift, meer geleide
lijk vrijkomende stikstof. Op termijn kan het aandeel drijfmest en vaste compostsoorten verhoogd
worden.
• Combinatie van voorjaarstoediening van mest gericht op het gewas, dus bemesting met vooral plantenvoedingskwaliteiten, met najaarstoediening gericht op groenbemester, en bodemvormende pro
cessen, bemesting met vooral bodemvormende eigenschappen.
Tabel 3.4. Mineralenbalans rotatie 2 in kg per ha.

N

p 2o 5

K?0

147

67

203

214

67

203

afvoer

99

35

164

overschot

115

32

39

aanvoer

mest/compost
binding
depositie
totaal

37
30

Na de verbeteringen blijft de mineralenbalans voor P en K in eerste instantie nagenoeg onveranderd,
tenzij de aangevoerde mest wezenlijk andere gehaltes heeft. De stikstofhuishouding verandert echter,
wat ook blijkt uit modelberekeningen.
• Er wordt meer stikstof in het najaar opgevangen en over de winter heen getild. De uitspoeling ver
mindert daardoor met zo'n 20 kg/ha gemiddeld.
• De stikstofbinding neemt toe door de grasklaver groenbemester.
• De verterende groenbemesters geven in het groeiseizoen een hogere toevoer van stikstof die de iets
verminderde stikstoftoevoer uit de wat oudere mest ruimschoots compenseert.
• De opbouw van bodem organische stof is sterker, wat op termijn een hogere nalevering van stikstof
oplevert. Op termijn zou dus de bemesting iets omlaag kunnen.
Stap 4: Interne kringloop en interactie
In dit bouwplan zijn meer gewassen die hogere eisen aan de voeding stellen dan in rotatie 1. Het is
lichte grond die goed bewerkbaar is en in het voorjaar geploegd wordt. Daar de gewasresten gering zijn
en op de bloemkool na grotendeels koolstofarm kan men niet veel verwachten aan nalevering uit
gewasresten. Zowel bewerking als bemesting vinden vlak voor de teelt plaats waardoor alleen de plantenvoedende eigenschap van de mestsoorten belangrijk is en men eerder voor een verse mest of drijf
mest zal kiezen dan voor een compost. De bodem is in deze situatie eerder een groeimedium waar NPK
wordt toegevoegd. De omzetsnelheid van organische stoffen is hoog, de kans op uitspoeling ook.
Groenbemesters als vanggewassen of organische stof opbouwers worden niet geteeld. In deze situatie
zie je een grond waar weinig bodemleven aanwezig is en waar het poriënvolume vlak na de bewerking
hoog is en na korte tijd afneemt omdat er geen stabiele aggregaten aanwezig zijn door het lage organi
sche stof gehalte en de lage aanvoer van organische stoffen. Op den duur zal het organische stof
gehalte afnemen. Een kwetsbare bedrijfsvoering met een gemiddelde aanvoer van drijfmest met 16 m3
en stalmest met 12,5 ton per hectare.
De voorgestelde verbeteringen zijn met betrekkelijk weinig moeite door te voeren en geven op korte ter
mijn al een positief effect in de vorm van versterkte stikstofmineralisatie in het groeiseizoen uit groen
bemesters. Op lange termijn hebben de voorgestelde maatregelen een stabiliserend en fundamenteel
verbeterend effect.
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3.6 Tot slot
Een duurzame biologische bedrijfsvoering is alleen mogelijk wanneer alle landbouwkundige factoren op
elkaar afgestemd worden. In deze afstemming is het nodig om aan de interne kringloop van nutriënten
meer aandacht te besteden dan aan de input van mineralen in de vorm van mest. Bij de interne kring
loop van nutriënten is het motto: wees zuinig op watje al hebt. De teelt van groenbemesters als vanggewas kan zelfs nog verder worden benut wanneer men vlak voor het zaaien een grondbewerking uit
voert die dieper is dan de gebruikelijke ploegdiepte. Hierdoor kunnen in een diepere laag nutriënten
worden opgenomen en worden verplaatst naar de bouwvoor. Essentieel voor een goed verloop van de
omzettingen binnen de interne kringloop is het onderhouden van het bodemleven. Voor een vrij con
stant actief bodemleven is de verhouding koolstof / stikstof in de gewasresten en de bemesting
belangrijk naast voldoende aanvoer van makkelijk verteerbare organische stof en een goed vochtgehal
te.

Het gewas
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Groenbemesters
Luc Steinbuch
Inleiding
Een landbouw zonder groenbemesters is moeilijk voor te stellen op het moment datje de voordelen van
de groenbemesters eenmaal doorziet. Bij het optimaliseren van de mineralenbenutting spelen bij groen
bemesters vier aspecten een rol:
1.

Behoud van stikstof die anders mogelijk door uitspoeling verloren zou zijn gegaan.

2.

Instandhouding of verdere opbouw van bodem organische stof.

3.

Stikstoffixatie in geval van vlinderbloemigen.

4.

Stikstofnalevering aan volggewassen.

Daarnaast zijn er nog andere gunstige eigen

Nadelen van groenbemesters.

schappen:

7. Concurrentie bij gebruik onder dekvrucht.

5.

2. Ondergewerkte zoderesten en onder

Door verdamping is de grond in het voorjaar
sneller bewerkbaar.

grondse delen kunnen weer gaan uitlo

6.

Betere drainage door intensievere beworte-

pen. Dit geldt voor de zode van de raai-

ling van de ondergrond.

grassen, en in mindere mate de wortels

7.

Tegengaan van verslemping.

van de klavers, de wortel van bladram-

8.

Verminderen van erosie.

9.

Het inbrengen van vers organisch materiaal

menas en de knollen van de stoppelknol.

stimuleert het bodemleven en dit beïnvloedt
het ziektewerend vermogen van de bodem.
10. Een goed geslaagde groenbemester kan
onkruid onderdrukkend werken.

3. Risico van zaadvorming ( Italiaans raai
gras, Westerwolds raaigras, gele mosterd,
Phacelia).
4. Tijdens de teelt van de groenbemester is
onkruidbestrijding niet mogelijk. Een
zwak aangeslagen groenbemester kan

4.2 Behoud van
stikstof

onkruid bevorderend werken.
5. Groenbemesters kunnen een positieve
maar ook negatieve invloed hebben op

Voor het optimaliseren van de mineralenbenutting

diverse soorten aaltjes. Dat moet per

is de vangfunctie van het groenbemestinggewas

situatie beoordeeld worden.

belangrijk: het in organische vorm opslaan van

6. Bladrijke groenbemesters zoals Italiaans

mineralen die anders mogelijk zouden uitspoelen.

raaigras, gele mosterd en bladrammenas

Deze voedingsstoffen worden dan voor de winter

kunnen indien nat ondergeploegd niet

opgeslagen in levend of dood organisch materiaal

aëroob verteren maar worden zuur: het

en komen door mineralisatie in het volgende jaar

inkuil-effect. Met name bieten als volg-

weer beschikbaar. In de praktijk wordt gerekend

gewas kunnen hier last van hebben.

met hoeveelheden tussen de 40 en 120 kg N/ha
die door een groenbemester opgenomen kan wor

7. Op de nattere gronden is er kans op pro
blemen met slakken.

den.
Uit figuur 4.1 blijkt duidelijk dat laat zaaien de stikstofopname aanzienlijk vermindert.
De belangrijkste conclusie is dan ook: tijdig zaaien, zo mogelijk als onderzaai in dekvrucht, is de belang
rijkste factor voor het slagen van een groenbemester. Op het proefbedrijf voor biologische bedrijfssyste
men te Nagele was de gemiddelde boven- en ondergrondse stikstofinhoud van klavers, gezaaid onder
graan als dekvrucht, 120 kg N/ha. Daarvan was naar schatting 80 kg gebonden en 40 kg uit de
bodem opgenomen. Na doperwt gezaaid raaigras nam gemiddeld 125 kg stikstof op. Groenbemesters
na pootaardappelteelt (gras/wikke, mosterd) hadden een N-inhoud van gemiddeld 95 kg/ha. Het gaat
ook wel eens mis: gele mosterd na uien had een N-opname van 18 kg.
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Opname van stikstof door groenbemesters

140

120

kg N/ha

100

80
fa zaai 16 augustus
■ zaai 1 september
□ zaai 19 september

60

40

20

0
Winterrogge

Italiaans raai

bladrammenas

4
facelia

Figuur 4.1 Opname van stikstof door groenbemesters. Naar Landman, 1990

PACV veldproef
Eind jaren '80 heeft het toenmalige PACV (tegenwoordig: PPO-ACV) in Lelystad een proef gedaan
waarbij werd gekeken naar de invloed van het zaai- en onderwerktijdstip van diverse groenbemes
ters. De invloed op de stikstofopname van de groenbemester en op het mineralisatieproces na
onderwerken werd gevolgd (Landman, 1990).
De conclusies waren:
1. Voor een goede ontwikkeling van de groenbemesters is het uiterst belangrijk dat ze niet te laat
worden gezaaid: begin september is de uiterste zaaitijd. Onder gemiddelde omstandigheden kan
60-120 kg N /ha in de bovengrondse delen worden opgenomen, indien tenminste uiterlijk begin
september gezaaid is. De verschillen tussen de diverse soorten groenbemesters zijn bij eenzelfde
zaaitijdstip gering. Voor groenbemesters, die na de oogst worden gezaaid en voor de winter inge
werkt, verdienen dicotylen de voorkeur. De ontwikkeling van dicotylen wordt namelijk bij late zaai
minder geremd.
2. Groenbemesters die in de herfst worden gezaaid en voor de winter worden ingewerkt, hebben in
het algemeen een lage C/N-verhouding. De afbraak na het onderwerken verloopt daardoor rela
tief snel, vooral als de temperatuur in de winter hoger is dan gemiddeld. Het verdient dan ook aan
beveling om groenbemesters, indien mogelijk, later onder te werken, bijvoorbeeld in januari. Dit
geldt niet voor een grasgroenbemester, die ruim voor de oogst onder dekvrucht wordt gezaaid.
Daarvan is bekend dat de afbraak langzaam op gang komt.

4.3 Bijdrage aan organische stof
Het belang van voldoende organische stof in een bodem kan niet genoeg worden onderstreept:
• De bodem krijgt een grotere mogelijkheid voedingsstoffen zoals kalium, natrium, magnesium en stik
stof vast te houden. Dit heeft te maken met de ionenbindingscapaciteit van de bodem. Organische
stof helpt daarmee de uitspoeling van mineralen te verminderen en dus de benutting te verhogen.
• Bij een hoger organische stof gehalte is sprake van aantoonbaar hogere opbrengsten. Aardappelen,
en in mindere mate bieten geven na de teelt van groenbemesters doorgaans een hogere opbrengst
dan bij een zelfde teeltwijze en bemesting zonder groenbemesters. Deze verhoging kan niet gereali
seerd worden door een kunstmestgift. Mogelijk speelt het gelijkmatiger vrijkomen van stikstof een
rol. Hogere gewasopbrengst bij gelijk voedingsstoffenaanbod verhoogt het benuttingspercentage en
vermindert potentieel de uitspoeling.
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• Organische stof geeft een betere structuur (minder slemp- en stuifgevoelige grond, betere verkruimelbaarheid, betere doorworteling). Bij een intensief doorwortelde bouwvoor kunnen gewassen pro
duceren op een iets lager niveau aan makkelijk beschikbare voedingsstoffen. Ook dit leidt weer tot
een hogere benutting.
Een van de manieren om de opbouw van organische stof van een gewas aan te geven is de hoeveelheid
effectieve organische stof die een gewas levert (hoofdstuk 2). Effectieve organische stof is die organi
sche stof die na een jaar nog in de grond aanwezig is en daarom bijdraagt aan instandhouding van het
organische stofgehalte op langere termijn. Een indicatie van de effectieve organische stof die geleverd
wordt door groenbemesters staat in tabel 4.1. Wel dient men zich te realiseren dat de hoeveelheid orga
nische stof en wat daarvan na een jaar nog over is net zo afhankelijk is van het zaaimoment als de stikstofopname (figuur 4.1): hoe vroeger gezaaid, hoe meer organische stof gevormd wordt en hoe groter
de bijdrage aan de effectieve organische stof.
Raaigras heeft ten opzichte van klavers of koolachtigen een hogere kooIstof:stikstof verhouding (C/N)
in het gewas, tragere afbraak en levert daardoor een grotere hoeveelheid effectieve organische stof. Het
draagt dus meer bij aan het organische stofgehalte. Klavers dragen minder bij vanwege de sterke
afbraak in het eerste jaar na inwerken. Kruisbloemigen dragen minder bij vanwege de geringere pro
ductie van trager afbraakbaar organisch materiaal: weinig wortels, veel stikstofrijk en snel verteerbaar
blad.

Tabel 4.1. Bijdrage van groenbemesters aan de effectieve organische stof bij een geslaagde teelt van de groenbemester. (Oeveren, 1980)

Gewassen gezaaid
onder dekvrucht

effectieve organische stof
in kg per ha

Italiaans en

Gewassen gezaaid
in de stoppel

effectieve organische stof
in kg per ha

Italiaans en

Westerwolds raaigras

1255

Westerwolds raaigras

Engels raaigras

1155

Bladkool

840

Rode klaver

1165

Bladrammenas

850

Witte klaver

850

Gele mosterd

850

Stoppelknollen

830

Wikken

645

1080

Vlinderbloemige groenbemesters leveren door de N-binding
extra stikstof op, die is ingebouwd in de organische stof. Inzet
van vlinderbloemigen kan de afhankelijkheid van stikstof uit
mest daardoor verminderen. Dat kan in een mineralenbalans
(Hoofdstuk 7), waarin de binding niet wordt meegerekend, al
snel tot een hoge berekende stikstofbenutting leiden.

4.4 Nalevering van stikstof
aan volggewassen
Wordt een groenbemester traag afgebroken dan is de bijdrage
aan het organische stofgehalte een belangrijke eigenschap. De
nadruk ligt dan op de verzorging van de bodem.
Bij een snelle afbraak levert de groenbemester veel voedsel aan
het bodemleven en aan de gewassen. De nadruk ligt op het
plantenvoedende aspect. Dan is er echter ook risico van uit
spoeling van stikstof.

Figuur 4.2. Inzet van luzerne kan de

De snelheid van afbraak van een groenbemester wordt voor

mestbehoefte verminderen.

een deel bepaald door de C/N verhouding. De C/N verhou
ding van raaigras en winterrogge is relatief hoog; de afbraak
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Tabel 4.2. C /N verhouding van enkele klavers

verloopt relatief traag. Lager is de C/N verhouding van facelia, bladrammenas en gele mos

(Wijnands, 2000)

terd. Het laagst is de C/N verhouding van vlinKlaversoort

C/N verhoudinq

derbloemigen. Steeds geldt dat de wortels wat

Witte klaver

13

koolstofrijker zijn dan de bovengrondse delen

Rode klaver

15

en oudere gewassen koolstofrijker dan jongere.

Perzische klaver

16
Ook bij klavers zijn er verschillen in C/N ver-

Bron: OBS Nagele (PPO-AGV)

houdingen. Witte klaver met een lage G/N ver
houding verteert sneller dan rode en perzische
klaver, zie tabel 4.2 .

4.5 De teelt van groenbemesters
Tijdig zaaien is een belangrijker factor is dan de keuze welke groenbemester genomen wordt. Niettemin
blijft een afweging nodig. Uw keuze hangt af van uw situatie zoals grondsoort, gewasrotatie, de moge
lijke zaaidatum en het teeltdoel. Daarnaast is er het verschil in de diverse eigenschappen tussen de ras
sen. Bij de teelt van groenbemesters zijn er verschillende mogelijkheden:
Groene braak, onderzaai ofstoppelzaai
• Coene braak
Volgens de Regeling EU-steunverlening akkerbouwgewassen wordt subsidie gegeven op bouwland dat
tussen 15 januari en 31 augustus uit productie is. Na 31 augustus kan de opbrengst gevoerd of beweid
worden. Groenbemesters zijn toegestaan, echter niet de monocultuur van één soort gras. Het gebruik
van groenbemesters geeft dus de mogelijkheid om gesubsidieerd het organische stofgehalte omhoog te
brengen.
• Onderzaai
Onder het hoofdgewas, de dekvrucht, wordt de groenbemester ingezaaid. In de biologische teelt wordt
doorgaans gezaaid na de laatste onkruidbestrijding en 14 dagen voor het hoofdgewas zich sluit.
Gangbaar wordt vaak gelijktijdige zaai met het hoofdgewas of in de winter gezaaid. Onderzaai geeft
een betere opkomst omdat de grond meer vocht bevat en geeft na de oogst van het hoofdgewas een
snelle grondbedekking. Het kan tijdens het seizoen al een aandeel leveren in ziekte- en onkruidonderdrukking. Vaak zal een arbeidsgang in het proces van zaaiklaar maken bespaard kunnen worden. Bij
een onjuiste afstemming tussen dekvrucht en groenbemester kan de opbrengst van de dekvrucht ach
teruit gaan. Doorgaans worden Engels of Italiaans Raaigras, Rietzwenkgras, Rode-, Witte-, Hopperupsen Persische klaver gebruikt.
• Stoppelzaai
Na de oogst van het hoofdgewas wordt de groenbemester ingezaaid. Het voordeel is dat een extra
grondbewerking kan worden uitgevoerd waardoor dichte lagen in de ondergrond toegankelijk worden
voor de wortels van de groenbemester en dat tijdens de grondbewerking ook het onkruid bestreden
wordt wat na de oogst nog aanwezig is. Nadelen zijn vooral bij een laatruimend gewas, dat de grond
bedekking en de ontwikkeling van de groenbemester tegen kunnen vallen. Er is een extra grondbewer
king nodig; dit kan zowel een voor- als een nadeel zijn. Bij zaai in de stoppel is de datum waarop de
groenbemester gezaaid kan worden één van de factoren bij de soortkeuze. Tabel 4.3 geeft een overzicht
welke groenbemesters wanneer gezaaid kunnen worden voor gebruik als stoppelgewas.
• Combinatieteelten
Ook voor groenbemesters zijn er combinaties mogelijk. Bijvoorbeeld de combinatie haver-wikken of
Italiaans raaigras - wikken. Het voordeel is dat er luchtstikstof gebonden wordt door de wikken en dat
de grasachtige voor voldoende koolstof in de bodem zorgt. De G/N-verhouding van dit mengsel is lager
en bevat dus meer stikstof dan van gras of haver alleen. Daardoor wordt door het mengsel makkelijker
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Tabel 4 .3 . Z aaitijd als stoppelgewas

Zaaidatum groenbemester
Begin juli

Eind juli

Begin aug.

Eind aug.

Begin sept

Eind sept.

Begin okt
Alexandrijnse klaver
Serradelle
Lupinen
Voederwikken
Bladkool
Italiaans raaigras
Facelia
Kanariezaad
Westerwolds raaigras
Stoppelknollen
Zomerkoolzaad
Bladrammenas
Gele mosterd
Spurrie
Zomerrogge
Winterrogge

en sneller stikstof geleverd dan door gras of haver afzonderlijk. Deze combinaties moeten voor half
augustus gezaaid worden.
Ziekten en vruchtwisseling
Door het verbeteren van de organische stofbalans, en daarmee een beter bodemleven, zullen sommige
bodemziekten beter onderdrukt worden door de teelt van groenbemesters. Enkele ziekten vragen om
een speciale aandacht bij de keuze van de juiste groenbemester als onderdeel van de vruchtwisseling,
omdat ze juist gestimuleerd worden door groen bemesters die als waardplant gaan optreden. Tegen aal
tjes kunnen gericht groenbemesters als lokgewassen ingezet worden.
Knolvoet
Om knolvoet te voorkomen kan gebruik worden gemaakt van niet-kruisbloemige groenbemesters, van
knolvoetresistente rassen van stoppelknollen, of van kruisbloemigen die niet vatbaar zijn voor knolvoet,
zoals bladrammenas.
Aaltjes
Door de teelt van vatbare gewassen vermeerderen de aaltjes zich, bij de teelt van niet-waardplanten of
het braak laten liggen zal de populatie juist afnemen.
• Noordelijk wortelknobbelaaltje
Vermeerdert zich op alle breedbladigen.
• Maiswortelknobbelaaltje
Beide soorten mailswortelknobbelaaltjes (Meloidogyne chitwoodi en Meloïdogyne fallax) hebben veel
gewassen als waardplant; onder de groenbemesters met name de grassen. Onder bladrammanas, gele
mosterd en facelia blijft de besmetting ongeveer gelijk.
• Trichodorusaaltje
Dit aaltje wordt onderdrukt door gele mosterd en bladrammenas. Bij besmetting van het door
Trichodorus verspreide tabaksratelvirus is alleen bladrammenas geschikt.
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• Bietenaaltjes
Kruisbloemigen zoals bladrammenas en en gele mosterd zijn in principe waardplanten voor het witte
bietecysteaaltje (Heterodera schachtii) en het gele bietecysteaaltje (Heterodera trifolii).
Per jaar kan het gele bietecysteaaltje in een braaksituatie zo'n 60% afnemen, het witte bietecysteaaltje
ca. 35% . In de praktijk zijn alle bekende rassen bladrammenas en gele mosterd resistent tegenover de
bietecysteaaltjes.
Door de teelt van resistente groenbemesters kan evenetueel een extra afname worden bereikt: de plant
lokt de aaltjes, maar biedt geen mogelijkheid tot vermeerdering. Dit werkt vooral bij vroege zaai, omdat
de bodemtemperatuur hoog genoeg moet zijn zodat de aaltjes nog activiteit vertonen. De optimumtemperatuur voor bietecysteaaltjes ligt bij de 22°C. Wanneer gekozen wordt voor een bestrijding van
het bietecysteaaltjes door middel van een groenbemester moet deze voor 1 augustus zijn gezaaid.
Gekozen moet worden voor een soort en ras met de beste onderdrukking: bijvoorbeeld de rassen
Colonel en Commodore van bladrammenas. De meeste bekende rassen bladrammenas en gele mosterd
bieden ook deze bestrijding, zij het in mindere mate. Het gebruik van bladrammenas en gele mosterd
als uitziekgewas, door het als hoofdteelt al in het voorjaar te zaaien, wordt momenteel onderzocht.
Bladkool en stoppelknollen zijn niet geschikt voor gebruik in een bouwplan met bieten.
Fritvlieg
Grasachtige groenbemesters voor de teelt van tarwe en grassen kunnen problemen geven in verband
met de fritvlieg. Dit is te voorkomen door ca. 3 weken te wachten tussen het onderwerken van de
groenbemester en het zaaien van de tarwe. Een andere mogelijkheid is het volggewas laat te zaaien,
vanaf eind oktober.
Andere aandachtspunten in de vruchtwisseling
• Bij meer dan 50% grasachtigen in het bouwplan kan beter geen grasgroenbemester geteeld worden
i.v.m. voetziekten.
• Teveel klaver in de totale vruchtwisseling kan problemen geven met klaverkanker en het klaverstengelaaltje.
• Wikke kan het erwtecysteaaltje vermeerderen.
• Wikke en klavers bieden de bladrandkever mogelijkheid tot vermeerdering,
• In teelten met graszaad kan de opslag van de raaigrassen, gebruikt als groenbemester, voor proble
men zorgen.
Grondsoort
Hopperupsklaver, alexandrijnse klaver en wikken doen het beter op kleigrond; lupine, serradelle en spur
rie doen het met name goed op zandgrond; de andere bekende groenbemesters voelen zich thuis op
alle grondsoorten.
Op slempgevoelige gronden wordt vaak de voorkeur gegeven aan grassen, het meest nog aan Engels
raaigras, vanwege de intensieve doorworteling. Grasgroenbemesting kan beter niette diep onderge
ploegd worden, maximaal 15 cm, zodat het doorwortelde deel aan de oppervlakte ligt. Klavers geven
minder doorworteling, kruisbloemigen met hun uitgesproken penwortel, nog minder. Deze penwortel
heeft echter weer wel een positief effect op de doorlatendheid van de grond.
Grondbedekking
Zowel tegen verslemping als vanwege de onkruidonderdrukking is een snelle grondbedekking gewenst.
Gewassen die een hoog cijfer voor de grondbedekking krijgen zijn bijvoorbeeld Italiaans- en
Westerwolds raaigras, facelia, bladrammenas en gele mosterd. Grondbedekking is tevens een raseigen
schap: bijvoorbeeld bij facelia zijn er verschillen per ras. Een goede en vlotte grondbedekking wordt ook
bevorderd door dicht te zaaien.
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Combinatie met dekvrucht
Bij gebruik als onderzaai is het van belang dat een goede balans met de dekvrucht gevonden wordt.
Voor het realiseren van de juiste concurrentieverhoudingen zijn zowel de juiste soort als de juiste zaai
tijd van belang. Het keuzemoment van zaaien is afhankelijk van de onkruidbezetting en mechanische
bestrijding ten opzichte van de mogelijkheid van de groenbemester om zich te kunnen vestigen voordat
het hoofdgewas zich sluit. Tabel 4.4 kan hierbij helpen.
Tabel 4.4. Zaaitijd onder dekvrucht (naar Oeveren, 1980).

Dekvrucht

Groenbemester in onderzaai

Zaaitijd qroenbemester

Wintertarwe

Rietzwenk

dec-feb

Engels raaigras

half feb - half april bij zeer blad rijke tarwerassen:

Rode/Witte klaver

begin mrt - half april

Persische klaver

tot half april

Italiaans raaigras

half maart - begin mei

Rietzwenk

dec-feb

Engels raaigras

eind feb - half april

Rode klaver

begin mrt - half april

begin feb - eind mrt

Wintergerst,
bladarme tarwerassen

Zomertarwe

Zomergerst, haver

Vlas

Persische klaver

tot half april

Italiaans raaigras

begin maart - half mei

Engels raaigras

gelijk met de tarwe

Rode klaver

begin mrt - half april

Persische klaver

begin april - begin mei

Italiaans raaigras

begin april - half mei

Engels raaigras

gelijk met de gerst of de haver

Grootbladige witte klaver

begin mrt - half april

Persische klaver

begin april - begin mei

Italiaans raaigras

half april - half mei

Engels raaigras

Gelijk met het vlas

Rietzwenk
Witte cultuurklaver

Erwten en veldbonen

Engels raaigras

Gelijk met de dekvrucht

Rietzwenk
Witte cultuurklaver
Engels raaigras

begin april - half april

Hopperupsklaver en rode klaver groeien doorgaans hoger in de dekvrucht dan witte klaver. Daarom is
witte klaver beter geschikt voor vlas en (kortstengelige) wintergranen.
Bij zomergraan wordt vaak Engels raaigras gelijk met het gewas zelf uitgezaaid; dit heeft als nadeel dat
er dan geen onkruidbestrijding tussen de rijen meer kan plaatsvinden.
Van de klavers kan Persische klaver tamelijk slecht tegen berijden door bijvoorbeeld oogstwerktuigen;
hopperupsklaver het beste. Rode en witte klaver staan hier tussenin. Grassen kunnen berijden vrij goed
hebben. Als onderzaai kan ook een grasklaver mengsel ingezaaid worden, dat eventueel het jaar erop
het hoofdgewas wordt.
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Alle groenbemesters, maar met name vlinderbloemigen, kunnen niet zo goed tegen lichtonderschepping: zowel een zware dekvrucht als oogstresten die te lang blijven liggen (stro) blokkeren de ontwikke
ling.
In bijlage 3 is een overzicht gegeven van de groenbemesters en hun belangrijkste eigenschappen.

4.6 Teelt tips
Zaaien
Doorgaans kan in het najaar bij vroeger zaaien wat minder zaaizaad gebruikt worden, en bij later zaai
en wat meer. Indien een snelle grondbedekking gewenst is, bijvoorbeeld bij stuifgevoelige gronden of
vanwege onkruidonderdrukking, kan meer zaaizaad gebruikt worden. Ook de kosten van het zaaizaad
zullen hierbij een rol spelen. Vochtbehoeftige groenbemesters zoals wikken of lupinen moeten diep wor
den gezaaid en eventueel aangerold.
Het zaaitijdstip is van grote invloed op de ontwikkeling van de groenbemester en daarmee op de droge
stofopbrengst en het stikstofvastleggend vermogen. Voor in de stoppel gezaaide groenbemesters wordt
er wel gezegd dat het hoofdgewas pas geoogst mag gaan worden als de zaaimachine met de groenbe
mester klaar staat. Grofweg kan worden gesteld dat 2 weken uitstel van de zaai een verschil van 1000
kg/ha aan droge stof geeft (bovengronds plus ondergrondse deel).
Wat betreft de uiterste zaaidata kan in het noorden van het land de onderzaai iets later dan de norm
nog gezaaid worden. De stoppelzaai zal in het noorden juist iets eerder moeten.
Onderwerken en opslag
Vóór de inzaai van het volgende hoofdgewas moet de groenbemester worden ondergewerkt. Het inwer
ken gebeurt op zwaardere gronden doorgaans in het najaar, terwijl er op wintervoor geploegd wordt.
Op zandgronden is inwerken in het voorjaar aan te bevelen, waardoor de stikstofbenutting toeneemt en
de kans op stuiven afneemt. Dit geldt ook als het gewas gedurende de winter afsterft. Bij te diep onder
werken kan verrotting in plaats van vetering plaatsvinden. Eerst oppervlakkige schijveneggen en dan
pas ploegen geeft een betere spreiding in de bouwvoor en minder rotting.
Voor de mineralenbenutting is een groenbemester die doodvriest gedurende de winter niet optimaal
maar nog altijd veel efficiënter dan geen groenbemester. Om weinig kans op opslag en een makkelijke
grondbewerking in het voorjaar te hebben is het beter om vorstgevoelige groenbemesters te telen.
Niet diep genoeg onderwerken geeft problemen met opslag en/of gewasresten. Bij te diep onderploe
gen verloopt de vertering traag. Zeker bij bladrijke groenbemesters in een natte situatie op zwaardere
grond geeft te diep wegploegen (dieper dan 15 cm) risico op het 'inkuilen' van de gewasresten, en de
daarbij horende problemen.
Groenbemesters goed onderploegen op kleigrond betekent zorg dragen voor een goede kerende wer
king van de ploeg, en het gebruik van een voorschaar. Bij zware sporen, bijvoorbeeld vanwege de oogst,
kan overwogen worden dwars op de perceelsrichting te ploegen.
Bij winterharde groenbemesters op zand kan het zinvol zijn deze in het najaar al te bewerken met een
vastetandcultivator. De gewasresten helpen tegen verstuiving maar het gewas groeit niet te zwaar
gedurende de winter. Dit voorkomt problemen met ploegen of het probleem dat er in het voorjaar te
weinig vocht over is voor het volggewas. In het voorjaar moet het gewas op zand voor het ploegen eerst
één of twee keer bewerkt worden met een schijveneg, messeneg of cultivator.
Vaak lukt het niet om de groenbemesters op de kopakker compleet onder te ploegen. Bij droog weer
kan deze met een messeneg of een rotorkopeg voorbewerkt worden. Er kan ook voor gekozen worden
om geen groenbemester te telen op de kopakker.
De vorstgevoeligheid verschilt per soort groenbemester. Facelia, gele mosterd, bladrammenas en bladkool halen in het nederlandse klimaat normaal gesproken het voorjaar niet. Soms overleven
Westerwolds raaigras, rode klaver, perzische klaver, bladkool en stoppelknollen de winter. Italiaans raaigras overleeft meestal. Rietzwenkgras, Engels raaigras, winterrogge en witte klaver hebben weinig last
van vorst en moeten dus ondergewerkt worden.
Het uitlopen van knollen of de penwortel kan een probleem zijn. Dit gebeurt bij stoppelknollen en ram
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menas. Bij voldoende diep en regelmatig onderploegen is de kans op problemen klein. Verder kan door
dichtte zaaien voorkomen worden datstoppelknollen knollen maken. Bij bladrammenas kan voorko
men worden dat de penwortel gaat uitlopen door ervoor te zorgen dat het gewas gebloeid heeft. Dat
kan door een ras te kiezen dat niet te laat bloeit, door voldoende dicht te zaaien en door te zorgen voor
een regelmatige stand.
Enkele groenbemesters zijn in praktijkomstandigheden in staat kiemkrachtig zaad te vormen. Onder
dekvrucht gaat het om sommige rassen Italiaans raaigras, in de stoppel om spurrie, gele mosterd en
Westerwolds raaigras. Bij de grassen kan gekozen worden voor laatbloeiende rassen. Spurrie en gele
mosterd kunnen het beste ondergeploegd worden zodra de bloei ten einde loopt.
Bijlage 3 geeft een overzicht van de groenbemesters en hun belangrijke eigenschappen.
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Meststoffen
Jan Bokhorst
5.1 Inleiding
Wanneer voor een bepaalde meststof gekozen wordt gebeurt dit meestal omdat meerdere doelen tege
lijk bereikt moeten worden. Toediening van voedingsstoffen voor de plant is natuurlijk vaak belangrijk.
Wanneer dit het enige doel is wordt niet voor vaste mest of compost gekozen. Bij de keuze van deze
laatste meststoffen kunnen een rol spelen:
• toediening van voedingsstoffen
• opbouw of onderhoud van het organische stofgehalte
• opbouw of onderhoud van bodemstructuur en bewortelingmogelijkheden
• opbouw of onderhoud van een evenwichtig bodemleven
• opbouw of onderhoud van de ziektewerendheid van de bodem.
Als doei dat bereikt moet worden kan de volgende leidraad dienen.
Voor een evenwichtige groei, een evenwichtig bodemleven, een goede bodemstructuur en een goede
ziektewerendheid van de grond is het nodig dat:
• er gedurende het groeiseizoen steeds voedsel (koolhydraten) voor het bodemleven beschikbaar is
• er geleidelijk aan voedingsstoffen vrijkomen in een constante stroom.
Met dit als doel wordt de keuze van een meststof nu verder bepaald door de bodem en het bedrijfstype.
De bodem
Is het organische stofgehalte te laag dan speelt humusopbouw door de mest een rol. Is de bodemstruc
tuur slecht dan is het vooral op zavel- en kleigronden wenselijk niet te verse mest te gebruiken, vooral
wanneer er tot 25 a 30 cm diepte wordt geploegd. Anaërobe plekken in de grond kunnen dan makke
lijk ontstaan en deze benadelen de groei van de gewassen gedurende langere tijd. Vormen bodem
gebonden ziekten een belangrijk probleem dan kan de aandacht bij ziektewerende mest of compost
gelegd worden. Levert de bodem weinig stikstof, fosfor of kalium dan moet de mest dit doen.
Het bedrijfstype
In de intensieve groenteteelt en de kasteelt moet de mest of compost alles verzorgen; zowel de planten
voeding op korte termijn als de bodemvruchtbaarheid op langere termijn. In de extensievere akkerbouw
spelen gewassen en groenbemesters ook een hele belangrijke rol hierin en zijn meststoffen aanvullend
of sturend. Maar steeds is het belangrijk te beseffen dat de eigenschappen van mest en compost sterk
uiteen lopen en de eisen aan mest en compost per situatie sterk verschillen.

5.2 Beïnvloeding van eigenschappen
De eigenschappen van mest kunnen beïnvloed worden en gestuurd worden in de richting die wenselijk
is. Voeding van het vee, menging met andere materialen en composteren beïnvloeden de eigenschap
pen.
Voeding van het vee
In de biologische landbouw wordt meer ruwvoer en minder krachtvoer gebruikt dan in de gangbare
landbouw. Het stikstofgehalte van de mest is daarom lager. Binnen de biologische bedrijven kan de ver
houding tussen ruwvoer en krachtvoer evenwel sterk wisselen en daarmee ook de mestsamenstelling.
Een analyse van de mest voorafgaand aan het gebruik is dan van belang.
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Menging met andere materialen
Menging van de mest met stro of groenafval geeft een mest die sterker humusopbouwend is omdat
deze materialen dat ook zijn. Daarnaast geeft een dergelijke mest meer voeding voor het bodemleven.
Dit is vooral van belang wanneer gewasresten en groenbemesters de humusopbouw en het bodemleven
niet voldoende verzorgen.
Compostering
Composterlng heeft zijn voor- en nadelen. Tijdens het composteren treden verliezen van stikstof en
organische stof op en composteren brengt kosten voor arbeid en materiaal met zich mee. Dit moet
opwegen tegen de nieuwe eigenschappen die verkregen worden en hoe belangrijk dit is hangt weer af
van bodem en bedrijfstype.
De nieuwe eigenschappen kunnen zijn: een betere verzorging van bodemstructuur, beworteling, bodem
leven en ziektewerendheid van de grond. Wat betreft de duur van composteren is te lang composteren
zelden wenselijk. De meerwaarde die gewenst wordt gaat dan verloren en de verliezen nemen toe.
Tijdens het composteren is af en toe omzetten (2 of 3 keer gedurende enkele maanden) een belangrijke
optie. Mest intensief omzetten met speciale omzetmachines (bijv. 15 keer in 6 weken) geeft grote verlie
zen aan stikstof en organisch materiaal en de winst hiervan voor het eindproduct is nog niet aange
toond. Wanneer weinig mest met veel groenafval wordt verwerkt zijn de verliezen geringer en wordt
deze werkwijze een optie, maar ook hier is weinig onderzoek beschikbaar dat deze werkwijze onder
steunt.

5.3 Eigenschappen van meststoffen
Voedingsstoffen: inhoud en werking

Bij organische meststoffen wordt bij onderzoek meestal het totaalgehalte aan voedingsstoffen geanaly
seerd. In de praktijk wordt vaak gebruik gemaakt van standaardwaarden in plaats van analyse-uitslagen per partij mest. Drie dingen zijn steeds van belang:
• Het totaalgehalte aan een voedingsstof geeft vooral bij stikstof en fosfaat niet direct de beschik
baarheid aan. De beschikbaarheid wordt in meerdere of mindere mate bepaald door de snelheid van
afbraak, maar ook door het te telen gewas of de eigenschappen van de bodem.
• Bij gebruik van standaardwaarden moet er rekening mee worden gehouden dat er in de praktijk bin
nen een zelfde meststof grote verschillen kunnen optreden. Analyse van de te gebruiken meststof
kan dit ondervangen. De forfaitaire waarden van de mineraleninhoud van diverse organische mest
stoffen staat in bijlage 4, evenals een indicatie van de stikstof- en fosfaatinhoud van biologische
mest.
• Ook de wijze van onderwerken heeft invloed op de werking. Het mag duidelijk zijn dat mest die in
grove plakken diep ondergewerkt wordt in grond met een slechte structuur een heel andere werking
heeft dan eenzelfde mest wat fijner verkruimeld en oppervlakkig ingewerkt in een grond met een
mooie structuur. Bekijk de bouwvoor enkele weken na onderbrengen van de mest. Hoe is de mest in
de grond veranderd en hoe reageren de wortels erop? Zijn er blauwe anaërobe plekken rond de mest
ontstaan dan heeft de mestgift alleen maar een negatief gevolg gehad. Ook kan het zijn dat de wor
tels al snel intensief de mest gaan doorwortelen. Soms is in de zomer de mest van het voorjaar al
geheel verdwenen. Laat de keuze van mestsoort en composteringswijze vooral ook door dit soort
waarnemingen bepalen.
De afzonderlijke voedingsstoffen

Stikstof
Vooral bij de stikstof geeft het totaalgehalte aan stikstof niet de stikstofwerking aan. Verse mest heeft
een relatief laag stikstofgehalte en levert relatief veel stikstof. Bij composteren gaat het stikstofgehalte
omhoog omdat koolstofhoudende verbindingen sneller verdwijnen dan stikstofhoudende. Toch gaat de
stikstofwerking van de compost omlaag. De stikstof wordt namelijk ingebouwd in meer stabiele verbin
dingen die moeilijker worden aangetast door het bodemleven. Ook groencomposten en GFT-composten
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kunnen veel stikstof bevatten en toch weinig stikstof leveren.
De hoeveelheid stikstof die de verschillende meststoffen in het eerste jaar leveren (werkingscoëfficiënten) zijn vermeld in bijlage 7.
Er zijn steeds meer aanwijzingen dat de stikstoflevering in het tweede en de daaropvolgende jaren gro
ter is dan tot op heden werd aangenomen. Regelmatig gebruik van organische mest geeft een constan
te stroom van stikstof uit in het verleden toegediende meststoffen, de zogenaamde oude kracht.
Over de invloed van het voer op het stikstofgehalte en over de grote verschillen binnen de biologische
landbouw geeft het onderzoek van Boer (2000) enige indicatie, tabel 5.1.
Tabel 5.1. Stikstofgehalten organische mestsoorten (Boer 2000)

mest

aantal monsters

minimum

maximum

bioloqisch
dunne rundermest

23

5,3

1,5

gemiddeld

gemiddeld

bioloqisch

qanqbaar

3,7

4,9

rundergier

3

1,1

1,9

1,5

4,0

dunne varkensmest

4

1,7

7,1

4,6

7,2

Fosfaat
Bij rundvee-, varkens- en kippenmest wordt aangenomen dat de werking in het eerste jaar respectieve
lijk 60, 100 en 70 % is (PAV bemestingsadvies). Bij regelmatig gebruik kan voor deze drie meststoffen
een werkingscoëfficiënt van 100% worden aangenomen.
Voor GFT compost is de werkingscoëfficiënt in het eerste jaar 50 tot 60%. Ook hier kan bij meerjarig
gebruik met 100% worden gewerkt. Naast de fosfaat die in de mest zit maakt een organische mest ook
fosfaat vrij uit de bodemvoorraad. Dit speelt vooral bij fosfaatfixerende gronden (kalk of ijzerrijk) met
een hoge fosfaat voorraad. In dergelijke situaties kan hier rekening mee worden gehouden.
Kalium
De kalium in organische mest zit in de vloeistoffase of als zout in de vaste fase. Voorlopig wordt aange
nomen dat deze kalium in het eerste jaar voor 100% beschikbaar is.
Humusopbouw

Op het gebied van beoordeling van de humusopbouwende waarde moet helaas geconstateerd worden
dat er nog geen algemeen aanvaarde eenvoudige methode ontwikkeld is die laat zien of een mest of
compost in de grond snel verdwijnt of juist traag. In het eerste geval is de bijdrage aan humusopbouw
laag in het tweede geval hoog. Er zijn wel tabellen in de literatuur te vinden waarin het percentage
effectieve organische stof van verschillende meststoffen staat aangegeven (bijlage 1 ), maar deze cijfers
berusten slechts zeer ten dele op metingen. In de praktijk zijn de verschillen veel groter dan nu wordt
aangenomen.
Tabel 5.2. Afbraaksnelheid van meststoffen

Door het LBI is een aantal biologische meststof
% koolstofverlies bij incubatie

fen nader geanalyseerd door de mest met grond

met grond (4 weken 20°C)

te mengen en dan te kijken hoeveel koolzuur zich

strorijke kippenmest vers

24

ontwikkelt (tabel 5.2). Hieruit kan de mate van

strorijke kippenmest gecomposteerd

16

afbraak berekend worden.

geiten mest vers

16

geitenmest gecomposteerd
runderportstalmest vers

6

De koolstofhoudende verbindingen in kippen- en

15

geitenmest geven de minste organische stof op

runderpotstalmest gecomposteerd

8

langere termijn; die in plantaardige composten

GFT

3

het meeste. Bij composteren ontstaan verbindin

groencompost

3

gen of blijven verbindingen over die stabieler zijn

boomschorscompost

2

dan die in het verse materiaal. Doordat bij com-
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posteren ook verbindingen verdwijnen maakt het voor het organische stofgehalte op langere termijn
waarschijnlijk weinig uit of een bepaalde partij mest direct wordt uitgereden of pas na compostering
wordt gebruikt.
Om een indruk te krijgen van de afbreekbaarheid van een mest of compost kan gebruik worden
gemaakt van een eenvoudige doe het zelf test: de Solvita test (Woodsend).
Bodemstructuur, evenwichtig bodemleven, ziektewerendheid

Bij het demonstratieveld van 'Mest als kans' in Lelystad waar het PRI ook onderzoek aan uitvoert bleek
in 1999 dat verse potstalmest de aantasting van bloemkool door Rhizoctonia solani stimuleerde en dat
extensief gecomposteerde potstalmest de aantasting sterker onderdrukte dan enig andere meststof.
Deze ervaring past in het beeld dat tot nu toe over deze kwestie bestaat. Zeer verse producten kunnen
het bodemleven ontregelen, waardoor ziekteverwekkers niet meer onderdrukt worden. Daarnaast wor
den zeer lang gecomposteerde of zeer intensief gecomposteerde producten ineffectief. Deze producten
dragen niet meer duidelijk bij aan een evenwichtig bodemleven. Wereldwijd wordt er op het moment
veel onderzoek naar deze problematiek gedaan en het is te verwachten dat er de komende jaren steeds
meer duidelijkheid gaat komen. Wie nu al meer wil weten kan gebruik maken van verschillende labora
toria. Via Compara kan een mest of compost bij BBC labs en SFW in de VS worden onderzocht. Ook
Koch Bodemtechniek heeft mogelijkheden. Bij Biophyt in Zwitserland wordt de mest gemengd met sub
straat en worden er planten op gekweekt. Door een ziekte in de grond aan te brengen wordt het ziekteonderdrukkende effect bepaald.
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6.2 Het mest-traject in hoofdlijnen
6.3 Nadere uitwerking van het mest-traject
6.4 Rekenvoorbeeld
6.5 Het klavertraject
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Rekenregels
Luc Steinbuch
Geert-Jan van der Bürgt
6.1 Inleiding
Een onderdeel van het plannen van de teelt en de vruchtwisseling is het bepalen van de hoeveelheid en
de soort mest. Om een houvast te hebben om de mestaanvoer en de behoefte van het gewas op elkaar
af te stemmen kunnen rekenregels gebruikt worden. Deze bestaan uit een aantal standaardwaarden,
gebaseerd op gemiddelden: een gemiddeld gewas, gemiddeld weer, een gemiddelde bodem, een
gemiddelde mest. Juist om een praktisch hanteerbare berekeningsmethode te krijgen wordt de situatie
niet te ver uitgesplitst.
In de volgende tekst zijn twee manieren uitgewerkt om door rekenen zicht te krijgen op mesthoeveelheid, keuze mestsoort en verdeling over de gewassen. Doel daarbij is de aanvoer van mineralen en de
afvoer ervan inde vorm van producten beter op elkaar af te stemmen. Een derde methode wordt slechts
kort aangeduid.
1. Het mest-traject. Deze manier is gebaseerd op relatief ruime aanvoer van mest om in het bestaande
bouwplan/vruchtvolgorde een verantwoorde hoeveelheid stikstof voor de gewassen beschikbaar te
hebben. Met verantwoord wordt bedoeld: voldoende voor een acceptabele opbrengst, niet overmatig
zodat verliezen beperkt blijven. Klavers spelen slechts een nevenrol in de stikstofvoorziening.
2. Het klaver-traject. Deze rekenmethode is gebaseerd op verdergaande eisen ten aanzien van het
milieu. Deze methode neemt fosfaat-evenwicht als uitgangspunt (wat meestal neerkomt op een rela
tief kleine mestgift) en vult het tekort aan stikstof aan uit vlinderbloemigen. Dit vraagt een zekere
regelmaat in de vruchtwisseling, en klavers (of luzerne) vormen een wezenlijke schakel in de vrucht
wisseling.
3. Self-reliant. Indien de biologische landbouw volledig op eigen benen moet staan moet de bemesting
nog verder omlaag dan onder het klaver-traject. Behalve dat gezocht moet worden naar alternatieve
bronnen voor kali en fosfaat worden er nog hogere eisen gesteld aan hetstikstofmanagementvan
het bedrijf. Deze optie wordt hier niet verder uitgewerkt.

6.2 Het mest-traject in hoofdlijnen
Voor het bepalen van mesthoeveelheid en mestsoort op basis van de stikstofbehoefte worden de vol
gende stappen doorlopen:
1. Bepaal bij uw huidige bouwplan per teelt de behoefte aan stikstof. Dit is de bruto stikstofbehoefte.
2. Bepaal hoeveel stikstof tijdens het groeiseizoen vrij gaat komen door nawerking gewasresten en
groenbemesters, levering uit de bodem en neerslag: interne stikstoflevering.
3. De bruto stikstofbehoefte van het gewas, minus de interne stikstoflevering geeft de hoeveelheid stik
stof die in de vorm van mest aangevoerd zou moeten worden: de netto stikstofbehoefte.
4. Door de netto stikstofbehoefte van alle teelten op te tellen krijgen we de totale netto stikstofbehoef
te van het bouwplan.
5. Deze stikstofbehoefte moet gedekt worden door mest. Er wordt een mestsoort (of meerdere) gekozen
waarbij de werkingscoëfficiënt van de mest in de berekening betrokken wordt. De hoeveel mest die
maximaal toegevoerd wordt hangt af van de EU-stikstofnorm (170 kg N/ha) en de Minas-regelgeving omdat daarbij ook naar fosfaat gekeken moeten worden. Ook speelt de beschikbaarheid van
mest of compost binnen het bedrijf een rol: wat bedrijfsintern aan mest (compost) geproduceerd
wordt telt niet mee binnen Minas maar kan wel als bemesting ingezet worden in het bouwplan.
6. Als laatste stap wordt de uitgerekende hoeveelheid mest over de teelten verdeeld.
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Deze berekening kijkt alleen naar de stikstof. Andere mineralen zoals fosfaat, kalium, en in mindere
mate magnesium zullen ook meegenomen moeten worden. Ook de bijdrage van de mest aan de organi
sche stof voorziening van de bodem moet worden meegenomen (zie hoofdstuk bodem). Dit kan meewe
gen met de keuze van het teeltplan, de mestsoorten en eventuele aanvullende meststoffen.

6.3 Nadere uitwerking van het mest-traject
Stap 1: de bruto stikstofbehoefte

De bruto stikstofbehoefte wordt gegeven in bijlage 5. Deze is afgeleid van onderzoeksresultaten in de
reguliere landbouw. Cijfermateriaal dat toegesneden is op de biologische landbouw is nog onvoldoen
de beschikbaar. In de tabel wordt uitgegaan van 60% van het reguliere stikstofadvies. Dat is een keuze
die aangevochten kan worden. De keuze voor 60% sluit wel aan bij wat in de praktijk gedaan wordt en
bij de gemiddeld 20 tot 40% lagere opbrengsten in de biologische teelt.

Bij een aantal gewassen plaatsen we de volgende kanttekeningen.
• Bij vlinderbloemigen kan zonder grote problemen een nog lager stikstof niveau aangehouden
worden. Bij proeven met bruine bonen werd bij een bemesting van 50 kg N /ha in plaats van
150 kg N toch nog een opbrengst van ruim 80% gehaald (Neuvel et al., 1994). Teelten als kla
vers en luzerne krijgen zelfs conventioneel geen stikstof bemesting. Voorwaarde voor het slagen
van deze teelt zijn dan wel een voldoende beschikbaarheid van andere mineralen en een goede
pH.
• Gewassen als aardappels en bieten reageren in proeven tamelijk gevoelig op minder stikstof.
Maar het feit dat deze stikstof in een organische vorm wordt toegediend helpt met name bij
aardappels weer om de opbrengst te vergroten: waarschijnlijk komt dat door het geleidelijker
vrijkomen van de voedingsstoffen, en de ruime aanwezigheid van kalium. Ook omdat vanwege
Phytophthora het groeiseizoen van de aardappels korter is, kunnen ze met minder mest toe. Het
PAV/PPO-WUR gaat uit van een stikstofbehoefte van 125 kg /h a, terwijl de gangbare norm
boven de 250 zit. (Wijnands en Leeuwen, 2000)
• Bij suikerbieten ligt de juiste hoeveelheid stikstof gevoelig: te weinig geeft al snel minder knolopbrengst, teveel doet het suikergehalte dalen. De diepe doorworteling en het lange groeisei
zoen maken de invloed van stikstof uit organische herkomst groot. Dit zit zo goed mogelijk ver
werkt in de navolgende rekenregels. Geadviseerd wordt om met name bij dit gewas een grond
monster te laten nemen, en de uitkomst te verwerken in het bemestingsadvies (Westerdijk en
Zwampot, 1994). Voor de biologische teelt wordt aangeraden niet te ver onder de gangbare
norm te bemesten. Het PAV gaat uit van 150 kg N/ha.
• Wintertarwe heeft voor een hoge opbrengst en een goed eiwitgehalte (bakkwaliteit) veel stikstof
nodig. Echter de conventionele norm van 240 kg N /ha gaat uit van meerdere giften gedurende
het groeiseizoen. In de biologische situatie kan echter alleen een gift vóór de teelt geven wor
den; de rest moet uit de nawerking en de achtergrondlevering komen. Een gift dunne mest in
het voorjaar werkt niet altijd even gunstig uit in verband met structuurverlies. Voor een eerste
gift wordt aangeraden te zorgen voor niet meer dan 140 kg, bemesting + Nmin (Darwinkel en
Zwanepol 1997). In de biologisch teelt wordt daar iets onder gegaan: een uitgangspunt van
120 kg N /ha lijkt redelijk. Granen zijn doorgaans niet de geldgenerators van de vruchtwisseling; bij tekort aan mest moet bij voorkeur op de laag-renderende gewassen gekort worden.

Stap 2: Levering uit de omgeving: gewasresten,
groenbemesters, bodem en depositie

Gewasresten
• De nalevering van de gewasresten van de teelt in het jaar ervoor, die achterblijven op het veld, wordt
gegeven in bijlage 6. Omdat de stikstof met de vertering van de organische stof in de loop van het
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groeiseizoen vrijkomt, is de hoeveelheid stikstof afhankelijk van de lengte van het groeiseizoen. Van
sommige gewasresten zijn geen uitgesplitste getallen bekend.
• De nalevering in het tweede jaar is klein. Voor groentegewasresten met een hoge C/N-verhouding
(bv koolresten) kan worden uitgegaan van ca. 10 kg N per ha.
• In vruchtwisselingen in de intensieve tuinbouw zijn erjaren met meerdere teelten achter elkaar op
een perceel. De nalevering van het eerste gewas aan het tweede gewas kan hierbij groot zijn, omdat
het vaak gaat om snel verteerbaar materiaal (bladresten) en omdat er veel minder verliezen voorko
men (directe benutting). Concrete getallen zijn niet bekend.
Groenbem esters
• Zoals ook aangegeven in hoofdstuk 4, wordt de stikstofvastlegging door groenbemesters sterk gesti
muleerd door deze zo vroeg mogelijk te zaaien. In tabel 6.1 staan de algemene vuistwaarden voor
de nalevering van groenbemesters, uitgaande van een goed gelukt gewas.
• Crasklaver en luzerne zijn doorgaans de plantaardige stikstofmotoren in de vruchtwisseling. De
gewasresten van deze teelten werken meerdere jaren door. Getallen zijn gegeven in tabel 6.2.

Tabel 6.1. Nalevering groenbemesters bij gebruik als vanggewas (Wijnands en van Leeuwen, 2000).

voorgaande teelt

N-levering, kg/ha
inwerktiidstip

niet vlinderbloemige

voor winter

15

na winter

30

gras of graanstoppel

voor winter

40

na winter

40

vlinderbloemige

voor winter

20

na winter

40

vlinderbloemige in

Tabel 6.2. Nalevering grasklaveren lucerne. Bron: Zwanepol, 1998; Wijnands en van Leeuwen, 2000.

N-levering, kg N/ha, groeiseizoen
voorgaande teelt

luzerne of grasklaver, eenjarig

luzerne of grasklaver, tweejarig

jaar na scheuren

mrt-jun

mrt-jul

mrt-sep

(qranen)

(aardappel)

(bieten)

1

65

75

85

2

15

30

40

3

10

20

30

1

45

75

85

2

35

65

70

3

25

25

45

Bodem
De achtergrondlevering van de bodem komt tot stand door de afbraak van de bodem organische stof,
die niet meer aan één van de benoembare bronnen toegeschreven kan worden. Deze levering is afhan
kelijk van de situatie; zie voor een benadering tabel 6.3.
De getallen zijn gebaseerd op een situatie waarin de organische stof goed kan afbreken: een goede
structuur niet te veel ofte weinig vocht, een niet te lage pH.
Enkele opmerkingen:
• Zand met een (veel) hoger organische stof gehalte levert niet evenredig meer stikstof. Bij de meeste
zandgronden in Nederland met een hoog organische stof gehalte is een groot deel van de humus
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vanuit de stikstofdynamiek bezien 'inert': het zit wel in de grond maar breekt niet noemenswaardig
af en levert dus ook geen stikstof.
• De afbraak van organische stof verloopt iets sneller op zandgrond dan op zwaardere grond.
Doorgaans wordt klei als 'rijker' beschouwd dan zand. Dat zit hem dus niet in de snelheid van levering van stikstof maar in andere bodemeigenschappen: vochtgehalte, dikte doorwortelbare laag,
hoger aandeel actieve organische stof, veel lagere uitspoelingsgevoeligheid.
Tabel 6.3. Levering van stikstof door de bodem. Modelberekeningen uit Ndicea.

N-levering, kg N/ha, groeiseizoen
bodemsoort, % o.s.

mrt-jun

mrt-jul

mrt-sep

jaarrond

(qranen)

(aardappel)

(bieten)

(qrasklaver)

zand, 2 % os (afbreekbaar)

30

50

75

100

klei, 2 % os

25

40

60

80

klei, 3 % os

40

60

100

120

Depositie
De stikstofdepositie komt gedeeltelijk ten goede aan het gewas, een deel bestaat uit niet opneembare
stikstofverbindingen en een deel valt buiten het groeiseizoen en spoelt uit. De hoeveelheden kunnen
per jaar en per locatie verschillen. Er wordt rekening gehouden met 10 kg N/ha die door het gewas tij
dens het groeiseizoen opgenomen kan worden. Dit is ruwweg 1/3 deel van de totale stikstofdepositie.
Een jaarrond teelt als grasklaver zal een groter deel van de depositie benutten: 20 kg.
Stap 3 en 4: De totale netto stikstofbehoefte

De totale netto stikstofbehoefte wordt berekend door de behoeften van alle teelten op te tellen vol
gens de getallen uit de tabellen, verminderd met de uitgerekende levering van gewasresten, groenbemesters, bodem en depositie.
In de praktijk zal de situatie zich voordoen dat een gewas op een perceel komt waar het voorgaande
jaar de oppervlakte verdeeld was over twee of meer verschillende teelten. Soms zal de nawerking van
die teelten ongeveer gelijk zijn. Soms kan het echter heel verschillend zijn. Gerekend kan worden met de
gemiddelde stikstofnalevering, of er kan ("een veilig gevoel”) de laagste van de twee aangehouden wor
den. Dat leidt dan wel tot een berekende overbemesting op een deel van het perceel. Tenslotte kan ook
de bemesting per perceel-deel aangepast worden.
Stap 5: Mestkeuze en hoeveelheid

De totale netto stikstofbehoefte zal nu met mest gedekt moeten worden. Het gaat in deze berekening
om de directe werking van N in de mestsoorten: de in de mest aanwezige minerale stikstof en de stik
stof die uit de snel verterende organische stof vrijkomt. Dit wordt samengevat in het begrip werkingscoëfficiënt. De waarden voor verschillende mestsoorten staat in bijlage 7. Voor vaste mest geldt een
meerjarige werking. Deze is ook in de bijlage opgenomen als indicatieve waarde. Verder onderzoek zal
deze getallen kunnen bestendigen.
De hoeveelheid stikstof in mest kan sterk variëren en kan daarom het beste bepaald worden door ana
lyse. Om die reden is voorzichtigheid geboden met het geven van vuistwaarden. Uit een onderzoek
onder 23 biologische 23 bedrijven bleek dat het stikstofgehalte van runderdrijfmest varieerde van 1.5
tot 5.3 kg/ton. Het fosfaatgehalte van diezelfde bedrijven varieerde van 0.7 tot 2.5 kg /ton (Boer,
2000). In bijlage 4 staan enkele richtwaarden.
Over de keuze tussen verschillende mestsoorten wordt ingegaan in het hoofdstuk 5 over mest.
De uiteindelijke werking van de mest is hoeveelheid mest maal het stikstofgehalte maal de werkingscoëfficiënt.
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De mestaanvoer wordt beperkt door:
• De EU-norm voor biologische landbouw: maximaal 170 kg N/ha uit dierlijke mest
• MINAS: maximale verliesnormen een stikstof en fosfaat
• Verkrijgbaarheid, prijs van mest. Ook zal de aankoop van niet-biologische mest in de toekomst steeds
meer door regels ingeperkt worden.
• Indien bewust gekozen wordt voor een gesloten gemengd bedrijf: hoeveel mest kan de veehouderijtak missen?
Stap 6: Verdeling mest

Per gewas kan nu uitgerekend worden hoeveel mest er uitgereden zou moeten worden. Als de netto
behoefte op een bepaald perceel laag is zal in de praktijk toch geen mest uitgereden worden en kan de
post voor dat perceel geschrapt worden. Deze mest zou eventueel voor een ander gewas ingezet kunnen
worden, mits het geheel binnen de regels blijft. Deze handelswijze zien we veel in de biologische land
bouw: voor de veeleisende gewassen wordt bemest; andere gewassen moeten het zonder mest doen.
Bij een beperkt aanbod van mest zal er een keuze gemaakt moeten worden, welke gewassen volgens de
rekenregels bemest zullen worden en welke met wat minder toe kunnen of zelfs zonder mest het seizoen
in gaan. Om hierin een goede afweging te maken zal de bodem, het gewas en de markt goed gekend
moeten worden. Aardappels bijvoorbeeld zijn erg dankbaar voor veel organische mest. Knolselderij wil
graag veel organische mest maar niet téveel (gemineraliseerde) stikstof in de herfst vanwege de
bewaarbaarheid (Zwart-Rodzant en Zwanepol, 1990).

6.4 Rekenvoorbeeld
Een eenvoudige vruchtwisseling op lichte klei met 2% organische stof.
De bruto N-behoefte halen we uit bijlage 5:
Tabel 6.4. Bruto stikstofbehoefte

jaar

gewas_____________ bruto N-behoefte in kg N/ha

1

wintertarwe

120

2

aardappelen

125

3

zomergerst

55

4

grasklaver

0

5

suikerbieten

150

Tabel 6.5. Stikstoflevering door gewasresten

N-levering uit voorgaande gewassen in kg N/ha
jaar

qewas

1 jaar eerder

1

wintertarwe

suikerbiet

2

aardappelen

wtarwe

3

zomergerst

aardapp

4

grasklaver

zomergerst

5

suikerbiet

grasklaver

2 jaar eerder
20

grasklaver

3 jaar eerder

totaal

15

35
grasklaver

20

20

5

5

85

85

0

Met bijlage 6 en tabel 6.2 kunnen we schatten hoeveel stikstof er uit gewasresten vrijkomt:
Met bovenstaande levering uit gewasresten, de bodemachtergrondlevering uit tabel 6.3 en de depositie
komen we uit op de totale interne levering van stikstof:
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Tabel 6 .6 . Totale N-levering aan gewas

Totale interne N-levering aan de gewassen in kg N/ha
jaar

gewas

bodem

depositie

qewasresten

totaal leverinq

wintertarwe

25

10

35

70

2

aardappelen

40

10

20

70

3

zomergerst

25

10

5

40

4

grasklaver

80

20

0

100

5

suikerbiet

60

10

85

155

1

De bruto stikstofbehoefte min de levering uit de omgeving is de netto stikstofbehoefte:
Tabel 6.7. Netto stikstofbehoefte

Kg N/ha
jaar

gewas

bruto behoefte

levering

(tabel 6.4)

(tabel 6.6)

netto behoefte

1

wintertarwe

120

70

50

2

aardappelen

125

70

55

3

zomergerst

4

grasklaver

5

suikerbieten

55

40

15

0

100

-100

150

155

-5

De negatieve netto stikstofbehoefte van grasklaver is een gegeven: ook zonder dat mest gestrooid
wordt levert de bodem stikstof aan de grasklaver. Wel is het zo: hoe meer stikstof er door de bodem en
gewasresten geleverd wordt, hoe minder stikstof er daadwerkelijk gebonden zal worden.
De tekorten worden in dit voorbeeld aangevuld met potstalmest, met een stikstofgehalte van 6,1
kg/ton en een fosfaatgehalte van 3,2 kg/ton. Alle mest, behalve die voor de aardappels wordt in het
najaar uitgebracht.
De levering uit mest is:
Hoeveelheid mest in tonnen x het stikstofgehalte in kg/ton x maal de werkingscoëfficient gedeeld door

100.
De werkingscoëfficienten komen uit bijlage 7. Het stikstofgehalte is hierboven gegeven maar volgt nor
maal gesproken uit de mestanalyse of uit bijlage 4.
Tabel 6.8. Stikstofbegroting per gewas

Netto

Hoeveel

Stikstof

Werkings

Levering

Werkings

Levering

Totaal

behoefte

heid mest

gehalte

coëffi

uit mest

coëffi

uit mest

levering

(kg

(kg

(ton/ha)

(kg

cient (%)

le jaar

cient (%)

2e jaar

mest

N/ha)

N/ton)

Ie jaar

(kg

2e jaar

(kg n/ha)

29

21

N/ha)

Tekort

N/ha)
1 Wintertarwe

50

40

6,1

12

29

2

Aardappelen

55

40

6,1

17

42

7

17

59

-4

3

Zomergerst

15

20

6,1

12

15

5

12

27

-12

4

Gras-klaver

0

0

5

Suikerbieten

-5

0
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Indien gestreefd wordt naar bakwaardige tarwe zou nog wat meer mest gegeven kunnen worden, bij
voorbeeld ten koste van de zomergerst.
Doorrekenend met bovenstaande getallen komen we aan gemiddeld 20 ton mest per ha, een totale
toevoer van ca. 120 kg N/ha uit dierlijke mest en een toevoer aan fosfaat van 64 kg P20 5/ha.

6.5 Het klavertraject
Het gepresenteerde systeem van rekenregels is één mogelijkheid. Ter vergelijking noemen we hier kort
een ander systeem, het 'Ecologisch Nutriëntenbeheer', in de 90er jaren ontwikkeld door Vereijken van
het AB-DLO. Hierbij wordt de nadruk gelegd op zo min mogelijk emissie naar het milieu, bij een renda
bele biologische landbouw. Behalve dit verschil in uitgangspunt zitten er overigens grote overeenkom
sten in benadering in rekenwijze. Het systeem, vooralsnog bedoeld voor zavel en klei bestaat uit 5 stap
pen:
1 Bepaal vroeg in het voorafgaande jaar de behoefte aan P en K uit mest aan de hand van de bodemreserves in dit voorjaar en de te verwachten aanvoer met mest.
Aan de hand van de fosfaatbehoefte wordt er gekeken is of het wenselijk is dat de benodigde stik
stof N met mest of met vlinderbloemigen wordt toegevoerd. Dit vraagt om een vruchtwisseling waar
in per jaar gekozen kan worden kan worden tussen wel of niet vlinderbloemige hoofdgewassen (gras,
gras/klaver, lucerne) en tussen de soorten groenbemester.
2 Bepaal de N-behoefte per gewas, gebaseerd op de onttrekking met product en oogstresten en de te
verwachten bodemvoorraad bij de oogst.
3 De behoefte per gewas min de N aanvoer uit het systeem (bodemvoorraad, mineralisatie organische
stof en gewasresten, depositie) is het deel van de N-behoefte, te dekken met mest.
4 Kies, aan de hand van de N-P-K behoeften een bijpassende mestsoort. Eventueel aanvullen met een
K-meststof.
5 Analyseer de mest en verdeel deze over de gewassen op basis van de N-behoefte, eventueel aange
vuld met een kalimeststof. (Vereijken et al., 1998)
Namen
PAGV: Proefstation voor Akkerbouw en Groenteteelt in de Vollegrond
Is hernoemd tot PAV: Proefstation voor de Akkerbouw en Vollegrondsgroenteteelt
Per 1/1/2001 is het PAV onderdeel geworden van PPO (Plantaardig Praktijkonderzoek) van
Wageningen UR.
AB-DLO: inmiddels opgegaan in Plant Research International van Wageningen UR
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Mineralenbalansen
Geert-Jan van der Burgt
Inleiding
Het opstellen van een mineralenbalans kan helpen om inzicht te krijgen hoe de aanvoer van mineralen
zich verhoudt tot de afvoer. Meestal wordt dit gedaan op bedrijfsniveau: van een jaar worden van het
bedrijf de aanvoer en de afvoer naast elkaar gezet. Daarvoor kunnen getallen uit tabellen gebruikt wor
den of de werkelijke waarden als die gemeten zijn. Bij gewassen wordt zelden de mineraleninhoud
bepaald en zijn tabellen de aangewezen weg. Bij mest gebeurt dat wel vaak. In bijlage 4 staat de
gemiddelde mineraleninhoud van een aantal mestsoorten en van een aantal mestsoorten uit de biolo
gische landbouw. In bijlage 8 is een overzicht gegeven van de mineralen inhoud van diverse gewassen
onder reguliere omstandigheden; een dergelijke lijst onder biologische omstandigheden is niet beschik
baar.

7.2 Minas
Over Minas kunnen we kort zijn. De gedachte achter Minas forfaitair is eenvoudig. Er wordt gewerkt op
jaarbasis voor het gehele bedrijf. Alles wat binnen een kalenderjaar aangevoerd wordt in de vorm van
mest en afgevoerd in de vorm van producten wordt in de balans opgenomen. De aanvoer en de afvoer
worden bepaald op basis van forfaitaire waarden voor mest en gewas. Bij Minas verfijnd wordt de wer
kelijke aanvoer berekend op basis van analyses die vermeld staan op mestbonnen; de afvoer is ook hier
forfaitair. In de verdere tekst gaan we uit van Minas-verfijnd.
Voor vlinderbloemigen is nog niet duidelijk of daarvoor aanvoer van stikstof meegerekend moet wor
den. De waarden in tabel 7.1. zouden dan gaan gelden. Grasklaver is vooralsnog niet opgenomen als
'aanvoerpost'.
Tabel 7.1. Forfaitaire N-binding van enkele belangrijk vlinderbloemigen. Bron: LNV

qewas
stamslaboon
erwt, slaboon

forfaitaire N-bindinq in kq/ha
30
50

veldboon, tuinboon

120

luzerne

160

De afvoer is niet de werkelijke afvoer maar een forfaitaire waarde. Voor fosfaat bedraagt die 65 kg per
hectare voor de akkerbouw en de tuinbouw. Voor stikstof wordt gerekend met 165 kg per hectare. De
berekende afvoer is dus heel eenvoudig: de beteelde oppervlakte in hectares vermenigvuldigd met 65
in geval van fosfaat. Enkele of dubbele teelt maakt niet uit. Ook als een teelt helemaal onderploegd
wordt maakt dat niet uit.
In Minas-verfijnd zit dus een forfaitaire afvoer van 65 kg fosfaat per hectare per jaar. Samen met een
toegestaan overschot van 20 kg fosfaat betekent dat, dat 85 kg fosfaat per hectare mag worden aan
gevoerd in de vorm van organische mest. Het is per bedrijf een keuze of die ruimte ook volledig ingeno
men wordt of dat op een lager aanvoerniveau ingezet wordt. Hoeveel mest aangevoerd mag worden is
vervolgens afhankelijk van het fosfaatgehalte van de mest. De keuze van de mestsoort (en dus onder
andere van het fosfaatgehalte) wordt verder behandeld in het hoofdstuk over mest.
Voor verdere informatie over Minas verwijzen we naar de informatie van het ministerie en naar de land
bouw voorlichting.
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In tabel 7.2 staat een voorbeeldberekening van een mineralenbalans volgens Minas-verfijnd. De gege
vens zijn gelijk aan die van het voorbeeld uit hoofdstuk 6.
Tabel 7.2. Voorbeeldberekening Minas-verfijnd. Bedrijf 4 0 ha, 5 percelen van 8 hectare, bemesting met potstalmest, 6,1 kg N per ton, 3,2 kg
P20 5 per ton. Toegestaan N-overschot 100 kg/ha (kleigrond).

jaar qewas

mest

mest

afvoer N

afvoer P70 q

(ton/ha)

totaal

kg

kg

1

wintertarwe

40

320

1320

520

2

aardappelen

40

320

1320

520

3

zomergerst

20

160

1320

520

4

grasklaver

1320

520

5

suikerbieten

1320

520

totale afvoer

6600

2600

4880

2560

800

totaal in mest
overschot

-1720

-40

toegestane overschot

4000

800

7.3 Werkelijke afvoer op bedrijfsniveau
Een mineralenbalans wordt informatiever als de werkelijke aanvoer en afvoer in beeld worden gebracht.
Wat betreft de aanvoer kant is het verhaal hetzelfde als bij Minas. De hoeveelheid mest in ton wordt
vermenigvuldigd met het gehalte in kg per ton. De aanvoer door vlinderbloemigen wordt nu echter ook
meegerekend op basis van de ingeschatte stikstofbinding. Die staat in tabel 7.3. Dat levert de totale
aanvoer aan fosfaat en stikstof (en kali) op.
Opgemerkt moet worden dat de 'werkelijke' stikstofbinding dus geen gemeten maar geschatte waarde
is. De echte stikstofbinding hangt af van de opbrengst van het betreffende gewas (hoe hoger, hoe
hoger de binding) en van de hoeveelheid stikstof die uit de bodem is opgenomen gedurende de groei
(hoe hoger, hoe lager de binding).
Tabel 7.3. Inschatting van stikstofbinding. Bron: Ndicea modelberekeningen, Louis Bolk Instituut.

qewas

kq N/ha

stamslaboon

50

droge boon

70

erwt

70

veldboon, tuinboon

120

grasklaver

250

luzerne

350

klaver groenbemester

50

Bij de afvoer telt alleen mee wat werkelijk het bedrijf verlaten heeft. Ook dan wordt het gewicht in ton
van producten vermenigvuldigd met het gehalte in kg per ton. Een niet geoogst product telt niet mee.
Bij graan wordt stro apart gerekend indien het verkocht is. Bij aardappelen en andere rooivruchten telt
alleen het netto verkochte product, dus niet de grondtarra en ook niet de uitgesorteerde knollen die op
het bedrijf achterblijven.
De in bijlage 8 gegeven gehaltes van producten zijn afkomstig van PPO. Er zijn meerdere tabellen in
omloop waarbij de aangegeven gehaltes kunnen verschillen. Dat geldt ook voor de stikstofbinding,
tabel 7.3. Dat kan verwarrend zijn, omdat blijkbaar verschillende bronnen gebruikt worden. Zo is op dit
moment nog niet bekend of de gehaltes in biologische producten structureel afwijken van die in gang
bare producten. Iedere berekening heeft een zekere onnauwkeurigheid. Het gaat in dit geval ook niet
om de laatste kilogrammen. Het gaat om de grote lijn en kleine verschillen in gehaltes vallen daarbij in
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het niet. Het kan voorkomen dat een gewas geteeld wordt dat niet in de tabel voorkomt. Kies dan een
gewas dat er het meest op lijkt en gebruik de gehaltes daarvan.
In tabel 7.4 staat weer een voorbeeldberekening met dezelfde gegevens als in tabel 7.2 maar nu met
werkelijke aan- en afvoercijfers. De verschillen zijn aanzienlijk!
Tabel 7.4. Mineralenbalans op basis van werkelijk aan- en afvoer.

jaar gewas

opbrengst

mest

mest

afvoer N

afvoer P20 5

(ton/ha)

(ton/ha)

totaal

kg

kg

320

880

374

139

38

1 wintertarwe

5,5

40

3

stro
2

aardappelen

30

40

320

792

264

3

zomergerst

4

20

160

480

256

stro

2,5

108

42

4

grasklaver

80 (15%ds)

5

suikerbieten

45

totale afvoer
800

totaal in mest
depositie (30 kg/ha/jaar)

3008

832

648

324

6055

2130

4880

2560

1200

stikstofbinding 8 ha x 250 kg

2000

totaal aanvoer

8080

2560

overschot

2025

430

50

11

overschot per hectare

7.4 Werkelijke aan- en afvoer op perceelniveau
Indien het bedrijf bestaat uit percelen met verschillende grondsoorten en met verschillende vruchtvolgordes, dan kan het informatief zijn om niet alleen op bedrijfsniveau naar de aan en afvoer te kijken,
maar om dat per perceel te doen. Een gedetailleerd mineralenmanagement vraagt om een benadering
op perceelniveau. Alleen dan kan een fijne afstemming tussen bodem, mest en gewas plaatsvinden.
Een voorbeeld: compost die op het eigen bedrijf gemaakt wordt van uitgesorteerde productresten en
gewasresten wordt niet meegenomen in de mineralenbalans op bedrijfsniveau, maar speelt wel een rol
in de mineralenstroom op perceel niveau.
Een mineralenbalans op perceel niveau (en het inzicht in de mineralen stromen) wordt moeilijker naar
mate het perceel verdeeld wordt over verschillende teelten. Inzicht in de mineralen stromen wordt ook
moeilijker naarmate de vruchtwisseling minder stabiel is. Een zekere structuur in de vruchtwisseling is
een behoorlijk harde randvoorwaarde in het proces van verbetering van het mineralenmanagement.
Met een zekere structuur wordt bedoeld, dat bepaalde groepen van gewassen altijd in een vaste volgor
de na elkaar verbouwd worden. Binnen die groepen kan uiteraard gevarieerd worden. Een grove inde
ling is bijvoorbeeld de groep granen en de groep rooivruchten. In het hoofdstuk over de gewassen (3)
staat hierover meer.
Fosfaat en kali
Wanneer men de huidige bemesting in de biologische akker- en tuinbouw bekijkt dan is er over het
algemeen een overschot aan aanvoer van fosfaat en kali op bedrijfsniveau. Daar er meestal op basis
van stikstofbehoefte wordt bemest, komt er automatisch voldoende of in veel gevallen zelfs teveel fos
faat en kali mee in de organische meststoffen. In de praktijk ziet men dan ook weinig specifieke fosfaat
en kaligebreksverschijnselen.
Uitzonderingen zijn te vinden op ijzerhoudende zandgronden die een lage fosfaat beschikbaarheid heb
ben. Bemesten met een fosfaatmeststof is mogelijk met bij voorbeeld fosfaatrijke kippenmest. Zo zijn er
ook kali fixerende rivierkleigronden die een uitzondering vormen. Bij lichte makkelijk uitspoelbare gron
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den met een kalibehoeftig bouwplan kan het voorkomen dat er extra met kali bemest moet worden bij
specifieke gewassen als aardappelen of peen. Bijbemesten van kali is mogelijk met vinassekali of
patentkali.
Stikstof
De aanvoer van stikstof komt grotendeels vanuit organische mest. Als er vlinderbloemigen in het bouw
plan zitten brengt dat extra stikstofaanvoer met zich mee. Het inschatten van de stikstofbinding is niet
eenvoudig, en de binding zal vaak hoger liggen dan wat binnen Minas (tabel 7.1) aangehouden wordt.
Een inschatting staat in tabel 7.3. In hoofdstuk 6 staat niet de N-binding opgenomen maar wel de te
verwachten N-nalevering uit vlinderbloemigen (groenbemester of hoofdgewas).
Met de regen komt ook stikstof op het land. In het hoofdstuk over rekenregels is opgenomen waar reke
ning mee gehouden kan worden.

7.5 Mineralenbenutting in het project
Optimalisering Mineralenbenutting
In 1996 en 1997 zijn van veel biologische bedrijven mineralen-balansen opgesteld op bedrijfsniveau.
Voor de akkerbouw en de groenteteelt waren de conclusies als volgt:
• de spreiding tussen bedrijven is erg groot
• een klein deel van de bedrijven voldoet niet aan de aanvoernorm van (toen nog) 80 kg P20 5/ha
• een iets groter deel van de bedrijven voldoet niet aan de verlies-norm van 20 kg P20 5/h a (berekend
op basis van de werkelijke afvoer).
Deze bevindingen waren mede aanleiding om het project Optimalisatie Mineralenbenutting in de
Biologische Landbouw te starten.
Tijdens dit project zijn bedrijfsgegevens op het gebied van mineralen-stromen verder gevolgd. Het
betreft géén aselecte steekproef van biologische akkerbouw- en vollegronds groenteteelt bedrijven,
maar de resultaten hebben wel enige zeggingskracht:
• Niet alleen de spreiding tussen bedrijven, maar ook de spreiding binnen een bedrijf over de jaren is
aanzienlijk.
• De norm van een maximum aanvoer van stikstof uit dierlijke mest (170 kg/ha) lijkt voor de meeste
bedrijven haalbaar zonder noodzaak van drastische maatregelen.
• De fosfaat aanvoernorm (85 kg P20 5/h a ) wordt door een flink aantal bedrijven overschreden.
Gemiddeld ligt de aanvoer rond de 85 kg (20 bedrijven, 2 jaar). Flink wat bedrijven zullen de bemes
ting dus moeten veranderen en de aanvoer verminderen.
• Nog anders wordt het verhaal indien niet naar het forfaitaire overschot wordt gekeken (85 aanvoer,
forfaitair 65 afvoer -> rekenkundig overschot 20 kg P20 5/h a ) maar naar het werkelijke overschot.
De gemiddelde afvoer aan fosfaat bij de gevolgde bedrijven ligt onder 40 kg P20 5/h a (20 bedrijven,
2 jaar), en dat betekent dus een werkelijk P20 5-overschot van meer dan 45 kg/ha per jaar.
De spreiding tussen de bedrijven is groot. De fosfaataanvoer van deze 20 bedrijven in 1999 en
2000 varieert van 34 tot 133 kg/ha. De afvoer varieert van 10 tot 54 kg/ha, waarbij bedrijven met
een lage afvoer niet noodzakelijkerwijs ook een lage aanvoer hebben.
• Een vooruitgang in benutting van mineralen is gedurende deze projectperiode (kernactiviteiten in
1999 en 2000) niet meetbaar geweest. De ontwikkelde plannen voor optimalisatie van de minera
lenbenutting zullen bij uitvoering wel een verbetering te zien geven. Een belangrijke reden voor dit
vertragingseffect is gelegen in het feit dat de aanpassingen in de bedrijfsvoering vrijwel allemaal
betrekking hebben op de vruchtwisseling. Aanpassing van de vruchtwisseling en vervolgens aanpas
sing van de daarbij horende bemesting vraagt jaren.
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Dynamische simulatiemodellen:
het model NDICEA
Chris Koopmans
8.1 Inleiding
In de afgelopen jaren is zeer veel onderzoek en ontwikkelingswerk verricht om het gedrag van biologi
sche landbouwsystemen te beschrijven en beter te leren begrijpen. Met behulp van deze ontwikkeling
en de ervaringen die ermee zijn opgedaan zijn diverse methoden ontwikkeld om deze systemen te door
gronden.
Daarbij staan vragen centraal als:
• Wordt de stikstof wel zo efficiënt mogelijk ingezet?
• Komt de stikstof de gewassen ten goede?
• Waar en waarom treden nitraatverliezen op?
Voor de biologische bedrijven is het daarbij bovenal van belang dat naast een zo efficiënt mogelijke
inzet van nutriënten de bodemvruchtbaarheid optimaal wordt benut en verzorgd. Zaken als bodem
structuur en organische stof spelen daarin een belangrijke rol.
De inzet en beschikbaarheid van verschillende soorten mest, compost en gewasresten maakt het nood
zakelijk om inzicht te verwerven in de stikstof dynamiek in de bodem. Hoe snel komt stikstof beschik
baar door mineralisatie of wordt er juist stikstof vastgelegd, geïmmobiliseerd? De noodzaak om dit te
bevatten is een uitdaging voor de bestaande praktijk. Het betekent dat een veel meer omvattende aan
pak en begrip op procesniveau noodzakelijk word om aan de verwachtingen van de maatschappij te
kunnen blijven voldoen.
De vraag of rekenregels of simulatiemodellen een bijdrage kunnen leveren in de praktijk kan niet zon
dermeer bevestigend worden beantwoord. Belangrijk om te realiseren is dat beide methoden de nadruk
leggen op een kwantitatieve benadering van het probleem (tabel 8.1). In de huidige maatschappij
wordt veelal gevraagd om wat men doet, bewust te doen en tevens inzichtelijk te maken. In dat geval
kan een rekenregel of simulatiemodel zeker uitkomst bieden. Rekenregels bieden veel houvast indien
men in de mineralenstromen meer sturend wil optreden. Voor de vraag of de gewassen voldoende stik
stof krijgen met een bepaalde vruchtopvolging en bemesting zal een rekenregel ook kunnen voldoen.
Wil men echter meer bedrijfspecifiek aan de slag en bijvoorbeeld inzicht verkrijgen in wat de conse
quenties zijn van een bepaalde vruchtwisseling of bemesting op de uitspoeling of de bodemvruchtbaar
heid op de langere termijn, dan zal al snel een simulatiemodel meer inzicht verschaffen dan een starre
rekenregel. Essentieel is dus dat met behulp van een simulatiemodel inzicht kan worden verkregen in de
dynamiek van processen. Zo wordt het mogelijk om bijvoorbeeld zicht te krijgen op de vraag in hoeverre
de minerale stikstof in het voorjaar nu bepaald is door de uitspoeling die in de winter heeft plaatsge
vonden of dat die uitspoeling op het bedrijf niet zo'n grote rol speelt en de mineralisatie in de bodem
op een laag pitje staat.
Tabel 8.1. Eigenschappen van dynamische simulatiemodellen en rekenregels

Simulatiemodel

Rekenreqel

Dynamisch

Statisch

Complex

Eenvoudig

Mechanistisch

Empirisch

Specifieke schatting

Globale schatting

Potentieel grote nauwkeurigheid

Beperkte nauwkeurigheid

Kwantitatief

Kwantitatief

Complex aan vragen mogelijk

Beperkte vraagstelling

Groot potentieel voor scenario analyses

Scenario's beperkt

Computer benodigd

Rekenmachine volstaat
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Ook kan gemakkelijker inzicht worden verkregen in de vraag wat die minerale stikstof nu betekent voor
de rest van het seizoen, dus voor de teelt van het gewas. Hiervoor is immers inzicht nodig in de minera
lisatie die in de komende tijd mag worden verwacht. In feite wordt alle bestaande kennis die er op een
bepaald moment is bijeengebracht om een zo goed mogelijke schatting te maken van wat er gebeurt.
Voorspellingen blijven immers een hachelijke onderneming. Zolang bijvoorbeeld het weer nog niet een
aantal weken vooruit te voorspellen valt moet men afwegen welk risico men wil lopen. Wil men met de
bemesting helemaal veilig zitten en legt men niet zo'n nadruk op het milieu, dan zal men er immers
voor kiezen om met de bemesting ook in de extreme gevallen met veel verliezen nog steeds over vol
doende stikstof voor de gewassen te beschikken. Men zou echter ook genuanceerder te werk kunnen
gaan en de bemesting zodanig kiezen dat men bijvoorbeeld in 80% van de gevallen goed zit. Dit bete
kent een lagere bemesting die meer afgestemd is op een gemiddeld weer maar er zijn ook jaren waarin
het gewas als gevolg van uitspoeling een stikstoftekort zal gaan vertonen.
Soorten modellen
De computermodellen die we tegenwoordig aantreffen om de dynamiek in de bodem te beschrijven zijn
of op de processen of op de bodemorganismen gericht.
De eerste groep modellen zijn het meest wijdverspreid. De modellen bevatten relatief eenvoudige wis
kundige formules om de processen in het systeem te beschrijven. De dynamiek van het bodemleven
wordt hierbij nauwelijks meegenomen. Wel wordt het effect van het bodemleven indirect meegenomen,
namelijk het afbreken van organische stof en vrijmaken van voedingsstoffen. In een simulatiemodel
worden alle processen in bijvoorbeeld de bodem, gewasopname, afbraak van mesten compost maar
ook waterbeweging tenslotte geïntegreerd. Hierdoor ontstaan interacties en terugkoppelingen die reke
ning houden met bijvoorbeeld de weersinvloeden maar ook de specifieke kwaliteiten van uiteenlopende
bodems. Deze procesbeschrijvende modellen met een overwegend mechanistisch karakter zijn het
meest succesvol geweest in het beschrijven van hele landbouwsystemen. Bij de ontwikkeling stond vaak
de vraag centraal hoe de verliezen richting milieu te beperken.
De tweede groep van organisme georiënteerd modellen richten zich met name op het bodemleven en
meer specifiek op het voedselweb dat we bij het bodemleven kunnen aantreffen. De modellen zijn
gebuikt om te beschrijven hoe het bodemleven de koolstof en voedingsstoffen dynamiek in de bodem
beïnvloed. Voor de landbouw geven deze modellen inzicht in hoe het bodemleven de voedingsstoffen
mobiliseert.
Tabel 8.2 geeft een overzicht van enkele simulatiemodellen zoals die in de afgelopen jaren zijn ontwik
keld. Veel van de modellen zijn in eerste instantie ontwikkeld om meer zicht te krijgen op processen
zoals de organische stof dynamiek (CENTURY, MOTOR), gewasgroei (SUCROS, CERES) of de stikstofuitspoeling (Nleap). In een latere fase zijn verschillende submodellen vaak geïntegreerd om meer com
plexe bedrijfssituaties zoals een vruchtwisselingen te kunnen beschrijven. Het model NDICEA is waar
schijnlijk het enige model waarin vanaf het begin is gewerkt aan de beschrijving van de hele vruchtwisseling zoals die in de biologische landbouw centraal staat.
Goede overzichten kunnen worden gevonden bij de Universiteit van Kassei (eco.wiz.uni-kassel.de/ecobas.html) en bij het Electronic Rothamsted Archive (www.res.bbsrc.ac.uk/era). Verder zijn er verschillen
de netwerken op internet te vinden die via databases toegang verschaffen tot modellen gericht op
meer specifieke processen of situaties in de landbouw.

8.2 NDICEA model
Het model NDICEA staat voor Nitrogen Dynamics In Crop rotations in Ecological Agriculture (Habets
en Oomen, 1994). Het model is ontwikkeld uitgaande van de hele vruchtwisseling. Op basis van de
bedrijfsvoering, de opbrengsten en het weersverloop over de jaren kan worden gereconstrueerd hoe de
stikstofhuishouding in een bodem verloopt. De processen zijn dynamisch gemaakt door ze afhankelijk
te maken van de wekelijkse veranderingen van temperatuur en vocht, en van de pH van de grond.
Met het model wordt het mogelijk de langjarige effecten van een bepaald management door te reke-

64

Mineralenbenutting

in de biologische landbouw

Tabel 8.2. Kenmerken van enkele proces georiënteerde modellen die relevant zijn en ook gebruikt zijn in de beschrijving van biologische of
geïntegreerde landbouwsystemen.

Model

Auteur

Systeem

Dynamiek

NDICEA

Habets en Oomen (1994)

Bodem/gewas

Stikstof en organische stof in de vruchtwisseling

MOTOR

Whitmore

Bodem

C&N dynamiek in de bodem

ROTASK

J. Jongschaap (1996; 1997)

Bodem/gewas

CERES

Jones et al. (1986)

Bodem/gewas

Familie van modellen; nadruk op eenjarige
gewasgroei

Century

Parton et al. (1987)

Grasland/
Agrosystemen

Nadruk op organische stof dynamiek
Afbraak van organische stof

Org. stof

Janssen (1984)

Bodem

N_ABLE

Greenwood, Rahn and

Bodem/gewas

SUNDIAL

Bradbury et.al (1993);

Stikstof behoefte van veld
gewassen

Draycott (1996)
Bodem/gewas

Smith et al. (1996)
FARM

Habets (1991)

Bedrijfssysteem

SUCROS

van Keulen

Gewasgroei

Potentiële gewasgroei

NLEAP

Schaffer et.al. 1991

N uitspoeling

Nitraat uitspoeling en economische analyse

Milieu-economische optimalisatie
bedrijfsystemen

nen. Het model NDICEA bestaat uit de integratie van drie belangrijke onderdelen: (i) de mineralisatie
van stikstof op basis van de afbraak van de organische stof, (ii) een waterbalans en daarmee stikstoftransport in de bodem en (iii) gewasgroei en daarmee de water- en stikstofopname door het gewas
(figuur 8.1). De stikstof die uit de mineralisatie vrijkomt wordt verrekend met de opname door het
gewas, de berekende stikstofuitspoeling en de berekende denitrificatie (gebaseerd op Bradbury et al.,
1993). Dit geeft uiteindelijk het minerale stikstofgehalte van de grond als een belangrijke uikomst van
en toets voor het model.

Figuur 8.1. De structuur van het model NDICEA.

Centraal in het model staat de afbraak van de organische stof en de interactie van organische stof met
de gehele stikstofdynamiek. Daardoor kunnen de meerjarige effecten van organische mest, oogstresten
en groenbemesters worden berekend. Dit onderdeel van het model is vooral gebaseerd op het werk van
Kortleven (1963) en Janssen (1984). De mineralisatie van stikstof wordt berekend op basis van de aard
en de hoeveelheid organische stoffen zoals organische meststoffen, groenbemesters, oogstresten en de
bodem organische stof.
Hierbij gaat het model er van uit dat alle soorten organische stof op vergelijkbare wijze worden afge
broken maar de ene organische stof gevoeliger is voor afbraak dan de andere. De ene organische stof
begint daarom als het ware net met de afbraak terwijl de andere al in een vergevorderd stadium is. In
welk stadium een organisch materiaal zich bevindt wordt gekarakteriseerd door de 'Initial age'. Deze is
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verwant met de humificatie coëfficiënt en zal bepalend zijn voor de hoeveelheid organische stof die er
na verloop van tijd nog over is. Oude organische stof in de grond kan een initial age van 25 jaar heb
ben; jongere van 5 jaar, stalmest 2,5 jaar en oogstresten van 1 jaar. De afbraaksnelheid hangt naast de
initial age ook af van de temperatuur en het vochtgehalte van de grond. Daarnaast is de berekening
aangepast door een effect van textuur en zuurgraad op de mineralisatiesnelheid op te nemen. Of er bij
de afbraak ook stikstof vrijkomt hangt samen met de koolstof-stikstof verhouding van de organische
stof (C/N-verhouding). Immobilisatie, dat wil zeggen tijdelijke vastlegging van stikstof is mogelijk, bij
voorbeeld na het onderploegen van stro.
In de waterbalans wordt uit de neerslag, beregening en gewasverdamping het vochtgehalte van de
bodem en de eventuele uitspoeling of capillaire opstijging berekend. De waterbalans hangt voor een
groot deel af van de textuur. Deze is meestal wel bekend op de bedrijven en zou anders gemeten kun
nen worden. Op basis van deze gegevens zijn in het model forfaitaire waarden opgenomen aangaande
de waterbalans, voornamelijk gebaseerd op de pF-curve. Daarnaast kunnen parameters ingevoerd wor
den die de relatie leggen tussen de waterbeweging en de stikstofbeweging: niet altijd neemt stromend
water een evenredig deel van de aanwezige minerale stikstof mee.
Voor de opname van stikstof door de gewassen zijn eenvoudige groeicurves in het model opgenomen.
Deze bestaan uit drie trajecten:
a Begin van de stikstofopname (een of meerdere weken na zaaien of poten) tot volle gewasgroei. In
deze periode neemt de stikstofopname lineair toe met de tijd.
b De volle gewasgroei waarin de stikstofopname evenredig is met de gewasverdamping,
c Afrij pi ngsfase. Bij een aantal gewassen neemt de stikstofopname de laatste weken van de groei tot
de oogst af, bijvoorbeeld bij granen.
Om het model te kunnen laten werken moet een aantal bedrijfsgegevens worden ingevoerd (tabel 8.3).
Veel van deze gegevens zijn reeds op een bedrijf bekend. Indien deze niet voorhanden zijn kan in veel
gevallen ook met forfaitaire waarden worden gerekend. Indien nodig kunnen de coëfficiënten in het
model aangepast worden. Fliervoor is wel inzicht en kennis omtrent de processen nodig. Juist door het
aanpassen kan men echter ook inzicht krijgen wat in werkelijkheid blijkbaar belangrijk zou kunnen zijn
(Bokhorst en Oomen, 1998). De simulaties zullen de gemeten waarden echter nooit voor de volle 100%
beschrijven. Ook blijft het altijd onzeker of de juiste coëfficiënten-combinatie is gekozen. Maar wanneer
een eenmaal aangepast model zonder verdere aanpassingen in staat is ook nieuwe situaties (andere
bedrijven; andere jaren bij hetzelfde bedrijf) te beschrijven, krijgt men een instrument in handen waar
van de gebruiker verwachten mag dat het inzicht kan geven. Fliermee kan gekeken worden of een ande
re bedrijfsvoering tot een beter resultaat zou leiden, zoals hogere opbrengsten, minder stikstofverIiezen
of een gunstiger verloop van het organische stof gehalte op de langere termijn.
Toetsing aan de werkelijkheid
Of het model de werkelijkheid benadert kan getoetst worden door de berekende minerale stikstofgehalten in de grond te vergelijken met de gemeten minerale stikstof uit bodemanalyses. Daarnaast kan
getoetst worden of het model voldoet door te controleren of de gewassen in het model in staat zijn de
hoeveelheid N op te nemen die ze nodig hebben (en ook hebben opgenomen in de praktijk). Tenslotte
kan het model getoetst worden door te kijken of het berekende organische stof gehalte in de bodem
door de jaren heen overeen komt met de in de praktijk gemeten waarden. Flet model heeft in de afgelo
pen jaren bewezen deze toetsen voor uiteenlopende situaties goed te doorstaan. Wel blijft het steeds
weer noodzakelijk in nieuwe situaties deze controle te doorlopen.
Resultaten aflezen
Tabel 8.4 geeft een overzicht van wat met behulp van NDICEA kan worden afgelezen.
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Tabel 8 .3 . Benodigde invoer voor het sim ulatiem odel N DICEA .

Onderdeel
Weer

Invoer

Opmerkingen

neerslag (wekelijks)

locatie zelf of anders dichtstbijzijnde

temperatuur( wekelijks)

meteo station

standaard gewasverdamping
(E-Makkink, wekelijks)
Bodem

textuur
% organische stof
pH
laagste grondwaterstand
hoogste grondwaterstand

Mest en compost

hoeveelheid

op basis van veldwaarneming wordt een

week van toediening

verdeling in 2 lagen vastgesteld

droge stof
organische stof
N-totaal
n -n h 4

P20 5 en K20 (eventueel)
Gewasproductie en

bruto opbrengsten

forfaitaire waarden zijn in het model

groenbemesters

4 momenten van de groeicurve

beschikbaar

droge stof
N-totaal
droge stof gewasresten
N-totaal gewasresten
Grondbewerking

week van bewerking

men kan ook volstaan met algemene

aard van de bewerking

patronen van grondbewerking

Tabel 8.4. Overzicht van belangrijke uitvoer van het model NDICEA en wat er aan af te lezen v a lt

Uitvoer
N-mineraal in de bodem

Wat valt eraan af te lezen?
Heb ik voldoende minerale N in de bodem voor de groei van mijn gewas, of teveel
in het najaar zodat er mogelijk uitspoeling plaatsvindt?

Organische stof

Hoe ontwikkelt zich de bodemvruchtbaarheid, neemt de organische stof af, blijft
die gelijk of neemt die toe?

Bronnen van mineralisatie

Wat is de bijdrage van de bodem organische stof, de gewasresten of de mest aan
de stikstofvoorziening?

Stikstof flux

Waar blijft mijn stikstof? Uitsplitsing naar gewasopname, uitspoeling,
vervluchtiging, vastlegging in de bodem?

Mineralen balans

Overzicht van inputs en outputs van mineralen op het bedrijf maar ook hoe
efficiënt ga ik met mijn mineralen om?

Waarvoor is het model ingezet?
In de afgelopen jaren is het model op velerlei manieren bij eenvoudige en meer ingewikkelde vragen
omtrent de optimalisatie van biologische bedrijven ingezet. Hierbij ging het veelal om vragen omtrent
keuzes in de vruchtwisseling of de aard en hoogte van de bemesting om aan wettelijke (MINAS)normen
te kunnen blijven voldoen. Maar ook in situaties van koppelbedrijven of vraagstukken van 100% biolo
gische mest (hoofdstuk 10) is het model een nuttig hulpmiddel gebleken.
Als concrete voorbeelden kunnen worden genoemd:
• Bij de aanpassingen in de vruchtwisseling is getoetst of in nieuwe situaties verwacht mag worden
dat er steeds voldoende stikstof voor de gewassen ter beschikking komt en stikstofverliezen door uit
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spoeling of vervluchtiging tegelijkertijd beperkt blijven.
• Bij vragen omtrent meststoffenkeuze, tijdstip van mesttoediening (zoals voorjaar versus najaarsbemesting) en hoogte van de bemesting is het model gebruikt om verschillende scenario's door te reke
nen. Doel is een optimale afstemming tussen stikstofbeschikbaarheid en de gewasbehoefte en
tevens minimale stikstofverliezen terwijl ook het organische stofgehalte op peil blijft of indien
gewenst zelfs verhoogd.
• Op basis van verwachte verloop in minerale N in het voorjaar konden beslissingen worden genomen
over de wenselijkheid van het wel of niet bijbemesten met een snelwerkende stikstof meststof in een
bepaalde teelt.
• Inzicht kon worden verkregen over de bijdrage van de bodem, gewasresten, groenbemesters en mest
stoffen in de totale N voorziening op een bepaald bedrijf.
• Keuzes omtrent de inzet en effecten van groenbemesters konden worden onderbouwd.
• Effecten van braak voor onkruidbestrijding of het onderwerken van stro konden worden getoetst op
het effect op de stikstofuitspoeling.
Onderstaand wordt aan de hand van 3 voorbeelden inzichtelijk gemaakt hoe NDICEA is ingezet. Voor
details over de inzet wordt verwezen naar de bestaande literatuur. Ook in hoofdstuk 9 komt de inzet
van het model NDICEA als instrument in het bodembeheer weer naar voren.

8.3 Inzet van het model NDICEA
Nalevering van groenbemesters op verschillend gronden
Vaak wordt aangenomen dat de stikstoflevering uit een bepaalde mest vrij constant is. Het model NDI
CEA laat echter zien dat de dynamiek hoe mest zal werken op de verschillende gronden erg kan ver
schillen. Zo zien we in figuur 8.2 dat de mineralisatie op een grond met 2% organische stof waaraan
15m3 grupstalmest is toegediend, gedurende het seizoen toeneemt, ergens piekt rond week 30, en ver
volgens weer af zal nemen. Afhankelijk van het weer zien we ook een behoorlijk dynamiek van week tot
week. De uitslagen van de potentiële stikstofverliezen die kunnen optreden zijn zo mogelijk nog veel
groter dan bij de mineralisatie. Bij elke heftige regenbui zal er een behoorlijke uitspoeling van stikstof
kunnen plaatsvinden. Op een matig zware klei liggen de dynamiek van de mineralisatie maar ook de
potentiële stikstofverliezen heel anders. Zo zal hier de mineralisatie wat trager op gang komen in het
voorjaar. De piek in de mineralisatie is wat lager dan op de zandgronden. Dit betekent dat de mineralisatieprocessen langzamer verlopen op de kleigronden. Tenslotte is ook het effect van de regenbuien op
de uitspoeling aanzienlijk minder op de kleigronden dan op de zandgronden. Over het gehele jaar
genomen zal de uitspoeling op kleigronden daarom ook lager liggen dan op zandgronden. De vrijko
mende stikstofstroom is ook niet te stuiten gedurende het jaar en minder afhankelijk van het weer. Om
de uitspoeling van stikstof te beperken is het dus zaak om vooral op zandgronden, die potentieel zeer
uitspoelinggevoelig zijn, te zorgen dat er steeds een gewas staat. Hierdoor kan de beschikbaar komen
de stikstof ook meteen worden opgenomen en voor uitspoeling worden behoed. Op een bodem die uit
spoelinggevoelig is, is het gevaar ook groter dat de opbrengsten niet gehaald kunnen worden door stikstofgebrek. Op de kleigronden komt dit minder gauw voor. Wel kan de trage mineralisatie van stikstof
in het voorjaar hier nog wel eens voor problemen zorgen en is een bijbemesting in het voorjaar daarom
in sommige gevallen noodzakelijk. Door de bodemfysische eigenschappen zoals textuur en structuur
resulteert een bepaalde bemesting dus op de ene bodem in totaal andere effecten dan op een andere
bodem. Deze fysische eigenschappen zijn moeilijk te beïnvloeden maar er moet wel goed rekening mee
worden gehouden in de praktijk.
Wanneer treedt uitspoeling op in prei?
Op een bedrijf is sinds 1997 een biologische vruchtwisseling in onderzoek. Belangrijk knelpunt is de
teelt van prei. Gebleken is dat in veel jaren de prei eigenlijk een tekort aan stikstof heeft ondanks de
zware bemesting. Inzet van het model NDICEA op de locatie, liet een aanzienlijk stikstofverlies zien met
name in het jaar van de prei. De vraag is dan ook of en hoe in deze preiteelt de stikstofverliezen terug
gebracht kunnen worden. Bijgaande figuur 8.3 toont de situatie voor de prei zoals gesimuleerd voor het
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Figuur 8.2. Stikstof mineralisatie en uitspoeling
berekend met het model NDICEA op een fijne zand- en
een matige zware kleigrond met 2 % organische stof
waaraan 15m3 grupstalmest is toegediend. Tevens is de
dynamiek in de neerslag en de verdamping waarmee
wordt gerekend aangegeven.

jaar 1999. De figuur geeft de cumulatieve stikstof die voor het gewas beschikbaar is. We zien uit het
verschil tussen de netto stikstofbeschikbaarheid en de stikstofopname door het gewas dat er aan het
einde van de teelt nog een aanzienlijke hoeveelheid stikstof in de bodem zit die potentieel verloren
dreigt te gaan. De neiging bestaat dan ook om de bemesting aanzienlijk terug te brengen. Heel anders
blijkt de situatie echter in een nat jaar. We zien in figuur 8.3 dat in dat geval reeds halverwege de teelt
een tekort aan stikstof zal optreden. De netto stikstofbeschikbaarheid nadert immers de stikstofopname
en blijkbaar is er daarna niet meer genoeg stikstof voor het gewas om de gewenste productie te halen.
Met de hulp van het model kan een keuze worden gemaakt wat men acceptabel vindt. De bemesting
kan daarop worden afgestemd. Om de stikstofverliezen te beperken kan worden overwogen om een
groenbemester te zaaien na de teelt. Een andere optie is het onderwerken van stro in het najaar vooraf
gaande aan de teelt van prei. Het model kan antwoord geven op de vraag of door de vastlegging van
stikstof door het stro de stikstofvoorziening van de prei niet in de knel komt. Dat beide opties in een
gemiddeld jaar slechts weinig bijdragen aan een vermindering van de stikstofverliezen wordt duidelijk
uit tabel 8.5.
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Cumulatieve stikstof balans zeer nat

Figuur 8.3. Cumulatieve stikstofbalans voor de teelt van prei. Gerekend is voor het jaar 1999 (boven) en een extreem nat jaar 1966 (onder).

Tabel 8.5. Berekende nitraatconcentraties in het bodemwater beneden de wortelzone op 60 cm diepte tijdens de teelt van prei in 1999 en in
een nat jaar zoals 1966. Het onderwerken van stro en een vanggewas zullen de uitspoeling slechts in geringe mate kunnen verminderen
(streven is de EU norm van 50 mg N03/ l)

Scenario

Nitraat concentratie in uitspoelende water op 50 cm diepte
(mg N O ,/l)

Prei in 1999

154

In een nat jaar (1966)

110

5 ton stro in de herfst van 1998

136

Vanggewas na de prei

132

Figuur 8.4 laat zien dat een aanzienlijk deel van de stikstof verloren gaat tijdens de groei van het
gewas. De hoeveelheid mest die wordt gegeven, het tijdstip en de wijze van toediening zijn daarom van
cruciaal belang. Ook zou veel aandacht moeten uitgaan naar de bodemstructuur. Een gewas dat in
staat is om de bodem snel te doorwortelen zal immers ook de stikstof uit de diepere bodemlagen kun
nen opnemen en in omloop brengen en de uitspoeling daarmee beperkt houden.
Stikstofstromen

W eek
— Uitspoeling — Mineralisatie

Figuur 8.4. Stikstof mineralisatie en -uitspoeling tijdens de teelt van prei in 1999. Duidelijk zichtbaar zijn de pieken waarbij stikstof verloren
gaat tijdens de teelt en die corresponderen met de neerslag.
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Drijf mest o f vaste mest met groenbemesters?
In de polder ligt een intensief akkerbouwbedrijf. In de strategie van de ondernemer past geen vaste
vruchtwisseling. Hij wil graag flexibel blijven en gewassen telen afhankelijk van de markt, de onkruiddruk en de bodemstructuur. Door het intensieve karakter van het bedijf worden weinig structuur bevor
derende gewassen geteeld. Globaal zou de vruchtwisseling kunnen bestaan uit: 1. aardappels, 2. zomertarwe, 3. winterpeen, 4. zomertarwe, 5. bloemkool, 6. zaaiui. De bemesting vindt voornamelijk plaats
met drijfmest. Verder worden geen vlinderbloemigen geteeld en slechts sporadisch een groenbemester.
Heel anders is de vruchtwisseling op een tweede bedrijf op een vergelijkbare locatie en grond. De
vruchtwisseling is vrij intensief met 1. haver-witte klaver, 2. zaaiui-rogge, 3. winterpeen-bladrammenas,
4. luzerne, 5. witte kool, 6. aardappel-bladrammenas. De bodem op dit perceel wordt goed verzorgd
met de inzet van vaste mestsoorten en compost. Hiermee wordt de opbouw van het bodemleven en de
organische stof gestimuleerd. Bovendien worden veel groenbemesters geteeld. Hierdoor gaan de perce
len 5 van de 6 jaar groen de winter in.
Tabel 8.6. De berekende stikstofmineralisatie, gewasopname en stikstofverliezen op 2 bedrijven op vergelijkbare gronden die sterk verschillen
in de keuze van vruchtwisseling en de inzet van mest en compostsoorten.

Bedrijf 1 *

Bedrijf 2 "

86

105

(van de laatste 6 jaar)

22

63

uit mest en compost

74

64

149

265

153

97

N-mineralisatie
(kg per ha)

uit organische stof
(ouder dan 6 jaar)
uit gewasresten

Gewasopname
(kg N per ha)

N-verliezen
(kg N per ha)

Vruchtwisseling: 1. aardappel, 2. zomertarwe, 3. winterpeen, 4. zomertarwe, 5. bloemkool, 6. zaaiui. Bemesting:
drijfmest aangevuld met kippenmest
Vruchtwisseling: 1. Haver-witte klaver, 2. zaaiui-rogge, 3. winterpeen-bladrammenas, 4. luzerne, 5. witte kool,
6. aardappel-bladrammenas. Bemesting: potstalmest en compost.

De seizoensgebonden afbraak van de oude organische stof ligt iets lager op het eerste bedrijf door een
wat lager organische stofgehalte. De verschillen in de netto mineralisatie tussen de bedrijven zijn voor
een groot deel toe te schijven aan de verschillen in hoeveelheid en aard van de gewasresten. Zo leiden
de geteelde gewassen en groenbemesters van bedrijf 2 tot een drie keer grotere bijdrage aan de mine
ralisatie over de jaren dan op bedrijf 1. Op beide bedrijven is de beschikbaarheid van stikstof uit mest
en compost vergelijkbaar, ondanks dat de gebruikte mestsoorten behoorlijk verschillen. Verwacht mag
worden dat met de drijfmest en korrelmest die ingezet wordt op bedrijf 1 gemakkelijker is te sturen dan
de vaste mest en compost die op bedrijf 2 wordt gebruikt. Desondanks zijn de stikstofmineralisatie en
de gewasopname op bedrijf 1 minder goed op elkaar afgestemd dan op bedrijf 2. Dit leidt ertoe dat de
verliezen op bedrijf 1 aanzienlijk hoger liggen dan op bedrijf 2 (tabel 8.6). De geteelde vanggewassen
en groenbemesters die frequent op bedrijf 2 worden geteeld resulteren in hogere totale gewasopnames
en reduceren daarmee de verliezen die anders mogelijk waren opgetreden.
De boer op bedrijf 2 heeft daarmee duidelijk een goede uitgangspositie. Alleen in slechte jaren kan het
voorkomen dat de mineralisatie te laag ligt en de gewassen te weinig stikstof tot hun beschikking heb
ben. Het inzicht in hoeveel stikstof voor de gewassen beschikbaar komt uit de mest, de gewasresten uit
de vorige jaren en de bodemorganische stof is daarom belangrijk. Eventuele tekorten kunnen worden
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aangevuld. Bedrijf 1 wil wat extensiever gaan werken door meer granen in het bouwplan op te nemen.
Hierdoor komt wat meer afwisseling tussen de vroeg en laat geoogste gewassen. Bij het ontwerpen van
deze nieuwe vruchtwisseling is gebruik gemaakt van NDICEA en zijn de verschillende opties doorgere
kend.

8.4 Dynamiek van een simulatiemodel
In de afgelopen 10 jaar is veel werk verricht om modellen ook praktisch inzetbaar te maken. Op bepaal
de deelgebieden is dat zeker gelukt. Op andere deelgebieden roept de inzet van een computermodel
echter nog steeds veel weerstand, vragen en onzekerheid op. Dit komt voort uit de nadruk die wordt
gelegd op de wiskundige beschrijvingen en de computertechniek die weinig lijken te sporen met een
begrip van de natuur of de biologische landbouw. Bovendien schrikt de complexiteit die beschreven
moet worden af of men is van mening dat wat op een landbouwbedrijf gebeurt te ingewikkeld is om
simpelweg met een computermodel te beschrijven. Dit is jammer want het gebruik van een model kan
wel degelijk bijdragen om de processen die zich in de landbouw, het veld en de bodem afspelen beter
te leren begrijpen, doorgronden en erop in te spelen (Koopmans en Zwart, 2001).
Anderzijds zijn de modellen ook niet het ultieme hulpmiddel. Men moet modellen leren kennen om ze
op hun waarde te kunnen schatten. Net als andere hulpmiddelen zijn ze inzetbaar op individuele bedrij
ven maar hangt veel van hun waarde af van de interesse en kundigheid van de gebruiker. Ze zullen de
waarnemingen van de boer zelf zeker niet kunnen vervangen. Wel kunnen ze mogelijk een aantal
metingen ondervangen of het aantal noodzakelijke metingen beperken.
Bij de verdere ontwikkeling en het praktijkrijp maken van modellen spelen een aantal zaken die in de
toekomst om meer aandacht vragen. Zo laat de gebruiksvriendelijkheid van de modellen nog veel te
wensen over. Ook moet er een betere link komen tussen de bodemstructuur in het veld, het bodemleven
en de voedingsstoffendynamiek uit een model (zie hoofstduk 9). Tenslotte is de vervanging van theore
tische, niet meetbare, fracties organische stof zoals die in de meeste modellen zitten, door meetbare
grootheden, van veel belang voor begrip van de bodemvruchtbaarheid in de praktijk.
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Case studies
Chris Koopmans & Coen ter Berg
Inleiding
In dit hoofdstuk wordt aan de hand van een aantal cases de optimalisatie van bedrijven ter hand geno
men. Daarbij is gebruik gemaakt van de kennis die is verzameld op 5 bedrijven gedurende een drietal
bedrijfsbezoeken. Telkens zijn per bedrijf drie percelen nader onderzocht en is getracht van daaruit tot
oplossingsrichtingen te komen. Naast de beoordeling van de bodemstructuur is gericht gekeken naar de
activiteit van het bodemleven en de beworteling door het gewas. Dit is gecombineerd met kwantitatie
ve informatie over de fysische, chemische en biologische eigenschappen van de percelen en de bevin
dingen uit de inzet van het model NDICEA op de bedrijven.
Tabel 9.1 geeft een overzicht van de bedrijfstypes met bijbehorende grondsoorten, bemesting en
gewassen op de percelen in het jaar van de studie. Met behulp van het model NDICEA is voor de indivi
duele bedrijven een mineralenbalans opgesteld. Deze gaat wat verder dan een gebruikelijke mineraienbalans doordat de verliespost naar het milieu, verdeeld in uitspoeling en denitrificatie is onderscheiden.
Daarbij is het model gebruikt als sleutel tot meer zicht op de bedrijfssituatie. Ook wordt het mogelijk de
stikstoflevering uit de bodemorganische stof, de mest en de gewasresten te onderscheiden. Per bedrijf is
zodoende de afhankelijkheid van een bepaalde stikstofbron inzichtelijk gemaakt.

Tabel 9.1. Karakteristieken van de vijf bedrijven uit de case studies

Bedrijf

Grondsoort

Flevopolder

zavel

Type
bedrijf
intensieve tuinbouw

Type
bemestinq
potstalmest/drijfmest

Hilversum

zand

intensieve tuinbouw

potstal mest

Achterhoek

zand

gemengd

potstalmest/drijfmest

Betuwe

zavel

gemengd

potstalmest/bloedmeel

Zeeuws Vlaanderen

klei

akkerbouw

vaste mest/drijfmest

Perceel
F1
F2
F3
Hl
H2
H3
Al
A2
A3
BI
B2
B3
Z1
Z2
Z3

Gewas bij
bemonsterinq
schorseneer
erwt-rogge
erwt-bladrammenas
raapstelen-pompoen
peen
prei
gras/klaver
aardappel
GPS-g ras/klaver
z.tarwe-haver
gras/klaver
suikermais/lupine
z.tarwe-klaver
aardappel-gele mosterd
z.tarwe-klaver

9.2 Methode
Bij de beoordeling van de bodem werd per perceel een kuil gegraven met een spade en werd de struc
tuur en beworteling beoordeeld. Bij de structuur zijn steeds de drie groepen van de van nature voorko
mende kluiten in de grond beoordeeld: kruimelstructuur, afgerond blokkige structuur en scherpblokkige
structuur. De volumeverdeling is daarbij ingeschat. De grootte van de elementen is niet beoordeeld. De
ideale grond bestaat voornamelijk uit kruimels van 0,3 tot 1 cm groot die door het bodemleven zijn
gemaakt. Afgeronde structuren zijn blokken van wisselende grootte waarvan de breukvlakken rond zijn
en waar wortels gemakkelijk doorheen groeien. De scherpblokkige structuurelementen zijn compact,
hoekig en over het algemeen niet doorwortelbaar. Het doorwortelbare volume van de bodem tenslotte
is ingeschat door het percentage kruimel en afgerond blokkige elementen bij elkaar op te tellen. Een
nadere omschrijving van de structuurbeoordeling is gegeven in hoofdstuk 2.5.
Bij de beoordeling van de beworteling is de verdeling van de wortels over de verschillende lagen beoor
deeld. Daarbij is er met name op gelet of alle lagen van de bodem doorworteld waren en of de wortels
alleen via scheuren of ook door structuurelementen gaan.
Tenslotte is op het bodemleven gelet. Hierbij is met name aandacht besteed aan het aantal wormgangen en de gevonden wormen maar ook op ander zichtbaar bodemleven zoals springstaarten en mijten.
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Aanvullend is van alle percelen de bodemkwaliteit gemeten met een zogenaamde bodemkwaliteits kist.
Deze in Amerika ontwikkelde kist geeft snel een semi-kwantitatief inzicht in gangbare fysische, chemi
sche en biologische indicatoren voor bodemkwaliteit en is uitvoerig beschreven in de literatuur. De
resultaten van de metingen staan is tabel 9.2.

Tabel 9.2. Bodemkarakteristieken van de v ijf bedrijven

Bedrijf

Flevopolder F1
F2
F3
Hilversum
Hl
H2
H3
Achterhoek A l
A2
A3
Betuwe
BI
B2
B3
Zeeuws
Z1
Vlaanderen Z2

Bulk
Dichtheid

textuur

z. lichte zavel
z. lichte zavel
z. lichte zavel
z. lemig f. zand
z. lemig f. zand
z. lemig f. zand
leemarm f. zand
leemarm f. zand
leemarm f. zand
lichte klei
zware zavel
zware zavel
lichte klei
lichte klei
lichte klei
Z3
* gedurende 30 minuten

Fysisch______________
Doorwortelbaar
volume

(g/cm J)

(% 0-30 cm)

1.29
1.48
1.34
1.12
1.43
1.17
1.55
1.5
1.32
1.47
1.29
1.33
1.3
1.42
1.47

97
86
90
57
85
100
92
57
76
54
57
54
65
97
79

Chemisch________
organische
stof

pH-KCI

(% dr. Grond)

2.2
1.8
1.7
4.1
4.5
3.3
3.7
5.3
2.6
2.2
2.5
3
2.2
2
1.9

7.6
7.6
5.2
5.5
5.4
5.6
5.8
4.5
5.2
7.3
7.1
7
7.3
7.2
7.4

____________ Biologisch
Wormen

Respiratie*

(per m 2 25 cm diepte)

(kg CO 2-C /h a /d a g )

165
107
5
64
21
32
91
48
0
101
155
64
219
3 30
357

32
47
8
7
6
3
28
4
4
17
8
1
25
10
21

9.3 Telen op lichte zavel in de Flevopolder

Vruchtwisseling in de Flevopolder:
1. prei
2. peen
3. mais
4. kool
5. erwten
6. schorseneer
7. pompoen
8. graan
In deze zeer intensieve vruchtwisseling wordt met veel stikstof behoeftige gewassen gewerkt. Door
de inzaai van groenbemesters en een combinatie van rundveepotstalmest en rundvee drijfmest kan
aan de behoefte van de gewassen worden voldaan.

De bodem
Op dit 22ha grote bedrijf in de Flevopolder (tabel 9.1 ) wordt sinds 1986 biologisch geteeld. Opvallend
is de zeer mooie bodemstructuur die we op het bedrijf aantreffen. In de bouwvoor vinden we overwe
gend korrel- en afgeronde structuurelementen die goed doorwortelbaar zijn (figuur 9.1). Op zo'n 35 cm
begint een wat meer plaatachtige structuur die de doorworteling kan belemmeren maar op perceel F2
is die met een woelpootje opengebroken. Het organische stofgehalte is echter laag, 1,8% (tabel 9.2).
De grond is poriënrijk en het regenwater infiltreert snel. Op 2 percelen die al sinds 1986 biologisch wor
den bewerkt (F1 en F2) zijn veel wormen en ook de bodemrespiratie ligt hoog. Samen met de hoge pH
van de grond leidt dit tot een situatie waarin de organische stof, gewasresten en mest snel worden
afgebroken. Op het nieuwe perceel F3 valt op dat de respiratie een stuk lager ligt dan op de oudere
percelen. Dit ondanks dat op beide percelen in het jaar van de metingen hetzelfde gewas heeft
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Structuurprofielen Flevoland
perceel F2
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Kruimel
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perceel F3
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Scherp blok

Figuur 9.1. Bodemstructuur (en beworteling) van de percelen F l, F2 en F3 op zavel in de Flevopolder.

gestaan. We vinden op F3 ook veel minder wormen. De boer ervaart dit nieuwe land als problemati
scher, de opbrengsten liggen er meestal lager.
Knelpunten
1. Een belangrijk knelpunt voor dit soort bedrijven op lichte zavelgronden is de organische stof voorzie
ning. Loopt die terug dan staat ook de bodemvruchtbaarheid op het spel. Deze gronden zijn zeer
gevoelig voor verdichting. De grond slibt gemakkelijk dicht, met name in de ondergrond, waardoor
uiteindelijk water op de grond blijft staan.
2. De snelle afbraak van mest en gewasresten en de hoge doorlatendheid van de grond maken het
vasthouden van voedingsstoffen op dit soort gronden tot het grootste knelpunt voor het biologische
bedrijf.
Oplossingsrichtingen
Het NDICEA model is voor dit bedrijf ingezet om de bemesting zodanig te kiezen dat het organische
stof niveau gehandhaafd kan worden en uitspoeling van stikstof beperkt blijft. Indien de gewasbehoef
te en mineralisatie op deze grond immers onvoldoende op elkaar zijn afgestemd bestaat er een aan
zienlijke kans op stikstofverliezen. Dat de verliezen oorspronkelijk hoog waren wordt duidelijk uit figuur
9.2. Opvallend is dat slechts een klein deel van de stikstofvoorziening van de gewassen uit de gewasres
ten komt (figuur 9.3). Op verzoek van de boer is gekeken naar het effect van een voorjaar- versus een
najaarsbemesting direct voor de inzaai van een groenbemesters. Het bleek dat een voorjaarsbemesting
best omgezet kan worden in een najaarsbemesting mits direct een groenbemester wordt gezaaid. Die
groenbemesterzal dan wel in staat moeten zijn om het bodemprofiel in zeer korte tijd te doorwortelen
zodat de verliezen beperkt kunnen blijven.
De teelt van dit soort vanggewassen is essentieel om de verliezen door uitspoeling te voorkomen. Deze
lichte zavelgronden vragen om diep wortelende gewassen die het gehele profiel doorwortelen en de uit
spoeling daarmee tegengaan. Vanggewassen zijn daarvoor het middel. Met hun wortels kunnen zij de
grond openhouden en verslemping in de ondergrond tegen te gaan. Opvallend was de doorworteling
van het volggewas, bladrammenas op perceel F3. Dit gewas had een zeer intensieve doorworteling tot
50 cm.
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----------------------------------------------------------Flevoland

Hilversum
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Betuwe Z.

Vlaanderen
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H denitrificatie

dB mest

0 fixatie

Figuur 9.2. Stikstofbalans voor de vijf bedrijven uit de cases (in 1998).

Bronnen van beschikbare stikstof voor het gewas

Figuur 9.3. Bronnen van beschikbare stikstof op de vijf bedrijven.

De poriën in de grond zorgen voor een goede afwatering maar ook voor de vertering van mest en
gewasresten. Rogge als groenbemester werkt hier goed. De nazomer, vóór de inzaai van de groenbemester, is het meest gunstige moment voor een diepe grondbewerking. Een verdichte laag kan dan
worden gebroken. De grond is immers droog. Met de inzaai van een diepwortelende groenbemester
moet worden voorkomen dat de grond weer verdicht.
Bij de verdere optimalisatie van de vruchtwisseling op dit bedrijf worden behoeftige en minder behoef
tige gewassen afgewisseld. Daarbij zou de volgende vruchtwisseling passen (tabel 9.3):
Tabel 9.3. Vruchtwisseling en bemesting op zavel in de Flevopolder

Gewas

1

Erwten

2

Grasklaver

3

Prei

4

Bospeen

20 ton stalmest + inzaai groenbemester

5

Sperziebonen

30 ton stalmest + inzaai groenbemester

6

Pompoen

7

Schorseneer

8

Mais
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Vooriaarsbemestinq

Naiaarsbemestinq (voor volqende qewas)

Jaar

20 ton stalmest + inzaai grasklaver

30 ton drijfmest + 30 ton stalmest

20 ton drijfmest

30 ton stalmest + inzaai groenbemester

30 ton drijfmest + 30 ton stalmest
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Figuur 9 .4 . Scho rseneer geen voorjaarsbem esting nodig.

Deze extensievere vruchtwisseling (o.a. kool eruit, grasklaver er bij) heeft een aanzienlijke aanvoer van
gecomposteerde stalmest aangevuld met drijfmest om het organische stofniveau te verbeteren.
Drijfmest dient als aanvulling voor de N-behoeftige gewassen. Daarnaast wordt er intensief gebruik
gemaakt van groenbemesters waaronder anderhalf jaar grasklaver, die de stikstofbinding op dit bedrijf
kunnen verhogen.
Doorrekenen met Ndicea laat zien dat er bij gebruik van potstalmest een aanvoer is van 83 kg
P20 5/h a/jaar. Daar staat een werkelijke afvoer tegenover van 35 kg, oftewel een werkelijk overschot
van 47 kg/ha,jaar. Er is echter sprake van een flinke opbouw van de bodem organische stof: 1750 kg
per jaar. De berekende uitspoeling is met 21 mg N/liter hoger dan de EU norm van 11 mg/l.

9.4 Mineralenbeheer op zand bij Hilversum

Vruchtwisseling op zand
1. tuinboon/sperzieboon met nateelt van sla
2. prei/uien met een nateelt van sla
3. bospeen-bospeen
4. diversen
5. suikermais
6. aardappel.
Op het bedrijf wordt veel mest aangevoerd. In 1999 betrof dit nog zo'n 36 ton geitenpotstaimest/ha.

Op dit kleine (2,5 ha) maar zeer intensieve tuinbouwbedrijf op het zand bij Hilversum wordt een scala
aan gewassen verbouwd. De mineralenbalans (tabel 9.4) vertoont aanzienlijke overschotten aan stik
stof, fosfaat en kalium.

Tabel 9 .4 . M in eralenbalans (in k g / h a ) van bedrijf op zand in 1999

Mest
Fixatie
Depositie
Totaal

Afvoer
Overschot

N

P205

K20

147

108

270

10

0

0

29

0

0

186

108

270

60

22

90

126

86

00
o

Aanvoer

Dynamiek in de bodem
Uit de bodembeoordeling komt een humusrijke grond naar voren met een geringe biologische activiteit.
Dit wordt bevestigd door de respiratiemetingen uit tabel 9.2 en het geringe aantal wormen. De bodem
verdicht redelijk snel waarbij overwegend scherpblokkige structuren worden gevormd (figuur 9.5). Deze
kunnen de doorworteling ernstig belemmeren met gevolgen voor de opbrengsten.

Structuurprofielen H ilversum perceel Hl
Pompoen
19-7-2000

Raapstelen
8-5-2000
50

100%

0

Kruimel

50

Afgerond blok

100%

Pompoen
9-10-2000
0

50

100%

Scherp blok

Figuur 9.5. Bodemstructuur door het seizoen op perceel H2 bij intensieve teelt op zand.

Uit de structuurprofielen wordt duidelijk dat de hoofdgrondbewerking op deze zandgronden van belang
is om een doorwortel baar volume te creëren. Aangezien de ondergrond, bestaande uit grof wit zand op
zo'n 45 cm diepte, de wortels weinig te bieden heeft, moet de bovengrond open zijn om de gewassen
van mineralen te voorzien. In figuur 9.5 is deze volumeverandering duidelijk zichtbaar bij de teelt van
raapstelen gevolgd door pompoen. Op het moment van de teelt van raapstelen is slechts 7 cm van de
bovengrond doorwortelbaar. Dit is voldoende om dit ondiep wortelende gewas van voedingsstoffen te
voorzien, zei het met een mager gewas als gevolg. Door de grondbewerking (spitten) voor de inzaai van
pompoen is echter een doorwortelbaar volume gecreëerd dat ook de teelt van de veelvragende pom
poen mogelijk maakt.
Knelpunten
Het mineralenbeheer is een knelpunt op dit bedrijf. Door onder andere een slechte structuur is het
doorwortelbare volume van de grond gering. Hierdoor staan niet alle aanwezige mineralen de plant ter
beschikking. Daardoor lijkt een hoge mineralenaanvoer noodzakelijk geworden (figuur 9.2). Verder
wordt nauwelijks gebruik gemaakt van de stikstofbinding door de verbouw van vlinderbloemige gewas
sen en van groenbemesters. Het bedrijf is daardoor zeer afhankelijk van de stikstoflevering door mest
(figuur 9.3).
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NDICEA model
Op dit bedrijf is het model NDICEA ingezet bij de ontwikkeling van een nieuwe vruchtwisseling. Hierbij
is rekening gehouden met een verlaging van de mineralen overschotten en een mogelijke uitbreiding
van het bedrijf. In de nieuwe vruchtwisseling, weergegeven in Tabel 9.5, is sprake van een hogere inzet
van groenbemesters waaronder grasklaver. Uit NDICEA komt naar voren dat de organische stofbalans
licht positief wordt en verbetert ten opzicht van de huidige situatie. Bovendien treden door de teelt van
groenbemesters en ondanks een aanzienlijk verlaging van de mineralentoevoer in deze vruchtwisseling
geen tekorten aan stikstof meer op. Zelfs niet wanneer gewerkt wordt met de relatief arme geitenpotstalmest (4 kg N/ton; 3 kg P20 5/ton; 7,5 kg K20/ton) die dit bedrijf ter beschikking staat.
Tabel 9.5. Geoptimaliseerde vruchtwisseling en bemesting bij de intensieve teelt op zand

Jaar

Gewas

Voorjaarsbemestinq

Najaarsbemestinq (einde teelt)

1

Aardappal

54 ton stalmest

Inzaai grasklaver

2

Grasklaver

3

Prei/uien en nateelt sla

4

Bospeen

5

Diversen

6

Sperziebonen

54 ton stalmest
Inzaai groenbemester
54 ton stalmest

Inzaai groenbemester
Inzaai groenbemester

Oplossingsrichtingen
De inzet van groenbemesters als vanggewas is van belang op de uitspoelinggevoelige zandgronden. Op
het moment dat kleine bedrijven gedwongen worden tot zeer hoge producties is er vaak geen oog meer
voor de groenbemesters. Maar juist deze intensieve tuinbouwbe
drijven zouden veel aandacht moeten besteden aan de teelt
ervan. Afhankelijk van het oogsttijdstip van de gewassen is er
immers ruimte genoeg voor verschillende groenbemesters. Zo
past na de teelt van pompoen of sperziebonen, rogge en zorgt
deze groenbemester met zijn intensieve doorworteling voor lage
re verliezen van mineralen in het najaar.
De keuze van de groenbemester(s) dient wel van tevoren
gemaakt te zijn. De techniek voor de klus moet bovendien klaar
staan. Op het moment dat er geoogst wordt lijkt er immers
nooit voldoende tijd om direct met een groenbemester te vol
gen. In de beddenteelt zou daarom een triltandcultivator met
zaaibak voor de groenbemester gebruikt kunnen worden.

m

Ook op deze grond kan een grondbewerking in de herfst goed
werken mits deze gevolgd wordt door de inzaai van een groen

Figuur 9.6. Na prei geen groenbemester

bemester. Dit is niet alleen van belang voor het vasthouden van

mogelijk

de mineralen op deze gronden maar evenzeer van belang voor
de structuur van de grond.

9.5 Zand in de Achterhoek: stikstof en onkruid

In 1999 werden naast grasklaver ook maïs, aardappel, pompoen, triticale, gerst, rogge en haver
geteeld. Er is geen vaste vruchtwisseling. Op een gedeelte van het bedrijf ligt een beheersover
eenkomst die vereist dat in 2 van de 3 jaar graan wordt verbouwd en de aanvoer van fosfaat met
de mest beperkt blijft tot 40 kg P20 5 per jaar.
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Op de zandgronden van dit 30 ha grote bedrijf in de Achterhoek wordt de aanzienlijke stikstofaanvoer
voor de helft door stikstofbinding gerealiseerd (figuur 9.2). De verliezen door uitspoeling en denitrificatie zijn klein. De bodemorganische stof draagt voor de helft bij aan de stikstofvoorziening van de
gewassen (figuur 9.3). Op de beheersgronden wordt graan geteeld totdat de onkruidproblemen over
heersen waarna een jaar een hakvrucht wordt geteeld. Het bedrijf werkt met een combinatie van vaste
rundermest en rundveedrijfmest in het voorjaar.
Dynamiek in de bodem
De variatie tussen percelen op dit bedrijf is groot. Op de lager gelegen delen zoals op perceel A l vinden
we een beekeerdgrond met de meeste wormen en een behoorlijke respiratie (tabel 7.2). Perceel A2 is
een voorbeeld van een goede, zwarte esgrond met een organisch stofgehalte van 5,3. De pH van deze
grond is laag, wat mogelijk ook de lage respiratiesnelheid tot gevolg heeft. Door de diepe grondbewer
kingen vinden we in het voorjaar een mooie kruimelstructuur die in de loop van het seizoen door
mechanische onkruidbestrijding iets compacter wordt. Toch blijft de grond rijk aan poriën. Bij de bloei
hebben de aardappels de grond diep doorworteld. De opbrengst blijkt er achteraf ook naar te zijn.
Perceel A3 is een perceel waar een beheersovereenkomst op ligt. Het is een droge zandgrond, laag in
organische stof, lage respiratie en geringe bodemactiviteit. Wormen zijn op dit perceel niet te vinden.
De structuur in de bouwvoor is voor 70% scherpblokkig. Dit belemmert de doorworteling sterk. In mei
is die nog beperkt tot de bovenste 5 cm. Tot het einde van de teelt blijft die doorworteling gering. De
kruimelstructuur neemt slechts weer toe, na een diepe grondbewerking die na de oogst van het graan
plaatsvindt en daarmee de potentiële doorworteling weer vergroot.
Knelpunten
De beheersovereenkomst maakt de vruchtwisseling lastig en vergroot de kans op onkruidproblemen.
Doordat weinig mest mag worden uitgereden is de bijdrage van mest aan de opbouw van de bodem
vruchtbaarheid gering. De mest maar ook de gewasresten worden vaak diep weggestopt. Daardoor tre
den er op deze toch al uitspoelinggevoelige gronden onnodige verliezen op.
NDICEA model
Op dit bedrijf is NDICEA ingezet voor de evaluatie van alternatieve vruchtwisselingen met name voor
de beheersgronden (tabel 9.6). Duidelijk is dat ondanks de inzet van groenbemesters en grasklaver het
organische stofniveau op deze gronden niet gehandhaafd kan worden wanneer alleen met drijfmest
wordt gewerkt. De inzet van vanggewassen kan de verliezen van mineralen door uitspoeling beperken.
Toch zullen deze gronden zeer uitspoelinggevoelig blijven. Met name direct na de teelt zijn de verliezen
het grootste. Het is dan ook van belang om de bodem zoveel mogelijk bedekt te krijgen en te houden
en de stikstofbeschikbaarheid en de opname van stikstof door het gewas goed op elkaar af te stemmen
(figuur 9.7.).
Minerale Stikstof

Figuur 9.7. Verloop van de gemeten (punten) en met het model NDICEA (lijn) gesimuleerde minerale stikstof op perceel A2.
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Tabel 9.6. Vruchtwisseling en bemesting voor beheersgronden op zand met 2 van de 3 jaar graan en een maximale fosfaat aanvoer van 40 kg
P20 5/h a .

Jaar

Gewas

Vooriaarsbemestinq

Najaarsbemestinq (einde teelt)

1

Aardappel

30 ton drijfmest

Inzaai groenbemester

2

Triticale

20 ton drijfmest

Inzaai groenbemester

3

Haver

15 ton drijfmest

Inzaai grasklaver

4

Grasklaver

20 ton drijfmest

20 ton drijfmest

5

Winterrogge

6

Zomergerst/klaver

20 ton drijfmest

inzaai groenbemester

inzaai groenbemester

Oplossingsrichtingen
Ondanks de complexiteit die beheersovereenkomsten met zich meebrengen is een goede vruchtwisse
ling ook van dit bedrijf de basis. Het bedrijf is immers geholpen bij de keuzes die daardoor gemaakt
moeten worden. Ook zal de vruchtwisseling de basis dienen te vormen voor de onkruidbestrijding.

Figuur 9.8. Crasklaver als stikstofvanger én als stikstofmotor

Uit de computersimulaties komt het belang van de inzaai van een vanggewas na de oogst van graan
(CPS) of een ander vroeg gewas naar voren. Dan kan ook eventueel worden bekalkt voor de inzaai van
grasklaver. Eén of twee jaar grasklaver zal immers nodig zijn op de beheergronden om voldoende stik
stof in de vruchtwisseling te krijgen en de aanvoer van koolstof uit de graangewassen aan te vullen.
Naast rode klaver kan luzerne worden overwogen om een verdichting dieper in de bodem te breken.
Luzerne geeft echter minder snel bodembedekking en zal daardoor eventuele onkruidproblemen in de
hand werken.
Op deze gronden kan een voorjaarsgift met drijfmest gunstig zijn voor de gewassen. In de bovenste
laag (5 cm) zit van nature immers weinig voeding voor de wortels. Dieper in de bodem gaat de voeding
snel verloren. Bij de grondbewerking zal hier ook rekening mee moeten worden gehouden. Ondiep ploe
gen (ca. 18 cm) om gewasresten bovenin te houden is dan van belang zodat ook vroeg in het seizoen
de stikstof voor de wortels beschikbaar komt. Woelen van de ondergrond is een mogelijke oplossing
wanneer de ondergrond niet meer voor wortels toegankelijk is. Wel moet dan een gewas (groenbemester) gezaaid worden om die ondergrond door beworteling ook open te houden. Eventueel kan worden
bekalkt.

9.6 Betuwse klei: verdichting en bodemactiviteit
Opvallend op dit 15ha grootte gemengde bedrijf is de verdichtte laag die we op een diepte van 6 tot
20 cm over het hele bedrijf aantreffen (figuur 9.9). Het percentage scherpblokkige structuurelementen
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Vruchtwisseling op de Betuwse klei
Op de graanslag is dit:

Op de groenteslag een vruchtwisseling met

1 graan

1. hakvrucht

2 grasklaver

2. hakvrucht

3 graan

3. graan

4 hakvrucht (bijvoorbeeld spruitkool,

4 hakvrucht

aardappelen en prei)

5 grasklaver

Vanaf 1999 wordt gewerkt om een vruchtwisseling zoals vermeld in tabel 9.7 tot stand te brengen.
Er is dan sprake van één vruchtwisseling waarin zowel "graan'1als "groente" opgenomen zijn.

Tabel 9.7. Vruchtwisseling en bemesting op de Betuwse klei.

Jaar

Gewas

Vooriaarsbemestinq

1

Grasklaver

15 ton drijfmest

2

Grasklaver

3

Spruiten/ prei

4

Zomertarwe/ klaver

5

Pompoen

6

Triticale

7

Aardappel

Naiaarsbemestinq (einde teelt)

30 ton stalmest
25 ton drijfmest
20 ton stalmest
15 ton drijfmest

20 ton stalmest
30 ton stalmest + inzaai groenbemester

15 ton drijfmest

Inzaai grasklaver

ligt hierbij hoog, op zo'n 60-80%. Opvallend is dat de structuur, ook op dit bedrijf, niet door het seizoen
heen verbetert. De grond is vast en stug en vertoont daardoor weinig souplesse. De beworteling van de
meeste gewassen zit bovenin de grond en komt nauwelijks door de verdichtte laag heen. Hierdoor zijn
voedingsstoffen uit mest en gewasresten dieper in het profiel moeilijk bereikbaar voor het gewas. De
enige uitzondering hierbij is de grasklaver. Deze blijkt met zijn wortels in staat door de verdichte laag
naar de ondergrond door te dringen. Opvallend is het bodemleven. Men ziet naast oude wortelgangen
ook veel wormgangen. Naast de grote rode worm (Lumbricus terrestris) zijn ook de springstaarten ruim
vertegenwoordigd.

perceel BI
zomertarwe

Structuurprofielen op de Betuwse zware zavel
perceel B2
grasklaver

perceel B3
suikermais/lupine

o

0

50

100%

10

20

30

40

50

60

cm

Kruimel

Afgerond blok

Scherp blok

Figuur 9.9. Bodemstructuur en beworteling op drie percelen op de Betuwse klei.
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In het perceel B2 met de grasklaver wordt duidelijk dat de wormgangen en de poriën in de grond een
enorme potentie vormen. De potentie om de grond goed door het gewas dat daartoe in staat is te laten
doorwortelen. In juli is de grond van dit perceel intensief doorworteld. Ondanks de redelijke dichte
structuur gaat dit gepaard met een grote activiteit van het bodemleven. De input van organisch materi
aal in de grasklaver zorgt voor een kruimelstructuur in de bovenste laag (6 cm). Daaronder blijft de
grond echter compact ondanks de fijne doorworteling.
Knelpunten
De bodemstructuur is op dit bedrijf een knelpunt. De verdichte laag is slecht doorwortelbaar en komt
tijdens het seizoen niet in beweging. Onder deze laag vinden we in juni nog de mest en gewasresten uit
het najaar. Waar deze resten zitten stimuleert dit tot zichtbare activiteit van het bodemleven. De poten
tie van de grond is goed maar door de bodemstructuur kunnen de wortels er niet bij.
NDICEA model
Met behulp van het model NDICEA wordt duidelijk dat de nieuwe vruchtwisseling zal bijdragen aan de
opbouw van de organische stof en ook de jaarlijkse verliezen door uitspoeling van stikstof beperkt kun
nen blijven. Op deze gronden zullen geen grote pieken in de uitspoeling optreden. Uit de grafieken
waarin de gesimuleerde en gemeten minerale stikstof wordt vergeleken (Fig. 9.10) blijkt dat het model
de neiging heeft om de hoeveelheid minerale stikstof in het profiel te overschatten. Volgens het model

Figuur 9.10. Boven: Verloop van de gemeten (punten) en met het model NDICEA (lijn) gesimuleerde minerale stikstof op perceel B3 in de
Betuwe.

is bij de gerealiseerde bemesting steeds voldoende stikstof beschikbaar voor de gewassen. Het model
heeft de grond echter in laagjes opgedeeld. Die minerale stikstof zit daarom in het model over een
diepte van 30 cm in het profiel verdeeld. Over de verdeling binnen een laag is getalsmatig niets te zeg
gen. Voor een ondiep wortelend gewas hoeft de stikstof dus niet altijd direct beschikbaar te zijn.
Daaruit kan begrepen worden dat de praktijk-aanpak van een bijbemesting met dunne mest in het
voorjaar voor de zeer stikstofbehoeftige gewassen werkelijk zinvol en 'nodig' is. Volgens het model is
daar geen noodzaak toe, zeker niet bij de aardappels. Het verschil tussen praktijk en model zou wel
eens het gevolg van de suboptimale bodemstructuur kunnen zijn. Deze verdichte structuur vermindert
enerzijds de afbraak of mineralisatie van de mest en gewasresten in deze bodem en verhindert de wor
tels om bij de beschikbare voedingsstoffen te komen.
Oplossingsrichtingen
Ook op dit bedrijf is het van belang dat de mest niet te diep wordt weggestopt. Niet te diepe grondbe
werkingen zijn daarom van belang. Veel van het werk op dit bedrijf wordt in loonwerk uitgevoerd. De
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Figuur 9.11. Grasklaver (links) en luzerne (rechts) voor structuurverbetering

zware machines belasten de bodem teveel. De bandenspanning bij werkzaamheden is daarom cruciaal.
Mogelijk kunnen ook meer activiteiten in eigen beheer, zoals zelf ploegen, in de toekomst een oplossing
zijn.
Het structuurprobleem kan opgelost worden door na de zomertarwe en na de aardappels te bemesten
en te ploegen (niet dieper dan 18 cm). Vervolgens kan een haver groenbemester worden gezaaid. Na
onderwerken en ploegen (nog in het najaar) komt de mest samen met de verterende groenbemester
dan weer beschikbaar voor het volggewas in het nieuwe jaar.
Om de grond toegankelijk te maken voor de wortels van de groenbemester zou men kunnen overwegen
om een woelijzer op 40 cm door de grond te halen. Ook een grasklavergewas van 2 jaar i.p.v. 1 jaar zou
de verdichtte laag op termijn mogelijk kunnen breken. Een groot aandeel luzerne in een mengsel met
klaver en gras kan door zijn sterke doorworteling bijdragen aan het openbreken van de verdichte laag
of het bestendigen van de door woelen opengebroken verdichte laag.

9.7 Zeeuwse klei: dynamiek in vruchtwisseling en bodem
Op dit 68 ha grootte bedrijf op lichte klei in Zeeuws Vlaanderen werd in 1999 o.a. stamslaboon,
doperwten, zomertarwe, daikonkers, suikermaïs, tuinkers, consumptie aardappelen, plantuien, brui
ne bonen en suikerbieten geteeld. Naast rundvee potstalmest werd ook droge kippenmest, kippendrijfmest en vinassekali tijdens de teelt ingezet.

De bodem
De bodems van de percelen op dit Zeeuwse bedrijf vertonen een opvallend mooie structuur die zicht
baar wordt in het grote percentage kruimels en afgeronde structuurelementen (figuur 9.12). Het doorwortelbare volume van de grond is daardoor aanzienlijk. De bodem is tot 60 cm goed toegankelijk met
name op de percelen Z2 en Z3. Opvallend is dat deze toegang tot de ondergrond ook gedurende het
hele seizoen gehandhaafd blijft. De doorworteling van met name de groenbemesters is egaal over het
profiel verdeeld. Alleen op een klein deel van het bedrijf waaronder het perceel Z l, is sprake van enige
verdichting in de ondergrond. De bodem vertoont een hoge respiratiesnelheid (tabel 9.2). Een scala
aan regenwormen wordt aangetroffen waaronder de in verticale gangen levende Lumbricus terrestris.
Dit gaat gepaard met veel poriën en ander zichtbaar bodemleven zoals springstaarten. De poriën en
gangen vinden we in alle maten. Al met al is er dus een dynamiek in de bodem, zichtbaar door een
actief bodemleven, veel kruimelstructuren en een grote hoeveelheid poriën.
Duidelijk is dat er op dit bedrijf veel aandacht uitgaat naar de grondbewerkingen. Bewerkingen zullen
niet onder slechte omstandigheden plaatsvinden en voorjaarsbewerkingen zijn minimaal. Mogelijk dat
hier ook de jarenlange graszaadproductie uit het verleden nog veel invloed heeft.
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perceel Zl
zomertarwe

Structuurprofielen Zeeuws Vlaanderen
perceel Z2
aardappels

Kruimel

Afgerond blok

perceel Z3
zomertarwe

Scherp blok

Figuur 9.12. Bodemstructuur (en beworteling) van de percelen Z l, Z2, en Z3 op de Zeeuwse lichte klei.

Knelpunten
Op het gebied van de bodem zijn op dit bedrijf geen directe knelpunten waarneembaar. Wel is er spra
ke van een zoeken naar een vaste vruchtwisseling en is de keuze van de groenbemesters wat eenzijdig
met overwegend gele mosterd.
NDICEA model
Uit de simulaties met het model NDI
CEA komt naar voren dat op dit bedrijf
niet snel sprake zal zijn van stikstofgebrek. De organische stofvoorziening
blijft op peil. Volgens de simulaties is
de extra kippendrijfmest in het voor
jaar overbodig (figuur 9.13). Opvallend
is dat de verwachtte extra minerale
stikstof ook niet terug te vinden is in
de metingen van de minerale stikstof
op de percelen. De extra stikstof zou

Figuur 9.13. Verloop van de gemeten (punten) en met het model NDICEA (lijn)

wel eens snel verloren kunnen gaan

gesimuleerde minerale stikstof op perceel Z l in Zeeuws Vlaanderen. De

wat de verliezen van stikstof via denit-

toegediende kippendrijfmest leidt niet tot een verhoogd minerale stikstof in de

rificatie op dit bedrijf relatief doet toe

bodem.

nemen (figuur 9.2).
Oplossingsrichtingen
Je kunt je afvragen of de opbrengsten op dit bedrijf een weerspiegeling vormen van het doorwortelbare
volume van de grond. Helaas laat de beperkte hoeveelheid gegevens hierover geen harde uitspraken
toe. Klaarblijkelijk doet in elk geval de grondbewerking op dit bedrijf weinig schade aan het bodemleven. Of het bodemleven is zo talrijk of weet zich goed te herstellen dat de schade relatief gering moet
zijn.
De ondergrond opbreken op dit bedrijf is af te raden. Er zijn genoeg poriën, gangen en doorworteling
tot 45 cm om de ondergrond open te houden, niet alleen voor de wortels maar ook voor de afwatering
van deze gronden.
Ook op dit bedrijf geldt: wat er aan het begin van het seizoen in de bodem wordt aangetroffen blijft
gedurende het seizoen, en is alles bepalend. Dit pleit voor de veelvuldige inzet van groenbemesters en
het perfect klaarleggen van de grond vóór de winter.
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Figuur 9.14. Door gele mosterd doorwortelde bouwvoor: goede start voor het volgende seizoen

9.8 Optimalisering met modellen en waarnemen van bodems
De casestudies laten zien dat het bij de verdere optimalisering van de bedrijven in eerste instantie gaat
om het maken van keuzes. In veel gevallen leidt een gebrek aan keuzes tot het grootste knelpunt op het
bedrijf. Vaak hebben die keuzes te maken met een beslissing omtrent een vaste vruchtwisseling. Maar
ai te vaak wordt de vruchtwisseling bepaald door de vraag van de markt op een bepaald moment. Dit
leidt in veel gevallen tot problemen in de bodem. De bodemstructuur is hier een eerste indicator hoe
het gesteld is met de vruchtwisseling en grondbewerkingen. Maar ook bijvoorbeeld onkruidproblemen
zijn in de meeste gevallen het resultaat van de ad hoe beslissingen in het bouwplan.
Bij het vaststellen hoe het bedrijf er voor staat en het komen tot een bepaalde vruchtwisseling en oplos
sing van knelpunten bij de teelt, blijkt dat er veel geleerd kan worden uit het observeren van de grond
op de individuele percelen. Een bodemanalyse is onvoldoende om tot resultaat te komen. Het beste kan
dan ook een aantal keren gedurende het seizoen een kleine profielkuil worden gegraven om zich in die
bodem te verdiepen. Naast een studie van de bodemstructuur, de activiteit van het bodemleven zoals
wormen, poriën en gangen blijkt het beeld van de beworteling van het profiel en de bereikbaarheid van
de voedingsstoffen uit de mest en gewasresten veel waardevolle informatie te bevatten die van belang
is om met de teeltmaatregelen op in te spelen.
Een goed doorwortelbare bodem kom je slechts weinig tegen! Het is eerder opvallend wanneer het pro
fiel goed doorwortel baar blijkt te zijn. Hoewel er geen indicatie is voor een directe relatie tussen het
doorwortelbare volume en de opbrengst mag worden aangenomen dat de stabiliteit van de opbreng
sten wel meer gegarandeerd is bij een goed doorwortelbare bodem. De percelen met een hoog doorwortelbaar volume vertonen in het algemeen ook een groot aantal wormen. Veel wormen betekent ech
ter niet dat het goed zit met de doorwortelbaarheid zoals wel duidelijk wordt bij de Betuwse klei.
De ervaringen en conclusies leren dat door het ploegen in de herfst de grond beter ontsloten kan wor
den voor de groenbemesters. Door het vaak gunstige weer in het najaar blijft de schade door de grond
bewerking zelf beperkt. De ontsluiting van de grond is belangrijk om een snelle doorworteling van het
profiel door de groenbemester te realiseren. Doordat ook de mineralen die zich al dieper in de grond
bevinden alsnog kunnen worden opgenomen kunnen de verliezen uit de bodem worden voorkomen of
in ieder geval beperkt. Daarbovenop is het goed om zich te realiseren dat hoe de bodem uit de winter
komt allesbepalend is voor de rest van het seizoen. Wanneer de grond verdicht raakt na een grondbe
werkingen of in de winter, zal die verdichting gedurende het seizoen ook niet meer goed komen!
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10.1 Inleiding
Binnen de biologische landbouw wordt nog veelvuldig gebruik gemaakt van mest uit de reguliere land
bouw. In de toekomst zal dit door aanscherping van de regelgeving voor biologische productie minder
of helemaal niet meer mogelijk zijn. Er zal dus toegewerkt moeten worden naar een situatie waarbij nog
uitsluitend biologische mest wordt gebruikt. Voor de Nederlandse situatie zijn daarvoor reeds enkele
studies verricht en projecten lopende (Hendriks en Oomen, 2000; Boer, 2000; Nauta, 2001). Kern van
de prognoses vormen de volgende punten:
• Er zal minder mest beschikbaar komen voor de tuinbouw en akkerbouw dan wat die sectoren nu
gebruikelijk bemesten. De beschikbare mest zal duurder zijn dan wat nu voor (gangbare) mest
betaald wordt of waarvoor soms zelfs geld toe gegeven wordt!
• De akker- en tuinbouw zal derhalve de efficiëntie van met name de stikstofstromen op het bedrijf
omhoog moeten brengen. Mogelijkheden daarvoor staan in dit boek uitgewerkt.
• Gezien de mogelijkheden in de veehouderij (meest ligboxen-stallen; schaarste aan stro) zal er meer
dan nu het geval is met dunne mest gewerkt moeten worden. Vaste mest wordt een schaars en
mogelijk duur goed.
• Als de akkerbouw aanvullende behoefte heeft aan organische stof (naast behoefte aan stikstof uit
mest) zal er vaste mest 'gemaakt' moeten worden (uit dunne mest en een strooiselbron) of GFT-compost uitgereden moeten worden. Beide trajecten behoeven een verder onderzoeks- en ontwikkelings
traject
De biologische landbouw zou, idealiter bezien, de volgende karakteristieken moeten hebben als het om
de mineralen-stromen gaat:
• Minimale verliezen van mineralen (uitspoeling, vervluchtiging, denitrificatie, ophoping).
• Grote aandacht voor het inzetten van bedrijfsinterne kringlopen (bodem organische stof, eigen mest,
gewasresten, groenbemesters).
• Waar mogelijk en nodig inzet van vlinderbloemigen.
• Verzorgen van kringlopen die tot buiten het bedrijf gaan (GFT, reststoffen uit agro-industrie, productruil met andere bedrijven).
• Minimale input van 'buiten', zonder de duurzame verzorging van de bodem uit het oog te verliezen.
Met de afvoer van producten van het bedrijf verlaten mineralen het bedrijf. In het kader van een duur
zame landbouw wordt over het algemeen geaccepteerd dat deze afvoer gecompenseerd moet worden.
In het navolgende wordt uitgewerkt hoe deze compensatie vorm gegeven kan worden. Daarbij wordt
gekeken in hoeverre de biologische landbouw zelf deze uitdaging intern op kan pakken, en tevens naar
de mogelijkheid en noodzakelijkheid om afvoer van mineralen in enigerlei vorm te compenseren.

10.2 Koppeling van bedrijven
Bij verplicht gebruik van biologische mest, stro en krachtvoer zal er een prijs ontstaan voor die produc
ten. Het kan er op neerkomen dat er door de hoge prijs nog maar weinig mest naar de akkerbouw gaat
en dat er nog maar weinig stro en krachtvoer naar de veehouder gaat: de sectoren zouden iets sterker
zelfvoorzienend worden. De akkerbouw en met name de tuinbouw heeft dan een flink probleem: waar
halen ze hun mest vandaan als de veehouderijen dat niet meer of onvoldoende leveren? Voor de vee
houders speelt dit probleem minder omdat de mineralenafvoer via melk en vlees relatief gering is. De
veehouderij heeft echter weer behoefte aan stro en krachtvoer en is daarvoor afhankelijk van de akker
bouw. Behalve de werking van de markt kan ook een andere weg bewandeld worden: die van de blij
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vende samenwerking tussen akkerbouwers, tuinders en veehouders in een onderlinge levering van mest,
voer en stro. Dit concept van koppeling van bedrijven is in Noord-Holland als pilot-project gedemon
streerd (Nauta, 2001).
Enkele conclusies uit dit project zijn:
• Er is een grote bereidheid om te zoeken naar mogelijkheden van samenwerking en gebruik van uit
sluitend biologische grondstoffen.
• Zolang gebruik van gangbare mest is toegestaan werkt de zeer lage prijs daarvan zeer sterk versto
rend op de wens en werkelijkheid van gebruik van biologische mest. Zo ook bij krachtvoer.
• Prijsvorming bij onderlinge stromen van mest, stro en voer is een probleem.
Door Hendriks en Oomen is in de regio Zuid-Holland uitgezocht wat de mogelijkheden zijn voor koppe
ling van bedrijven. Behalve dat biologische mest een schaars goed zal zijn waarmee uiterst zuinig
omgesprongen moet worden zijn er nog andere opties die antwoorden bieden op het mest- en mineralen-vraagstuk van de biologische sector. Deze opties betreffen diverse vormen van samenwerking waar
bij de veehouderij niet meer uitsluitend als mestproducent optreedt en de akkerbouw / tuinbouw niet
uitsluitend als mestafnemer: het gemengde bedrijf-op-afstand ("koppelbedrijven") met de 'klaver'-route
en de 'kalver’-route (Hendriks en Oomen, 2000).
Enkele van hun bevindingen staan samengevat in tabel 10.1.
Tabel 10.1. Mogelijkheden voorde koppeling van bedrijven

"Zelfvoorzienend"

"Gemengd op afstand"

Tuinderij

Moeilijk realiseerbaar

potstal mest van melkveehouder

Fijne tuin

Eigen schapen op grasklaver

eigen schapen op grasklaver; mestaanvoer

Extensieve tuin
Akkerbouw

Melkveehouderij

van melkveehouder
Crasklaver mulch-maaien

Eigen schapen op grasklaver; stro en voer naar

Eigen schapen op grasklaver; geen

melkveehouder, drijfmest terug

productie voor melkveehouder

Opvang uitschotkalveren: stro en voer naar

((kracht)voer, stro)

melkveehouder; mest en jongvee terug

Stikstofaanvoer omlaag (minder

Klaverroute: meer klaver in grasland, mest

krachtvoer), stikstofefficiëntie

naar akkerbouwer, stro en voer terug

omhoog; geen mest voor

Klaver- en kalverroute: meer klaver, mest en

akkerbouwer

jongvee naar akkerbouwer, stro en voer terug

"Klaverroute"
Het aandeel klaver in de productiesystemen zal sowieso omhoog moeten. Dat geldt zowel voor de vee
houderij als voor de akkerbouw. Als de veehouder een groter deel van zijn stikstofbehoefte uit klavers (=
stikstofbinding) haalt kan een deel van de stikstof verkocht worden: mest voor tuinder en akkerbouwer.
De veehouder moet dan wel omzien naar aanvullende meststoffen die juist geen stikstof maar wel kali,
fosfaat en andere nutriënten bevatten, omdat deze ook met de mest van het bedrijf verdwijnen.
De akkerbouwer kan de grasklaver deels inzetten voor beweiding door bij voorbeeld schapen, deels als
groenbemester inwerken. Als tegenprestatie voor de mestlevering biedt de akkerbouwer stro en
(kracht)voer aan de veehouder in de vorm van voergraan, luzerne (voor brok) en stro.
Kalverroute
De akkerbouwer kan een klein beetje veehouder worden door een relatief extensieve tak van veehoude
rij op te pakken: vleesproductie met uitschot-kalveren uit de biologische melkveehouderij. Hiermee
wordt tegemoet gekomen aan het afwentelprobleem van de uitstoot van kalveren uit de biologische
sector naar de gangbare kalvermesterijen. De op het akkerbouwbedrijf ingevoegde grasklaver wordt
direct ingezet voor dierlijke productie (beweiding, maaien voor wintervoer) en de kiaverstoppel dient als
groenbemester.
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10.3

Compenseren van afvoer van mineralen
Fosfaat en Kali

Afgezien van bijzondere om standigheden
(zie kader) moet de afvoer van m ineralen
gecompenseerd worden. Ook op een bedrijf

Bijzondere omstandigheden: compensatie

met eigen mestvoorziening gaan immers

niet nodig

m ineralen verloren. In principe heeft elk

Zonder afbreuk te doen aan het principe van com

bedrijf dat producten verkoopt afvoer van

pensatie zijn er omstandigheden waaronder de

m ineralen die op den duur gecompenseerd

compensatie deels o f tijdelijk achterwege kan blij

dienen te worden. De biologische land

ven.

bouw probeert de aanvoer van 'buiten' te

1. In Nederland zijn 'oude'en jonge' gronden. Een

m inim aliseren. Er ontstaat dan echter een

aantal van de relatiefjonge gronden heefteen

knelpunt. Theoretisch kan een flink deel

grote voorraad aan bij voorbeeld kali. Het is bij

van de afvoer van de landbouwgrond van

een goed bodembeheer mogelijk vele jaren uit

Nederland gecompenseerd worden door

deze voorraad te putten zonder dat er sprake is

aanvoer van GFT-compost en rioolslib, twee

van opbrengstderving door optredende tekorten.

eindstations van de productstromen. A an

In principe is dit 'interen op bodemvruchtbaarheid'

beide kleeft (n aa st een aan tal praktische

en daarmee niet duurzaam. Daar staat de stelling

en financiële bezwaren) het probleem van

tegenover dat het uit de lengte o f uit de breedte

de vervuiling met ongewenste stoffen: plas

moet komen. Bij een jaarlijks balanstekort van 50

tics, giftige verbindingen, zware metalen

tot WO kg K20 op een jonge polderkleigrond kun

etc. Voorlopig kan daarom slechts een zeer

je dit tekort compenseren door aanvoer van kali

bescheiden rol zijn weggelegd voor rioolslib

van elders). Je kunt dit ook 'compenseren' vanuit

en een vrij kleine rol voor GFT-compost.

bodemvoorraad. Zolang dit niet leidt tot aantoon

Verder zijn ze van gangbare herkomst en

bare K-tekorten (oftewel: waarneembare bodem-

sta a t gebruik ervan onder druk (EU regels).

degradatie) is daar niets op tegen.

Voor kali en fo sfaat (en voor andere mine

2. Een zandgrond waar jaren lang overbemest is

ralen) is daarna de keuze beperkt.

en die P-verzadigd is zou in theorie vele jaren lang

• De zee is het eindpunt van de minera-

mest moeten krijgen zonder fosfaat erin. De fos-

len-stromen op aarde. Bemesting met bij

faat-afvoer wordt dan niet gecompenseerd. In

voorbeeld zeewier o f vismeel zal kw anti

tegendeel: de netto afvoer van fosfaat wordt dan

ta tie f echter geen bijdrage kunnen leve

gezien als een bijdrage aan duurzaam bodembe

ren.

heer, immers bij een lagere P-voorraad neemt de

• Aanvoer van mineralen v a n a f gronden

potentiële P-uitspoeling af. Het is de vraag o f en

w a a ro m natuurbeheers-redenen een

hoe een dergelijk bemestingsbeleid binnen een

verschralingsbeleid wordt gevoerd kan

biologisch bedrijf gerealiseerd zou kunnen worden.

lokaal een bijdrage leveren; regionaal of

Binnen de biologische sector wordt immers over

nationaal bezien met.

wegend gewerkt met organische meststoffen die

• Aanvoer van de m ineralen in de vorm

per definitie meer o f minder fosfaat bevatten. Ook

van meer of minder gezuiverde e n / o f

zou een dergelijk bemestingsregiem hoge eisen

veredelde grondstoffen (kali-zout ->

stellen aan de bodemstructuur: de aanwezigheid

patentkali; ruw fosfaat -> superfosfaat) is

van fosfaat staat immers niet gelijk aan de

mogelijk m aar op den duur eindig. Voor

opneembaarheid ervan.

kalk en kali is dit een in de biologische

3. Op ontwaterde veengronden kan sprake zijn

landbouw geaccepteerde manier. Zeer

van een netto afbraak van veen waardoor met

opmerkelijk is dat n aast kalizouten ook

name stikstof beschikbaar komt voor gewasopna

industrieel veredelde kali (patentkali) is

me. Voor de duidelijkheid: dit is geen duurzaam

toegestaan in de biologische bedrijfs

systeem. Gegeven de ontwatering en gegeven de

voering m aar industrieel veredeld fos

netto afbraak van organische sto f is het echter

faa t (superfosfaat) niet.

onzinnig deze bron te willen compenseren.

• Aanvoer van u it reststromen van u it de
(agrarische) industrie. D it vindt op kleine
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schaal reeds plaats in de vorm van bij voorbeeld vinasse en schuimaarde. In de huidige praktijk bete
kent dit een toepassing van mineralen die een jaar eerder nog als kunstmest in de gangbare land
bouw toegediend zijn. Het is dus slechts een verschuiving van de vraag waar je de mineralen van
daan haalt. Bij 100% biologische landbouw zou het niettemin een waardevolle kringloop zijn omdat
dan de mineralen vanuit de biologische landbouw opnieuw gebruikt worden. Binnen een systeem
van 100% biologische landbouw zouden ook nog andere restprodukten gebruikt kunnen worden,
maar vermoedelijk veelal indirect. Door ze te verwerken tot veevoeders worden ze uiteindelijk omge
zet in biologische mest.
In het kader van de compensatie-gedachte is het nog van belang te kijken naar het (landbouwpolitieke)
begrip "onvermijdbaar verlies". In tegenstelling tot de politiek stellen we in de biologische landbouwpraktijk het onvermijdbaar verlies van fosfaat over het algemeen op nul, gronden met een sterke fosfaat-fixatie uitgezonderd. Voor kali ligt dat anders en kan het bodemspecifiek (o.a. textuur-afhankelijk)
ingevuld worden. Voor jonge poldergronden kan het negatief zijn (zie kader bijzondere omstandighe
den), en voor zwaardere gronden lager (10-25 kg K20 per ha) dan voor lichtere, uitspoelinggevoeligere
gronden (30-50 kg K20 per ha).
Stikstof

Bij stikstof spelen, sterker nog dan bij kali en fosfaat, twee opgaven een belangrijke rol:
1. Stikstof is een 'vluchtige' stof: het spoelt makkelijk uit, vervluchtigt of denitrificeert. In al die gevallen
is de stikstof verloren gegaan voor de bedrijfsvoering. Daar staat tegenover dat de akkerbouwer en
tuinder door tal van maatregelen de stikstofverliezen kan beperken en daarmee zijn stikstofbehoefde
kan verlagen.
2. Bij afwijzing van industrieel gebonden stikstof is er, naast de depositie van stikstof, nog maar één
andere duurzame N-bron: binding van stikstof door vlinderbloemigen. Veehouders kunnen met kla
ver in het gras zelf voor stikstofbinding zorgen. De vraag is dan: wie bindt de stikstof voor de akker
bouw en tuinbouw?
Op de eerste vraag is een groot deel van de overige hoofdstukken van dit boek gericht. De tweede
vraag wordt hieronder uitgewerkt.
Stikstofbinding op het eigen bedrijf
Bij alle vlinderbloemige gewassen die direct verkocht worden (erwten, peultjes, bonen, tuinbonen, luzer
ne) is de stikstofbinding een directe bijdrage aan het bedrijf. Deze bijdrage kan geoptimaliseerd worden
door de volgende maatregelen:
• Zet een vlinderbloemig hoofdgewas op een relatief arme plek in de vruchtwisseling en/of bemest
het niet met een sterk N-leverende mestsoort. Hoe N-rijker de grond, hoe minder N-fixatie optreedt,
omdat de vlinderbloemigen eerst de in de bodem beschikbare stikstof opnemen voordat ze tot addi
tionele stikstofbinding overgaan.
• Teel na oogst zo mogelijk een tweede gewas of een vanggewas tot ver in het najaar. De stoppel van
een vlinderbloemig gewas is sowieso relatief N-rijk (wortelknolletjes). Als ook nog vers loof (doperw
ten, stamslabonen) wordt ingewerkt treedt er een sterke N-mineralisatie op in het najaar. Hoe eerder
de groenbemester na de hoofdteelt gezaaid wordt, hoe beter.
Een vlinderbloemige groenbemester voegt stikstof toe aan de bodem door wortelknolletjes en door de
ingewerkte groene massa. De effectiviteit kan door maatregelen verhoogd worden:
• Werk de groene massa zo laat mogelijk in, en probeer het zo goed mogelijk door de grond te men
gen. Voortijdig inwerken, in de loop van het najaar, betekent dat de mineralisatie al in het najaar op
gang komt en de vrijkomende stikstof uit kan spoelen, afhankelijk van temperatuur, neerslag en
grondsoort. Als u behoefte heeft aan een hoog niveau minerale stikstof vroeg in het voorjaar kunt u
dat beter door gerichte bemesting realiseren dan door het voortijdig inwerken van een groenbemes
ter.
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Tabel 10.2. Voorbeeldberekening van stikstofbinding door klaver

Bovenqrondse productie witte klaver: 2270 kq d.s.

N in kq/ha

Bovengronds N-inhoud (gemeten)

77

N-inhoud wortels en stoppel (geschat)

38

Totaal N in klaver groenbemester

115

Berekende N-opname uit bodem in najaar

41

Berekende N-binding (toegevoegd aan het bedrijf)

74

(Bron: OBS-onderzoek LBI)

De N-binding is lager naarmate er meer stikstof in de grond beschikbaar is. Teel daarom in een rijke
stoppel geen klaver groen bemesten het ziet er mooi uit maar de toevoeging van N is waarschijnlijk
gering. Na graan juist wel: het graan is vaak matig of niet bemest en trekt vaak de bodem 'leeg' wat
betreft minerale N. Dat is een goed uitgangspunt voor potentiële stikstofbinding in het najaar. In de
voorbeeldberekening ziet u dat de stikstofbinding lager uitvalt naarmate er meer stikstof in het najaar
in de bodem beschikbaar komt voor de planten.
Tabel 10.3. Stikstofbalans van grasklaver op een relatief arme en rijke grond.

Crasklaver 11 ton ds afvoer

N (kg/ha)

P A

K ,0

385

127

396

Wortel en stoppel

156

Totaal in gewas

541

N-fixatie bij N-arme grond

430

Netto balans

45 kg N/ha (4 3 0 - 3 8 5 )

N-fixatie bij N-rijke grond

370

Netto balans

-15 kg N/ha (3 7 0 - 3 8 5 )

Bron: modelberekeningen met Ndicea, LBI op basis van metingen in bedrijfssitatie, project Optimalisering
Mineralenbenutting.

Een grasklaver als hoofdgewas in de vruchtwisseling kan een forse stikstofbinding opleveren. Wederom
geldt: hoe stikstof-rijker de grond, hoe minder de N-binding feitelijk zal zijn. Tegenover de N-binding
staat echter een enorme N-afvoer. De feitelijke N-balans kan negatief zijn: er wordt meer afgevoerd dan
gebonden! (tabel 10.3). Ook de afvoer van P20 5 en met name K20 is groot. Eigelijk zou moeten gelden:
tegenover de afvoer van een grasklaver gewas moet de aanvoer van mest staan om de stikstofbinding
ook echt aan het bedrijf ten goede te laten komen.

10.4 Minas en verder dan Minas
In de biologische teelt geldt naast de regelgeving specifiek voor de biologische landbouw ook de natio
nale regelgeving voor de landbouw. In gecomprimeerde vorm komt dat neer op:
• maximaal 170 kg N per hectare uit dierlijke of anderszins organische mest (EU-wetgeving biologi
sche landbouw en Minas)
• maximaal 85 kg P20 5 per hectare (Minas verfijnd).
Eloewel de regelgeving voor stikstof uit dierlijke mest voor de hele landbouw gelijk is, zijn de conse
quenties voor de biologische landbouw verdergaand. Immers, in de biologische teelt wordt uitsluitend
met organische mest gewerkt terwijl de reguliere landbouw met kunstmest-stikstof een hogere N-aanvoer kan realiseren.
Hier tegenover staat dat de feitelijke afvoer van stikstof en fosfaat op de meeste bedrijven ver onder de
toegestane aanvoernorm ligt (zie ook het hoofdstuk over mineralenbalansen). Bij een niet ai te intensief
akkerbouwbedrijf is een afvoer van 110 kg N en 40 kg P20 5 niet ongewoon. Eloewel stikstof en fosfaat
twee aparte verhalen zijn geeft het wel aan dat er nog een flink gat zit tussen "het halen van de minas
normen" en "fosfaat-evenwichtsbemesting (met 0 als onvermijdbaar verlies)".
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Bij een streven naar “100% biologisch" raakt de Minas-norm voor de meeste bedrijven uit beeld: de
beschikbare hoeveelheid mest is slechts de helft van wat aan bemesting mogelijk is als Minas 'vol
gegooid' wordt (Minas-norm aanvoer 85 kg P20 5; werkelijke afvoer 40 kg P20 5). Als voorbeeld moge
dienen de indicatie in de inleiding, waar voorgerekend wordt dat bij gebruik van runder potstalmest
onder 'Minas' 31 ton/ha gestrooid mag worden, maar bij werkelijk fosfaat-evenwicht slechts 15 ton.
Verder is het nog maar de vraag of de gezamenlijke veehouderij bereid of in staat is die 40 kg P20 5/ha
(= 15 ton/ha potstalmest, 2,7 kg P20 5/ton of 22 ton/ha dunne mest, 1,8 kg P P20 5/ton) ook te leve
ren. Bij een verhouding grasland/bouwland in Nederland van 3 /2 zou iedere 1,5 hectare grasland 40
kg P20 5 aan mest moeten kunnen leveren voor de akkerbouw. Bij een veebezetting van 2 CVE/ha komt
dat neer op een afvoer van 40 kg P20 5 op een winterproductie van 60 kg (3 dieren, 11 ton dunne mest
per dier, 1,8 kg P20 5 per ton mest) oftewel 2 /3 van de eigen mestproductie. Als de veehouderij dat
niet opbrengt moet de akkerbouw en tuinbouw op zoek naar andere bronnen voor organische stof (GFT
compost of andere composten), stikstof (klavers, vinasse), kali (vinasse, kunstmest), en fosfaat (composten, fosfaat gesteentemeel).
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Bijlage 1 Effectieve organische stof
van gewassen, groenbemesters
en mest
Effectieve organische stof

kg/ha

Wortel en

Totaal

stoppel

Stro

Wintertarwe

2630

1640

990

Zomertarwe

2590

1630

960

Wintergerst

2350

1570

780

Zomergerst

1940

1310

630

Haver

2470

1570

900

Rogge

2520

1500

1020

Bouwlandgewassen

Snijmais

675

Aardappelen

875

Suikerbieten incl kop/blad

375 (excl 275)

Uien
Erwten/Veldbonen incl loof
Stamsla/Bruine bonen incl loof
Karwij

300
1000 (excl 170)
650 (excl 170)
1275

Koolzaad

975

Vlas

100

Kunstweide:
eenjarig

1175

tweejarig (totaal)

2575

Driejarig (totaal)

3975

Lucerne:
Eerste jaar

1350

Tweede jaar (totaal)

2050

Groenbemesters
Onde dekvrucht gezaaid:
Italiaans en Westerwolds Raaigras

1255

Engels Raaigras

1155

Rode klaver

1165

Witte klaver

850

In de stoppel gezaaid:
Italiaans en Westerwolds Raaigras

1080

Bladkoo

840

Bladrammenas

850

Gele Mosterd

850

Stoppelknollen

830

Wikken

645

Groentegewassen (voorlopige normen 1988)
Andijvie
Asperge (loof)

450
1000

Boerenkool

750

Bospeen

100

Chinese kool

450
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Ijssla

450

Koolrabi

300

Knolselderij (inc loof)

1000 (excl 400)

Knolvenkel

750

Kool (groen, wit, rood, savooie)

1150

Prei (incl bladafval)

450 (excl 100)

Schorseneren

600

Spinazie

300

Mest
per 10.000 kg mest
Rundermestvastgrup

840

Kippenmest droog

1880

Kippen strooiselmest

2320

Vleesvarkens stro
Schapenmest
Geitenmest

840
1030
910

Kalkoenenmest

2320

Paardenmest

1260

Runder drijfmest

300

Vleesvarkens drijfmest

180

Dunne kippenmest

370

Champost
GFT compost

98

890
1060
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Bijlage 2 Gewaseigenschappen
Gewas

N-

N-

Goede

Vroeg

behoefte

binding

structuur
na oogst

Hoog

N-rijke

C-rijke

ruimend

uit-

gewas-

gewas-

najaar

spoelings-

resten

resten

risico
Rooivruchten

-

Aardappelen vroeg (Poot)

+++

-

++

++

+

-

-

Aardappelen laat

++

-

+

-

++

Bieten late oogst

+++

-

+

-

Bieten vroege oogst

+++

-

++

+

+

++

+

-

Knolselderie

+++

-

-

-

+++

+

-

Peen

+

-

-

-

+

-

-

-

-

+++

-

-

+

++
++

-

-

-

-

-

Prei

+++

-

SI uitkooi

+++

-

Ui

++

-

+/++

Witlof

+

-

-

-

+

Maïs

+++

.

.

.

+++

Suikermaïs

++

-

+

-

+

++

+

++

+++

+

++

Pompoen

++

+++

+++

++

+++

+

Gerst, Haver, Rogge

0
++

-

+++

+++

-

-

+++

Klaver

0

++++

+++

Nvt

-

+++

++

+++

+++

-

+++

+

-

++

++

.

-

Maaivruchten
Erwt

Luzerne
Maanzaad

0
+

Spinazie

++

-

Stamslaboon

+

+

Nvt
++

+

-

+++

+++

-

++

++

++

+++

+

Tarwe

+++

-

+++

+++

+

-

+++

Teunisbloem

+

-

++

++

++

-

++

++

++

+

+++

++

+

+++

+++

-

.

++

Veldboon
Vlas
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Bijlage 3 Groenbemesters per familie
en per soort
Bronnen: Oeveren, 1980; de Jonge, 1981; Ebskamp en Bonthuis, 1999; mondelinge mededeling Coen
ter Berg.
De grondbedekking wordt weergegeven in een schaal van 1 tot 10: hoe hoger het cijfer hoe beter (snel
ler, vollediger) de grondbedekking. De droge stof opbrengst gaat uit van een goed geslaagd gewas.
Vlinderbloemigen
Alle vlinderbloemigen, gebruikt als hoofdteelt of als groenbemester hebben het voordeel dat ze behalve
stikstof uit de bodem opslaan, ook nieuwe stikstof uit de lucht binden. Gedurende het koude deel van
het jaar is deze stikstofbinding overigens niet zo groot.
Al deze stikstof zit gebonden in de organische stof van de plant (zowel bovengronds als ondergronds)
en komt vrij bij mineralisatie, gedurende de jaren na de teelt.
Klavers

Witte klaver__________________________________________________________________
Grondsoort

alle

Gebruik

alleen onder dekvrucht; moet vroeg gezaaid. In combinatie met gras ook als
hoofdteelt,

Zaaitijd

maart-april

Zaaizaadhoeveelheid

7 (5-9) kg/ha

Grondbedekking

6

Vorstgevoeligheid

vrij weinig

Lengte van het gewas

kort

Ds opbrengst

2 ton ds/ha oogstbaar, 1,3 ton/ha wortel- en stoppelresten bij een vol gewas

Effectieve os

850 kg/ha

Overigen

Er zijn twee variaties: cultuurklaver en grootbladige witte klaver. Cultuurklaver
heeft een tragere beginontwikkeling dan grootbladige witte klaver, hetgeen
bijvoorbeeld onder vlas een voordeel kan zijn.
Witte klaver levert in het algemeen wat minder stikstof op dan rode klaver.
Helpt tegen verslemping. Uitlopers kruipen over de grond; daarom doet deze
klaver het beter in laagblijvende dekvruchten als vlas.
Bekend ras cultuurklaver: Retor. Bekend ras grootbladige witte klaver: Alice.
Deze gaat wat betreft eigenschappen richting rode klaver.

Rode klaver__________________________________________________________________
Grondsoort

alle

Gebruik

Alleen onder dekvrucht

Zaaitijd

maart-april

Zaaizaadhoeveelheid

8-20, gemiddeld 12 kg/ha. 1 tot 1,5 cm inwerken

Grondbedekking

7

Vorstgevoeligheid

matig

Lengte van het gewas

middelmatig.

Ds opbrengst

2,7 ton/ha oogstbaar, 1,6 ton/ha wortel- en stoppelresten

Effectieve os

850 kg/ha

Overigen

Is niet geschikt voor zaai onder een laagblijvende dekvrucht als vlas. Door het
kiezen van laatbloeiende rassen is er minder risico van te hoog opgroeien.
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Persische klaver
Grondsoort

alle

Gebruik

Alleen onder dekvrucht

Zaaitijd

15 april-mei; wintergranen: voor half april; zomergranen: begin april - begin
mei; erwten en veldbonen: begin april-half april

Zaaizaadhoeveelheid

10-15 onder dekvrucht, gemiddeld 12 kg/ha. 1 tot 1.5 cm inwerken

Grondbedekking

8

Vorstgevoeligheid

matig

Lengte van het gewas

middelmatig

Ds opbrengst

2,6 ton ds/ha oogstbaar, 0,8 ton/ha wortel- en stoppelresten

Overigen

Is eenjarig. Is betrouwbaar: Zaad slaat altijd aan.
Niet geschikt voor zaai onder een laagblijvende dekvrucht als zomergerst,
haver en vlas.
• Tamelijk grofzadige herkomsten geven een gustige ontwikkeling na oogst
van de dekvrucht.
• Fijnzadige herkomsten geven alleen groei na oogst van de dekvrucht als ze
laat (ca half mei) gezaaid zijn.

Alexandrijnse klaver
Grondsoort

alleen klei of löss, evt goede zandgrond.

Gebruik

Alleen in de stoppel

Zaaitijd

meersnedige rassen tot half juli, eensnedige rassen tot half augustus

Zaaizaadhoeveelheid

ca. 30 voor meersnedige, 40 kg/ha voor eensnedige rassen

Grondbedekking

6

Vorstgevoeligheid

sterk

Lengte van het gewas

middelmatig tot hoog

Ds opbrengst

2,2 ton ds/ha oogstbaar, 0,6 ton/ha wortel- en stoppelresten

Overigen

Lijkt wat op lucerne, komt uit het middellandse zeegebied. Meersnedige ras
sen zijn wat trager en bloeien wat later dan de éénsnedige rassen. Bij niet te
laat maaien komt er een vlotte hergroei. Eensnedige rassen geven een vlotte
begingroei maar weinig hergroei. Ze komen in een droog jaar vlug in bloei, en
voldoen bij late zaai en in algemeen op zand- en dalgrond beter dan de
meersnedige rassen.

Andere vlinderbloemigen

__________________________ Lupinen
Grondsoort

zand, niet te hoge pH, liever geen kalk. Heeft al snel last van droogte bij het

Gebruik

Stoppelgewas; wordt ook wel gebruikt voor hoofdgewas

Zaaitijd

Als hoofdgewas vanaf half april, in de stoppel juli - 15 augustus

Zaaizaadhoeveelheid

ca. 150 kg/ha, 2-4 cm diep

Grondbedekking

7

Vorstgevoeligheid

sterk

Lengte van het gewas

vrij lang

kiemen: daarom zaaien in een aangedrukte grond

Ds opbrengst

2,5 ton ds/ha oogstbaar, 0,6 ton/ha wortel- en stoppelresten bij gebruik als
stoppelgewas

Overigen

Het gewas kent een vlotte beginontwikkeling en vormt een stevige penwortel,
die in de juiste omstandigheden wieden met een onkruideg mogelijk maakt.
Gele lupinen doet het op de echt arme zandgronden nog goed.
Blauwe lupinen geeft een iets hogere opbrengst maar doet het alleen op de
betere zandgronden en lichte zavels. Van zowel gele als blauwe lupinen zijn
er bittere en zoete gewassen (> voederlupinen). De eerste geven minder kans
op wildschade, de laatste kunnen gevoerd worden.
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Voederwikke
Grondsoort

zwaardere gronden. Niet te lage pH, goede vochtvoorziening.

Gebruik

Stoppelgewas

Zaaitijd

juli, op niet te zware grond eventueel tot 20 aug

Zaaizaadhoeveelheid

100 kg/ha, 2 - 3 cm diep

Grondbedekking

7

Vorstgevoeligheid

sterk

Lengte van het gewas

vrij kort

Ds opbrengst

2,5 ton ds/ha oogstbaar, 0,5 ton/ha wortel- en stoppelresten

Effectieve os

645 kg/ha

Overigen

Als over wikken gesproken wordt is het meestal deze voederwikke (Vicia sativa L).
Levert relatief veel stikstof in makkelijk afbreekbaar organisch materiaal. Is
daarom geschikt voor teelt in de graanstoppel of in combinatie met een gras
achtige als haver: levert in die combinatie een goede C/N verhouding op.

Wikken
Grondsoort

zandgrond, kan goed tegen droogte. pH > 5

Gebruik

In de stoppel, in combinatie met italiaans raaigras of wintertarwe

Zaaitijd

tot begin september

Zaaizaadhoeveelheid

bijvoorbeeld 15 kg Italiaans + 40 kg wikken of 50 kg wintertarwe
+ 50 kg/ha wikken, 2 cm diep

Grondbedekking

onbekend

Vorstgevoeligheid

goed

Lengte van het gewas

vrij kort

Ds opbrengst

onbekend

Overigen

Is een andere soort dan voederwikke. Erg geschikt om verstuiving tegen te
gaan.
Is een kruipend gewas, Italiaans raaigras of wintertarwe worden gebruikt als
steunplant.

Serradelle
Grondsoort

stelt weinig eisen, ook geschikt voor zure zandgrond. Heeft wel voldoende
vocht nodig

Gebruik

Stoppelgewas. Op zand ook onderzaai onder graan

Zaaitijd

onderzaai: maart-april; stoppel: juli-15 augustus

Zaaizaadhoeveelheid

onderzaai: 30; stoppel: 40 kg/ha, ca. 2 cm diep

Grondbedekking

6

Vorstgevoeligheid

sterk

Lengte van het gewas

vrij kort als onderzaai, kort als stoppel

Ds opbrengst

onderzaai: 2,6 ton ds/ha oogstbaar, 0,8 ton/ha wortel- en stoppelresten.

Stoppel

1,8 ton ds/ha oogstbaar, 0,4 ton/ha wortel- en stoppelresten.

Overigen

Kan bij droog weer onder de graanstoppel verdrogen.
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Veldboon
Grondsoort
Gebruik

alle niet te zure gronden. Heeft voor het kiemen vrij veel vocht nodig.
Is vooral bekend als hoofdgewas, maar kan ook gebruikt als stoppelgewas.
Ook geschikt tegen verstuiving.

Zaaitijd

tot half augustus, eventueel (tegengaan verstuiving) begin september.

Zaaizaadhoeveelheid

Afhankelijk van de korrelgrootte; bijvoorbeeld bij een 1000-korrelgewicht van
380 mg 160 kg/ha, bij 610 mg 200 kg/ha. 5 - 6 cm diep

Grondbedekking

onbekend

Vorstgevoeligheid

vriest dood bij -10°C

Lengte van het gewas

onbekend

Ds opbrengst

onbekend

Grondsoort

alleen klei; heeft kalk nodig

Gebruik

onder dekvrucht

Zaaitijd

maart-april

Hopperupsklaver

Zaaizaadhoeveelheid

10-20 kg/ha, 1 - 1,5 cm inwerken

Grondbedekking

7

Vorstgevoeligheid

nogal

Lengte van het gewas

vrij kort

Ds opbrengst

2,6 ton/ha oogstbaar, 0,7 ton/ha wortel- en stoppelresten bij een vol gewas

Effectieve os

850 kg/ha

Overigen

Lijdt vrij veel van berijding bij oogst
Is botanisch gezien geen klaver maar meer verwant aan lucerne

A n je rfa m ilie

Spurrie
Grondsoort

alle gronden, ook zure en droge gronden,

Gebruik

stoppel

Zaaitijd

10 aug - 1 sept; reuzenspurrie (een vroeger, laatbloeiend type) iets vroeger

Zaaizaadhoeveelheid

25 kg/ha, 0,5 - 1,5 cm diep inwerken

Grondbedekking

7

Vorstgevoeligheid
Lengte van het gewas

sterk

Ds opbrengst

2,6 ton/ha oogstbaar, 0,3 ton/ha wortel- en stoppelresten

Overigen

kort
Reuzenspurrie vormt minder snel zaad en geeft daarmee minder snel opslag.
Opslag is op zich wel een probleem.
Op arme zandgrond kan dit gewas goed met onkruid concurreren.
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Crasachtigen
Hebben een goed ontwikkeld wortelstelsel, waardoor er (ook na een keer maaien) veel os in de bodem
achterblijft. Met name op slempgevoelige gronden is dit een groot voordeel.

Winterrogge
Grondsoort

alle gronden, behalve natte kleigrond en slempgevoelige grond

Gebruik

stoppel

Zaaitijd

september tot half oktober, evt november

Zaaizaadhoeveelheid

ca. 75 - 160 kg/ha Is sterk afhankelijk van de zaaitijd (zie tabel); bij stuifgevoelige grond méér gebruiken.

Grondbedekking

6

Vorstgevoeligheid

niet

Lengte van het gewas

kort

Ds opbrengst

1,6 ton/ha wortel- en stoppelresten bij herfstgebruik

Overigen

Met > rogge = wordt vrijwel altijd winterrogge bedoeld.
Met name geschikt om heel laat te zaaien. Voorzichtig met een te zwaar
gewas in het voorjaar: kan teveel vocht opnemen, waardoor de volgteelt in de
problemen komt.
Moet goed ondergewerkt worden.
Zaaizaadhoeveelheden winterrogge op stuifgevoelige grond

Zaaitijd
Zaaitijd ZO Nederland

kg zaaizaad/ha

2e helft sept

le helft okt

100-125

le helft okt

2e helft okt

125-160

2e helft okt

1e helft nov

160-200

nov

2e helft nov

200-225

Veenkoloniën

Zomerrogge
Grondsoort

alle gronden, behalve natte kleigrond en slempgevoelige grond

Gebruik

stoppel

Zaaitijd

voor half september

Zaaizaadhoeveelheid

ca. 150 kg/ha, 2-3 cm diep

Grondbedekking

8

Vorstgevoeligheid

sterk

Lengte van het gewas

lang

Ds opbrengst

2,8 ton/ha oogstbaar, 0,6 ton/ha wortel- en stoppelresten

Overigen

Gaat al meteen stengels vormen, waardoor het gewas erg lang kan worden

Kanariezaad
Grondsoort

klei of goede zandgrond. Goede kalitoestand

Gebruik

stoppel

Zaaitijd

tot half augustus

Zaaizaadhoeveelheid

ca. 40 kg/ha, 2-3 cm diep

Grondbedekking

7

Vorstgevoeligheid

nogal

Lengte van het gewas

vrij lang

Ds opbrengst

3 ton/ha oogstbaar, 0,8 ton/ha wortel- en stoppelresten
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Grassen
Bij de grassen is de resistentie tegen kroonroest en bladvlekkenziekte van belang.

Italiaans raaigras
Grondsoort

alle gronden

Gebruik

Vooral stoppel, onderzaai ook mogelijk

Zaaitijd

onderzaai half maart - half mei evt eind mei, stoppel juli tot 20 augustus
indien het nog in de hersft ondergeploegd moet worden en tot begin septem
ber als het de hele winter blijft staan

Zaaizaadhoeveelheid

onderzaai ca. 15 kg/ha, stoppel ca. 30 kg/ha. Van tetraploide soorten iets

Grondbedekking

9

Vorstgevoeligheid

enigsinds

meer nemen. In ieder geval iets inwerken

Lengte van het gewas

middelmatig

Ds opbrengst

Onderzaai: 2,4 ton/ha oogstbaar, 2 ton/ha wortel- en stoppelresten

Stoppel

2,4 ton/ha oogstbaar, 1,7 ton/ha wortel- en stoppelresten

Effectieve os bij gebruik
als onderzaai

1255 kg/ha

Effectieve os bij gebruik
als stoppelgewas

1080 kg/ha

Overigen

Niet gebruiken als er andere soorten als graszaad geteelt worden: opslag en
uitlopen zode.
Ga uit van kweek- en duistvrij zaaizaad, waardering 1.
Helpt tegen verslemping.
Zaaitijd voor onderzaai moet afgestemd worden op de zwaarte van de dekvrucht, zodanig dat het Italiaans raaigras zich wel goed ontwikkeld maar
geen concurrentie wordt voor de dekvrucht.
Kies alleen rassen die niet doorschieten.
Italiaans raaigras groeit sneller dan Engels raaigras, en heeft de voorkeur in
het geval van late zaaitijd of wanneer U nog wilt maaien of begrazen.
Overschaduwd kweek belangrijk meer dan Engels raaigras.

Engels raaigras
Grondsoort

alle gronden

Gebruik

Vooral onderzaai, eventueel stoppel

Zaaitijd

onderzaai eind februari tot april; vaak gelijk met inzaai gewas. Stoppel
voor begin augustus

Zaaizaadhoeveelheid

onderzaai ca. 15 - 20 kg/ha, stoppel ca. 25 kg/ha

Grondbedekking

7

Vorstgevoeligheid

vrij weinig

Lengte van het gewas

vrij kort

Ds opbrengst

Onderzaai: 2,2 ton/ha oogstbaar, 2 ton/ha wortel- en stoppelresten

Stoppel

2,4 ton/ha oogstbaar, 1,7 ton/ha wortel- en stoppelresten

Effectieve os bij gebruik
als onderzaai

1155 kg/ha

Overigen

Niet gebruiken als er andere soorten als graszaad geteelt worden: opslag en
uitlopen zode.
Ga uit van kweek- en duistvrij zaaizaad, waardering 1.
Helpt tegen verslemping.
Kan vaak gelijk met zomergraan, haver, vlas, erwten en veldbonen gezaaid
worden.
Is de meest gebruikte grasgroenbemester, vooral als onderzaai.
Schiet ook bij vroeg zaaien niet door.
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Westerwolds raaigras
Grondsoort

alle gronden

Gebruik

stoppel

Zaaitijd

tot eind augustus, bij gebruik tegen stuiven tot half september

Zaaizaadhoeveelheid

40 kg/ha

Grondbedekking

9

Vorstgevoeligheid

matig

Lengte van het gewas

middelmatig

Ds opbrengst

2,4 ton/ha oogstbaar, 1,7 ton/ha wortel- en stoppelresten

Effectieve os bij gebruik
als onderzaai

1255 kg/ha

Effectieve os bij gebruik
als stoppelgewas

1080 kg/ha

Overigen

Niet gebruiken als er andere soorten als graszaad geteelt worden: opslag en
uitlopen zode.
Ga uit van kweek- en duistvrij zaaizaad, waardering 1.
Helpt tegen verslemping.
Vanwege snelle zaadvorming niet geschikt als onderzaai; voor stoppel alleen
laat schietende gewassen gebruiken.
Geeft een nog iets snellere grondbedekking dan Italiaans raaigras.

Rietzwenkgras
Grondsoort

alle gronden

Gebruik

onderzaai

Zaaitijd

begin december tot eind februari

Zaaizaadhoeveelheid

20 kg/ha

Grondbedekking

9

Vorstgevoeligheid

matig

Lengte van het gewas

middelmatig

Ds opbrengst

2,4 ton/ha oogstbaar, 1,7 ton/ha wortel- en stoppelresten

Overigen

Kan 's winters gezaaid worden; is speciaal geschikt voor inzaai onder winter
graan. Lijkt in het gebruik veel op Engels raaigras; de verschillen zijnde moge
lijkheid tot zaaien in de winter en een nog hogere wortel productie.
Op zware grond kan met de kunstmeststrooier gezaaid worden; op slempgevoelige grond beter met een zaaimachine.
Niet gebruiken als er andere soorten als graszaad geteelt worden: opslag en
uitlopen zode.
Ga uit van kweek, duist en raaigrasvrij zaaizaad.
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Kruisbloemigen
Indien er kolen in het bouwplan voorkomen is waakzaamheid geboden tegen knolvoet.

Stoppelknollen______________________________________________________________
Grondsoort

alle, in de praktijk vooral op zand

Gebruik

stoppel

Zaaitijd

juli - begin september. Indien het produkt geoogst wordt zaai voor 20 augus
tus.

Zaaizaadhoeveelheid

5 kg/ha voor diploide rassen en 7,5 kg/ha voor tetraploide rassen

Grondbedekking

8

Vorstgevoeligheid

matig

Lengte van het gewas

vrij kort

Ds opbrengst

4,3 ton/ha oogstbaar, 0,2 ton/ha wortel- en stoppelresten

Effectieve os

830 kg/ha

Overigen

Genoeg zaaien zorgt niet alleen voor een snelle grondbedekking maar voor
komt ook knolvorming (= opslagrisiko). Indien verbouwd als voedergewas
moet er 1,5 kg/ha gezaaid worden.
Niet bij bieten in het bouwplan; waardplant bietecysteaaltje.
Indien geoogst als voedergewas vindt de oogst oktober - december plaats.
Kan nog net iets later gezaaid worden als bladkool.
Er bestaan rassen die resistent zijn tegen knolvoet.

Bladkool_____________________________________________________________________
Grondsoort

alle

Gebruik

stoppel

Zaaitijd

juli - begin september. Indien het produkt geoogst wordt zaai voor 10 augus
tus

Zaaizaadhoeveelheid

ca. 10 kg/ha, 2-3 cm diep

Grondbedekking

7

Vorstgevoeligheid

matig

Lengte van het gewas

lang

Ds opbrengst

3 ton/ha oogstbaar, 1 ton/ha wortel- en stoppelresten

Effectieve os

840 kg/ha

Overigen

Is een speciaal op beginontwikkeling geselecteerde vorm van winterkoolzaad.
Betere beworteling dan bladrammenas en gele mosterd. Niet geschikt voor
late zaai.
Niet bij bieten in het bouwplan; waardplant bietecysteaaltje. Ook waardplant
knolvoet.
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Blad

Bladrammenas
Grondsoort

alle

Gebruik

stoppel

Zaaitijd

juli - begin september

Zaaizaadhoeveelheid

ca. 15 kg/ha, 2-3 cm diep; aangedrukt zaaibed

Grondbedekking

9

Vorstgevoeiigheid

sterk

Lengte van het gewas

lang

Ds opbrengst

3,1 ton/ha oogstbaar, 0,8 ton/ha wortel- en stoppelresten

Effectieve os

850 kg/ha: 850 kg/ha

Overigen

Bij gebruik specifiek om aaltjes te bestrijden moet er vroeg (voor half augus
tus) gezaaid worden en kan er meer zaaizaad gebruikt worden: ca. 30 kg/ha.
Is niet vatbaar voor knolvoet, ondanks dat het een kruisbloemige is.
Slaat snel aan en heeft ook bij lage temperaturen nog produktie.

Gele mosterd
Grondsoort

alle

Gebruik

stoppel

Zaaitijd

juli - half september

Zaaizaadhoeveelheid

ca. 15 kg/ha

Grondbedekking

9

Vorstgevoeiigheid

sterk

Lengte van het gewas

lang

Ds opbrengst

3,1 ton/ha oogstbaar, 0,8 ton/ha wortel- en stoppelresten

Effectieve os

830 kg/ha

Overigen

Bij gebruik specifiek om aaltjes te bestrijden moet er vroeg (tot begin augus
tus) gezaaid worden en kan er meer zaaizaad gebruikt worden: ca. 25 kg/ha.

Overigen

Erg vatbaar voor knolvoet.
Niet geschikt als veevoer.
Vlotte beginontwikkeling. Kan echter bij vroege zaai gaan bloeien en zaad
vormen. Stengels kunnen verhouten; voor onderploegen eerst verkleinen.

Bosliefjes

Facelia
Grondsoort

alle, behalve zware klei. Niet te nat

Gebruik

stoppel

Zaaitijd

tot half augustus

Zaaizaadhoeveelheid

ca. 9 kg/ha, 1-1,5 cm diep

Grondbedekking

9

Vorstgevoeiigheid

sterk

Lengte van het gewas

middelmatig

Ds opbrengst

2,3 ton/ha oogstbaar, 0,7 ton/ha wortel- en stoppelresten

Overigen

Erg mooie bijenplant. Is aan geen enkele landbouwgewas verwant.
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Bijlage 4 Mineraleninhoud van
mestsstoffen
Gehalten van veel voorkomende meststoffen (van Herk, MOGOM, 2000).
Omschrijving

Droge

Org.

stof

stof

Efectieve

VolumeN

org. stof totaal

N

N

min

org

gewicht
K ,0

MgO

Na?0

kg/m3

0,9

900

Vaste mest
Rundvee grup

235

153

84

6,9

1,6

5,3

3,8

7,4

2,1

Rundvee potstal
Kip.droge mest

515

374

188

24,1

2,4

21,7

18,8

12,7

4,9

1,5

605

Kip.strooi.

640

423

232

19,1

8,6

10,5

24,2

13,3

5,3

4,2

600

Vleeskuiken

605

508

280

30,5

5,5

25

17

22,5

6,5

3

604

Vleeskuiken-oud

610

-

280

19,5

28,5

21,1

Vleesvarken stro

230

160

84

7,5

Schapen

290

205

103

Geiten

265

182

91

1,5

6

9

8,6

2

6,6

4,2

8,5

2,6

5,9

5,2

6,4

18,3

19,6
3
27

3,5

625

2,5

1

16

2,8

2,3

10,6

3,5

1,9

-

18,4

6,3

7,3

535

5,6

1,8

-

700

3,9

2,2

5,1

-

-

Kalkoenen

565

464

232

24,7

Paarden

310

250

126

5

Nertsen

285

185

93

17,7

10,1

7,6

Konijnen

451

367

183

13,6

3,3

10,3

13,8

11,7

5,7

2,2

-

Champost

335

203

89

5,8

0,3

5,5

3,6

8,7

2,4

0,9

550

GFT-compost

700

210

106

9,5

1,0

8,5

3,7

6,4

3

■

800

Gier
Rundvee

25

10

5

4

3,8

0,2

0,2

8

0,2

1

1030

Vleesvarkens

20

5

2

6,5

6,1

0,4

0,9

4,5

0,2

1

1010

Zeugen

10

10

3

2

1,9

0,1

0,9

2,5

0,2

0,2

66

30

4,9

2,6

2,3

1,8

6,8

1,3

0,8 1005

-

Dunne mest
Rundvee

90

Vleesvarkens

90

60

18

7,2

4,2

3

4,2

7,2

1,8

0,9 1040

Zeugen

55

34

11

4,2

2,5

1,7

3

4,2

1,1

0,6

Vleeskalveren

20

15

5

3

2,4

0,6

1,5

2,4

Kippen

14

93

37

10,2

5,8

4,4

7,8

6,4

Bijlage 4 Mineralen-inhoud van mestsoorten
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Richtwaarden voor mineraleninhoud van diverse mestsoorten uit biologische veehouderij (Boer, 2000)

Mestsoort__________ Diersoort_______________________ Gemiddelde waarden in biologische landbouw
N
Drijfmest

Rund
Kip
Varken

Vaste mest

Rund
kip (volledig strooisel)
Varken

Potstal mest

Gier

110

4,9
10,6 (Jong, 1989)

P20 5
1,4
7,9 (Jong, 1989)

4,6

2,7

5,5 (Jong, 1989)

3,8 (Jong, 1989)

12

21,9

8,3

7,0

Rund

6,1

3,2

Geit

9,2

5,0

Rund

1,5

0,4
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Bijlage 5 Stikstofbehoefte van een aantal
gewassen
De bruto stikstofbehoefte van enkele gewassen. De biologische behoefte is op 60% van de gangbare
gesteld.
Gewas

Opbrengst

Advies biologische

Conventioneel

teelt; kq N/ha

Aardappel cons klei

45 ton

170/125

Aardappel cons zand

49 ton

160/125

Aardappel vroeg

30 ton

120

Aardappel, poot-

32 ton

95

Aardappel, zetmeel-

45 ton

145

Aardbeien

16 ton

70

Andijvie

43 ton

110

Asperges (plantmateriaal)

175.000 st

60

Asperges (1 e en 2e oogstjaar)

4,5 ton

50

Asperges (latere jaren)

4,5 ton

60

35 ton

130

Augurken
Bladselderij

55 ton (industrie)
180 ton (vers)

Blauwmaanzaad

145

1,6 ton

65

Bleekselderij/Groenselderij

72.000 st

125

Bloemkool

17.000 st

180

Boerenkool

20-30

105

40

50

Bospeen
Broccoli

7,5

180

Bruine bonen

2,8

9 0 /0

7,7

120

CCM
Chinese kool

40-47

95

Courgette

250 st

130

Dille kruid

17

20

Dille zaad

2

35

50

25

Doperwten
Graszaad, engels raai

85

Graszaad, italiaans raai

100

Graszaad, westerwolds

35

Graszaad, veldbeemd

100

Graszaad, rood- rietzwenk
Haver

80
6

80

Ijsbergsla

65

Karwijzaad winter

90

Karwijzaad zomer

50

Knolselderij

45

Knolvenkel
Kropsla
Luzerne

130
95

75

80
0

Mais

120

Peterselie

150

Peulen

25

Plantsjalotten

50

Plantuien, le jaars

25

Plantuien, 2e jaars

85

Bijlage 5 De bruto stikstofbehoefte van enkele gewassen
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Pompoen
Prei

130
27,5

Rabarber

160
150

Rabarber pollen

120

Radiccho Rosso

20

Rammenas zomer

50

50

Rode biet

60

105

Rode kool

65

180

Schorseneren

90

70

Snijmais

120

Spitskool

35

180

Spruitjes

17

160

Stamslabonen

12

90

Suikerbieten

60

100/150

Suikermais, kolven

110

Suikermais, conserven
Triticale

130
8

85

Tuinbonen

5,5

30

Vlas

5,2

40

0

135

Voederbieten
Waspeen

90

50

Wintergerst

6,2

110

Winterpeen

80

90

Winterrogge/triticale

7,5

125

Wintertarwe
Witte kool
Zaaisjalotten
Zaaiuien
Zomergerst
Zomertarwe

8

145/120

95

210

0

35

48

85

4

55

6,5

100

Bronnen: Borm et al., 1995; Darwinkel en Zwanepol, 1991, 1993,1994; Dijk en Zwanepol, 1993;
Everaarts en Zwanepol, 1993; Hoek en Zwanepol, 1991; Kraker en Bosch. 1991, 1993; Kraker et al.,
1994; Moei en Zwanepol, 1992; Mheen en Zwanepol, 1994; Neuvel et al., 1991, 1994; Neuvel en
Zwanepol, 1991, 1992; Poll, 1998; Poll en Zwanepol, 1998; Roeterdink et al.,1991; Schoneveld, 1991 ;
Schoneveld en Zwanepol, 1991, 1998; Wander en Zwanepol, 1994; Wijk en Bosch, 1988, 1989, 1991;
Wijk en Zwanepol, 1992, 1993, 1994, 1998; Wijk et al., 1992; Zwart-Rodzant en Zwanepol, 1990;
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Bijlage 6 Nalevering van stikstof door
gewasresten in het eerste jaar
Voorgaande teelt

N-levering, kg N/ha, groeiseizoen
mrt-jun

mrt-jul

Bron

mrt-aug

(granen)__________(aardappel)___________ (bieten)
Aardappelloof

5

Aarddappelloof (poot)

0

Bietenblad

20

Blauwmaanzaad

5

10

NN

30

NN

0

Bloemkool

20

Bloemkool herfstteelt

30

Broccoli

25

CCM
Chinese kool

Velthof et al., 1998

5

NN

25

30

Velthof et al., 1998

35

40

Velthof et al., 1998

10

20

30

Velthof et al., 1998

10

15

15

Velthof et al., 1998

Doperwt

40

NN

10

NN

Craanstro

0

Zwanepol, 1998

Grasland, najaar gescheurd

50

Zwanepo!,1998

Grasland, voorjaar gescheurd

40

Zwanepol, 1998

Graszaad

5

NN

Ijsbergsla zomerteelt

0

5

Knolselderij

10

15

NN

Kropsla

0

5

NN

0

NN

prei herfstteelt
rode kool
Schorseneren

30

40

NN

5

10

NN

Spinazie

0

Spruitjes

35

Stamslabonen

10

Uiloof

NN

45

55
15

0

vlas, vezel-

Velthof et al., 1998
NN
NN

0

NN

Winterpeen

25

30

Velthof et al., 1998

Witlofwortel

5

10

Velthof et al., 1998

30

40

NN

witte kool

NN: Nutrinorm, www.nutrinorm.nl.
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Bijlage 7 Werkingscoëfficiënt van mest
Mestsoort

Toepassings-

Werkingscoeeficient: percentage van

tijdstip

de stikstof die in het eerste jaar

Bron

beschikbaar komt, afhankelijk van het
groeiseizoen (tussen haakjes:
werking 2e jaar)
mrt-jun
______________________________________________ (granen)
Kip, varken drijfmest

Kip, varken vaste mest

Rund, geit drijfmest

Rund, geit vaste mest

114

mrt-jul
(aardappel)

mrt-aug
(bieten)_______________________________

sept-nov

10

13

16
75

Wijnands en Leeuwen, 2000

feb-mei

65

70

juli-aug

7

9

10

sept-nov

11 (5)

1 5 (7 )

17(10)

Tweede jaars werking:

feb-mei

5 5 (5 )

60 (7)

65 (10)

modelberekeningen Ndicea,

juli-aug

8 (5 )

1 0 (7 )

12(10)

LBI.

sept-nov

8

10

13

feb-mei

60

65

70

juli-aug

5

8

10

sept-nov

12 (5 )

1 7 (7 )

2 0 (1 0 )

feb-mei

3 5 (5 )

40 (7)

4 5 (1 0 )

juli-aug

9 (5 )

1 3 (7 )

15(10)
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Gehalte in kg/ton vers
HOOFDPRODUCT

BIJPRODUCT

NAAM

N

P?Os

KyO

MCO

ds%

N

P?Os

K ,0

MCO

aardbei

1,2

0,7

1,9

0,2

8

4

1

6

1,5

aardpeer

3,3

1,1

5,1

0,7

14

3,5

0,9

4

alexandrijnse klaver

4,9

1,4

4,3

0

andijvie

2,5

0,7

4,6

0,1

5

1,8

0,5

5,4

0,1

asperge groen

4

1,4

3,7

0,3

0

6,7

0,2

8,7

2

asperge wit

4

1,4

3,7

0,3

0

6,7

0,2

8,7

2

augurk

1,5

0,9

3

0,4

4,8

2

3,4

5,1

3,4

bastaardklaver

5,3

1,4

4,1

0

bataviasla

2

0,7

3,7

0,1

1,8

0,6

5,5

0,2

bosbeemdgras
bladsla

21

10

0
0,4

5

0,7

1,8

0,2

0,9

3,5

0,2

0,9

3,5

0,2

0

0

0

0

21

10

8

0

4

0,3

0,7

bieslook

2,2

bloemkool groen

2,9

bloemkool wit

2,9

beemdlangbloem
bladgewassen

2,5

0,7

bladkool

3,3

0,5

2,8

0,2

bladrammenas

3

0

0

0

bladselderij

1,6

0,9

8,4

0

blauwmaanzaad

87

8
3,5

2

bloemkool zaadteelt

4

34

20

10

0

8

4

25

1,8

0,7

4,7

12,5

1,7

1,7

1,3

0,7

6,5

3,3

1,1

4,9

0,2

6,5

3,3

1,1

4,9

0,2

0

0

0

0

0

87

8

4

25

5

0,18

0,6

5

0,2

7

2,8

0,9

4

0,5

8

22

0,4

12,1

93

13

bosbiet

2,5

boerenkool

4

bospeen

1,9

boekweit

1,8

0,6

broccoli

2

1,6

5,1

0,4

4,7

1,6

7

0,5

bleek-/groenselderij

2,4

0,9

3,5

0,4

7,1

2,4

0,7

3,9

0,5

bindsla

2

0,7

3,5

0,4

5

1,8

0,7

4,7

0,4

botersla/kropsla

2

0,7

3,5

0,4

5

1,8

0,7

4,7

0,4

bosui

2,2

0,7

1,8

0,2

12,5

1,7

1,7

1,3

0,7

consumptieaardappel

3,3

1,1

5,1

0,7

20

4

1,5

6

2

cichorei

2,1

0,9

4,5

0,3

23

1,8

0,5

7,3

0,4

Chinese kool

1,5

0,9

3

0,2

5

2

0,7

4,6

0,2

citroenmelisse

4,8

1,37

7,6

0,9

20

courgette

2,1

0,9

3,1

0,2

2

3,4

5,1

3,4

daikon

2,4

0,8

3,9

0,1

1,3

4,8

0,2

dahlia

0,78

0,94

3,44

0,51

2,42

0,61

4,34

0,45

vingerhoedskruid

7,4

1,3

6,3

0

17

doperwt

7,5

1,6

3,5

0,5

27

4,9

1,4

4,2

0,5

0

85

15

3,3

11,7

4

1,8

0,8

4,8

4,6

0,3

1,6

5,1

0,5

14,5

4,4

0,9

6,5

0,5

0,7

4,5

0,4

10

4,5

0,7

8,9

0,6

0,3

0

0,2

0,6

2,2

0,9

0,4

10

4,8

19,6

digitalis/

droge erwt
eikebladsla
engels raaigras

2,5
22

10
0,7
10

12
4,6

0,2

8

0

87

8

4

25

25

4

1,5

6

87

8

4

25

5

1,1

6,7

fabrieksaardappel

3,7

0,9

5,2

0,7

facelia

0

0

0

0

21

10

8

0

3

0,3

fakkelgras
flageolets

8

36
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2,2

0,9

0,2

2

0,6
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HOOFDPRODUCT
NAAM

N

fijne peen/waspeen

1,5

gras/klavermengsel

4,7

gras/kruidenmengsel

12

gekruist raaigras

21

gladiool

3,1

groenlof

2,1

BIJPRODUCT

PzOs

K70

MCO

0,7

3,5

0,2

1,3

6,15

1,2

15

5,5

6,25

0,15

20,4

8

0

87

1,44

4,4

0,2

0,9

4,5

0,3

16,1

9,6

0

10

N

P?Os

8,5

4,5
4

K ,0

MGO

0,7

8,9

0,6

2

12,5

4

2

12,5

8

4

25

27,9

2,58

0,4

4,02

0,22

5

1,8

0,5

7,3

0,4

19,6

6

3

20,1

0

87

8

4

25

0,2

10

4,5

0,7

8,9

0

87

8

4

25

5,1

0

84

5

2,1

18,1

4

0

1,47

0,21

3,88

gele mosterd

32

groene braak

0

0

0

0

21

10

8

0

4,3
8

grassenmengsel

ds%

grove peen/winterpeen/
breekpeen

2,4

0,9

gewoon struisgras

21

10

haver

17

8

0

15

hennep

0,6

hopperupsklaver

5,3

1,4

4,1

0

hyacint

3,29

0,88

2,16

0,23

29
87

8

4

25

4

2,1

0,4

5,9

0,2

87

8

4

25

0

5

1,8

0,5

5,4

0,1

85

15

3,3

11,7

3,5

0,9

4

hardzwenkgras

21

ijssla

1,5

inkarnaatklaver

5,3

italiaans raaigras
iris
krulandijvie

21
5
2,5

10

8

0

0,5

2,5

0,1

1,4

4,1

0

8

0

6

0,3

4,6

0,1

10
1,5
0,7

kapucijner

36

10

kanariezaad

18

8

12

0

0,17

7,2

0

0,7

1,8

0,2

12

1,7

1,7

1,3

6,7

4,3

1,8

84

2,9

0,9

7,2

0

0

0

0

kropaar

21

10

8

0

8

4

25

koolrabi

2

0,9

4,6

0,3

3,5

0,8

5

0,4

krokus

1,79

0,66

1,63

0,22

57

4,04

0,49

6,7

0,36

kruidenmengsel

3

1

4,5

0,3

kroten/rode bieten

2,5

0,9

4,6

0,3

13

2,6

0,4

6,9

0,8

13

2,8

0,9

4

0,5

24,1

knoflook
korrelmais

2,2
13,9

0,7

kroten/rode bieten
zaadteelt

koolraap

1,5

0

7

0,9

2,5

0,2

kervel

32

16,1

9,6

0

karwij

32

15,1

18,1

0

90

5

3

0

0

0

0

0

2,8

0,9

6,7

0,4

koolrabi zaadteelt

0

0

0

0

knolselderij

2

1,6

5,5

0,2

10,5

krulsla

2

0,7

3,5

0,4

5

1,8

0,7

4,7

0,4

knolvenkel

2

0,5

6

0,2

5

2,9

0,7

5

0,5

lolla bionda

2

0,7

3,5

0,4

5

1,8

0,7

4,7

0,4

lelie

2,82

0,93

4,2

0,31

30,1

1,83

0,19

1,74

0,48

lupine zaadteelt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

lollo rossa

2

0,7

3,5

0,4

5

1,8

0,7

4,7

0,4

lupine

4,5

0,9

4,6

0

3

0,9

7,6

luzerne*
mais ccm

31
9,3

7
4,4

27
3,1

3,5

100

1,5

69

*Let op bij luzerne is gehalte genoemd van droog product!!
Bron: PPO
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HOOFDPRODUCT
NAAM

BIJPRODUCT

N

P?Os

K?0

MCO

9,3

4,4

3,1

1,5

rammenas / lupine

3,75

0,45

2,3

0

meloen

2

mais mks

ds%

N

P?Os

K70

69

3

0,9

7,6

MCO

mengteelt blad-

1,1

3,1

0

8

5,55

1,25

84

5,2

2,1

16,5

15,05

7,2

5,7

1,2

62,8

4,8

2,1

15,2

18,8

8,6

6,65

0

10

3,3

0,5

2,8

0,2

11,4

4,7

7

13,3

5,8

17,5

8,55

mengteelt gerst / haver 16
mengteelt gerst /
haver / gras / klaver
mengteelt klaver /
gele mosterd
mergkool

0

0

0

7

0

2,8

0,9

4

0

84

2,7

1,05

7,45

6,4

0

84

3,5

1,4

11

7

0

85,5

5,9

2,9

17,55

0
0,2

0,5

mengteelt luzerne /
gerst
mengteelt luzerne /
haver / gerst
mengteelt winterrogge /
italiaans raaigras
narcis

2,72

0,3

71

1,82

0,26

3

9

0

83

4

4,1

11,1

1,1

5,1

0,7

18

4

1,5

6

2

2,2

0,9

3

0,3

5

1,1

6,7

0,6

4,5

1,6

8,6

0,4

17

7,5

1,6

3,5

0,5

11

4,9

1,4

4,2

0,5

5,3

1,4

4,1

0

pompoen

2

1,1

3,1

0

peen zaadteelt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

parijse peen

1,5

0,7

3,5

0,2

10

4,5

0,8

8,9

0,6

prei

3

0,9

4

0,2

10,5

3

0,7

4,1

0,5

pluksla

2

0,7

3,5

0,4

5

1,8

0,7

4,7

0,4

paksoi

5,5

4

6,3

0

pastinaak

1,5

0,7

3,5

0,2

4,5

1,6

8,6

0,4

rabarber

0

0

0

0

0

0

0

0
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Mineralenbenutting
in de biologische landbouw
In de biologische landbouw is een ont
wikkeling ingezet om toe te werken
naar gebruik van 100% biologische
mest.

Voor

de

hele

landbouw

is

"Minas" een realiteit geworden waar
letterlijk mee gerekend moet worden.
Beide stromen hebben als noemer dat
binnen de biologische sector met min
der mest en dus efficiënter gewerkt
moet worden.
Dit boek bevat aanwijzingen hoe de
efficiency van de mineralenbenutting
verhoogd kan worden. Dit lijkt een
zaak van rekenen, maar dat is slechts
één kant van de zaak. Sterker nog: met
alleen

rekenen

kom

je

er

Verbetering van de benutting

niet.
van

mineralen is een aangelegenheid die
alle aspecten van de bedrijfsvoering
raakt, van bodem organische stof en
bodemstructuur via gewassenkeuze en
vruchtvolgorde naar groenbemesters,
mestkeuze en mesttoediening. En uit
eindelijk reikt het zelfs buiten de gren
zen van het eigen bedrijf als het een
duurzame samenwerking betreft tus
sen akkerbouw, tuinbouw en veehou
derij om gezamenlijk het mestgebruik
van de biologische sector vorm te
geven.
Verbetering van de mineralenbenut
ting vraagt om een bedrijfsgerichte,
integrale aanpak. De in dit boek weergegeven informatie kan u ondersteu
nen in de vele afwegingen die u zult
maken om van uw bedrijf een duurza
me partner te maken in het veld van
landbouw, economie, natuur en milieu.

