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• N-adviezen granen algemeen
• N-indexadviezen 2020
• PPIDD (plaatsspecifiek perceelsmanagement via integratie van digitale datalagen)



Algemeen: N-cyclus

• Nitraatvoorraad afhankelijk van:
– Nitraatresidu najaar
– Verdeling nitraatresidu in bodemprofiel
– Hoeveelheid neerslag
– Perceel karakteristieken



Residu en verdeling in profiel

• Grote invloed voorteelt

• Verdeling in profiel: neerslag/droogte tijdens seizoen



Neerslag gedurende winter

• Cumulatieve neerslag
– 1958-2018: 217 mm
– 2017-2018: 298 mm
– 2018-2019: 217 mm
– 2019-2020: 241 mm



Neerslag in Vlaanderen

Bron: BDB obv waterinfo.be

• Belangrijke regionale variatie: +/- 50mm
• Heeft invloed op nitraatvoorraad
• Bijgevolg ook op N adviezen
• Gemiddelde waarde vs perceel specifieke toestand



Perceel karakteristieken

• Kennis van landbouwer
• Oude weide

• Structuur, textuur

• Bemestingshistoriek (nawerking)

• Kennis via bodemstaal
• Nindex

• Standaardgrondontleding
– Algemene bodemvruchtbaarheid



Stand van het gewas - zaaidatum

Voorteelt suikerbieten

Zaaidatum: 15 november

Voorteelt aardappelen

Zaaidatum: 28 oktober

Voorteelt hakselmaïs

Zaaidatum: 25 oktober



Nindex, nieuwe lay-out
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N-indexmethode: bemestingsadvies

+ bodemvoorraad  (bewortelingsdiepte)

+ mineralisatie: 

- humus (% C)

- groenbemester

- oogstresten

- nawerking oude mest

- effect structuur, lage pH

- uitspoelingsverliezen tijdens teelt
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N-index          Totaal N-advies Fractionering
• Reeds opgenomen stikstof: zeer vroeg gezaaide tarwe

• Rijkheid van het perceel

• Structuur, pH



Naar Arvalis

N-index          Totaal N-advies           Fractionering

N-opnamecurve



Voorbeeld uitspoeling

2019: aardappelen (opbrengst niet goed door droogte)

2020: wintertarwe, zaaidatum 28 oktober 2019
*Neerslag: +/- 170mm

*Uitspoeling: naar 
diepere lagen

*1/3 nitraat blijft over

*Perceel met lage 
mineralisatie

*vroege staalname, 
nog uitspoeling



Voorbeeld hoge reserve

2019: wortelen

2020: wintertarwe, zaaidatum 12 november 2019

Vroege staalname: uitspoeling 
in rekening gebracht door 
expertsysteem



N-migratie door profiel

Perceel op verschillende data bemonsterd

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

November 2019: gemeten 82 132 28 242

Januari 2020: gemeten 25 69 91 185

Januari 2020: met model berekend 12 44 70 126 145

Februari 2020: gemeten 15 35 83 133 149

Nitraat-N (kg/ha)



Staalname 25/02/2020



Voorbeeld belang van mineralisatie

2019: suikerbieten

2020: wintertarwe, zaaidatum 12 november 2019

Perceel: oude weide, 5jaar in akkerbouw rotatie, hoog %C



Wintergerst



Wintergerst

9• Voorteelt wintertarwe, September 2019: 30 ton stalmest

• Zaaidatum 10 oktober 2019



Wintergerst
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Najaar 2019 vs voorjaar 2020

Voorlopige statistieken tot 18.02.20

RESIDU

VOORRAAD



Tarwepercelen 2020 ifv voorteelt

Voorlopige statistieken tot 18.02.20

• 2018 zeer hoge residu’s

• 2019 hoge voorraden

• 2019 iets minder hoge residu’s

• 2020 voorraden nog vrij hoog 
maar toch meer normaal

VOORRAAD



Spreiding bemestingsadviezen tarwe

Voorlopige statistieken tot 18.02.20



Verdeling N-advies 1e fractie

Voorlopige statistieken tot 18.02.20



Juiste keuze, dosis
type meststof & tijdstip bemesting: 
N-verliezen beperken

Meststoffenkeuze, bemestingsstrategie



Meststoffenkeuze

Diepte 
(cm)

Ammnoniaksulfaat Ammoniaknitraat Ureum Vloeibare N

NH4(SO4)2 NH4NO3 CO(NH2)2

(20-21 %N) (27 %N) (46 %N) 30 %N

0 35 12 31 19

2 2.5 0.5 6 4

4 0.5 0.3 0.6 0.4

Hofman et al., 1991

Verlies %, kalkhoudende kleibodemPerspectives agricoles. Janvier 2015. N°418



PPIDD  
Plaatsspecifiek Perceelsmanagement

via Integratie van Digitale Data

Demoproject 2019-2021



Probleem 

Landbouwer

Eigen data

• Bodemkaart
• Sattelietbeelden
• Topografie
• Weergegevens
• Luchtfoto’s
• Statistiek bodem-

vruchtbaarheid
• ….

Publieke data

• Analyseverslagen
• bodemscan
• Bemesting
• Perceelshistoriek
• Opbrengsten
• Fyto
• ….

Meerwaarde voor dagelijkse bedrijfsvoering?
Probleem = versnippering



Doel PPIDD: integratie data

Landbouwer

Eigen data

• Bodemkaart
• Sattelietbeelden
• Topografie
• Weergegevens
• Luchtfoto’s
• Statistiek bodem-

vruchtbaarheid
• ….

Publieke data

• Analyseverslagen
• bodemscan
• Bemesting
• Perceelshistoriek
• Opbrengsten
• fyto
• ….

alle data op één centraal platform

Beslissingen  o.b.v. dataInzicht in relaties tussen data



Watch iT Grow



Voorbeeld wintertarwe

Bv. extra stikstofbemesting bij 
2de fractie?

Beschikbare data kunnen 
helpen beslissing te nemen

Slechtere stand wintertarwe

Wat hier aan doen?

Oorzaak?

Satellietbeelden wintertarwe 2019 “groenheid”



Relatie gewas - bodem

Belgische Bodemkaart

EDx = natte kleigrond
wLda = matig natte zandleem met klei op <75 cm
Lca =  matig droge zandleemRelatie gewasontwikkeling - bodem

Kan verschillen per groeiseizoen bv. nat of 
droog groeiseizoen, teelt, …

Satellietbeelden wintertarwe 2019



Relatie gewas - bodem



Relatie gewas - bodem

2018 (droog jaar), chicorei 2016 (natte zomer), wintertarwe 

Satellietbeelden/weersgegevens/teelten voorbije jaren



Voorbeeld wintertarwe

Slechtere stand wintertarwe

Zone met zwaardere, kleiige grond

Slechter stuk in perceel bij 
verschillende teelten en in verschillen 
jaren (weersomstandigheden)

Extra stikstofbemesting heeft geen zin

Eventueel zelfs lagere stikstofbemesting
(lager opbrengstpotentieel)



Extra data



Extra data: bodemscan



Tools binnen WIG

Tool aanmaken taakkaarten bv. bemesting

Tool staalname afgebakende zones




