
Aanpak 
nitraatproblematiek

• Doelstelling: stikstof (N) uitspoeling naar 
grond- en oppervlaktewater reduceren in het 
volledige Leadergebied

• 3 luiken
– Demoproeven rond aanpassing van het tijdstip en 

locatie van bemesting

– Introductie van EVA-app voor bemesting in alle 
teelten

– Kleinschalige projecten waarmee gedraineerd 
water gebufferd kan worden



Demoproeven

Aanpak 
nitraatproblematiek

• KNS-systeem in groenteteelt demonstreren

• KNS-systeem in vollegronds aardbeien optimaliseren 
en demonstreren in zandige bodem

Afstap van royale voorraadbemesting

Enkel op vraag van het gewas (bodemstalen)

Beter inspelen op wisselend klimaat

Economisch voordeliger



Demoproeven

Aanpak 
nitraatproblematiek

• Rijbemesting in maïs

Geen volleveldsbemesting

Beter inspelen op behoefte van het gewas

Uitspoeling vermijden



EVA-app

Aanpak 
nitraatproblematiek

• Initieel ontwikkeld voor fruitteelt

• Uitvoerig gebruikt voor gewasbeschermingsmiddelen

• Uitbreiding naar andere teelten voor 
bemestingsmodule

• 20-tal pilootbedrijven



Eindelijk
Vereenvoudigde
Administratie

Proefcentrum fruitteelt vzw
Fruittuinweg 1, B-3800 Sint-Truiden – 0032 (0)11 69 70 80 – pcfruit@pcfruit.be



EVA 

Vereenvoudigt

• Vermijden om gegevens meerdere keren te 
moeten ingeven

• Zo weinig mogelijk stappen

• Registraties maximaal benutten

!   Eén registratie voor een hele administratie  !

Eindelijk
Vereenvoudigde

Administratie



EVA 

Verzorgt uw administratie

• Vervangt spuitboek

• Houdt bemestingen bij

• Beheert voorraadlijsten

Eindelijk
Vereenvoudigde

Administratie



EVA 

Helpt fouten te vermijden

• Niet (meer) erkende GBM (IPM)

• Vergissingen bij bespuiting (GBM-herbicide-
foute machine)

• Een product te veel keren toepassen

• Vergissingen met berekenen van dosissen 

• Veiligheidstermijnen

• Overtredingen hoeveelheden N+P MAP 
(NIEUW 2018)

Eindelijk
Vereenvoudigde

Administratie



EVA 

Geeft advies bij het inzetten van GBM
• Product info

– Naam – producent – toelatings-nr –opgebruiktermijn –A.I.

• Erkende vijand
• Dosis
• Fenologie
• Interval
• Veiligheidstermijn
• Bufferzones
• Extra info in kader van IPM

!   

Eindelijk
Vereenvoudigde

Administratie



EVA 

Maakt automatisch volgende rapporten

• Spuitschema
– Conform Global Gap - Controle - Veiling

• Bemestingsrapport
– Mestbankaangifte

• Uitgevoerde opdrachten

• Voorraadlijsten
– Op verschillende tijdstippen ifv de normen 

Eindelijk
Vereenvoudigde

Administratie



Telers appreciëren …
De automatische berekening van de tankmix

uitgewerkt in een overzichtelijke opdracht

• Wat
– Tankmix gbm + 
bladvoedingen

• Waar
• Hoe

– Machine
– Instellingen
– Aandachtspunten

• Afdruk papier
• Smartphone



Telers appreciëren …
Controle bij het aanmaken van een opdracht

Waarschuwingen bij producten 

• Te veel keer toepassen

• Dosis te hoog



NIEUW !
Controle bij het aanmaken van een opdracht

te hoge bemesting (N+P)

• Perceel

• Bedrijfstotaal



Telers appreciëren …
De afdruk van het spuitschema

• Compact 
– weinig pagina’s

• Overzichtelijk 
– Wanneer-wat-waar-wel/niet 

gespoten
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Telers appreciëren …
De snelle controle op het aantal toepassingen

Het bedrijf in 
één scherm 
Handige 
kleurcodes

Roze – net OK



NIEUW
De snelle controle van de bemesting

2 niveau’s : perceel & bedrijf



Telers appreciëren …
Het afdrukken van voorraadlijsten

Op een datum naar keuze

Via het handig jaar overzicht (maandelijks)



Bijkomende functies
Registraties en waarnemingen

• Registraties
– Oogst & arbeidsuren

• Waarnemingen
– Ziekte of plaag
– Fenologie
– Weer
– Andere



Bijkomende Functies
Altijd informatie bij de hand te hebben

Historiek

• Bespuitingen / bemesting

• Registraties + 
waarnemingen

Bedrijfsgegevens

• Specifieke NRS

• Percelen

• Personen

• Machines



Bedrijfslimieten
(2 getallen N &P per kalenderjaar)

1

2

3 4



Perceelsinfo



Perceel / teelt info



Opdracht
(wat, waar, 

met welke meststof)



Controlescherm bij elke opdracht



Schema Bemesting
(wie-wat-waar-wanneer)



Bemestingsrapport
(alles nog ok?)

Snelle controle van 
heel het bedrijf



Lijst gebruikte middelen
(aangifte mestbanloket)



Kleinschalige technieken (bioreactor)

Aanpak 
nitraatproblematiek


