
Belang van organische stof en 

bemesting



Het organische stofgehalte 

boert achteruit

• Organische stof in de bodem
 Bodemstructuur 

 Minder gevoelig voor verslemping

 Infiltratie

 Waterbergend vermogen

 N-levering

 CO2-opslag



Het organische stofgehalte 

boert achteruit
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Organische stofbeheer
Input

- gewasresten 

- organische bemesting 

- groenbedekkers

Output

Jaarlijkse afbraak ± 2% BOS (≈ 1,3 ton/ha)
Hangt af van: 
- OS gehalte,
- bodemtextuur, 
- historische bemesting,
- bodembewerkingen,
- bodembedekking,
- bodemwater
- weersomstandigheden



Op weg naar efficiëntere 

bemesting 

Kloof tussen wet en praktijk 

dichten



LEADER ‘Op weg naar 

efficiëntere bemesting’

“Doordacht bemesten is vakmanschap”

• Versterken met kennis

• Tools bieden om efficiënter te bemesten
 Praktijkgids organische bemesting

 BDBrekenmee

 CSLIM



Bemesting op maat

Bemesten op maat van jouw perceel

1) Staalname

2) Organisch is de basis ! 

3) Aanvullen met minerale meststoffen 



Bemesting op maat



Bemesting op maat

http://www.bdb.be/


1) Organische meststoffen maximaal invullen

 Nu ook eigen mestanalyse 





• Demoperceel PIBO-campus

• Rotatie hakselmais – wintertarwe – voederbieten

• Organische koolstof daalt licht
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• Demoperceel PIBO-campus

• Rotatie hakselmais – wintertarwe –voederbieten

• 16 ton/ha dikke fractie na de tarwe

Door 3-jaarlijks dikke fractie toe te dienen 

blijven we in de streefzone voor organische 

stof



Houtsnippers voor organische stof

Koester de (Kempense) koolstof, 

SoilCare, Koolstofcirkels



Beheerresten Lokale valorisatie op 

landbouwbodems

Landbouwkundige valorisatie houtsnippers



Landbouwkundige valorisatie houtsnippers



Organische stofopbouw met houtsnippers



Organische stofopbouw met houtsnippers



Gebruik van houtsnippers: opgepast !
Gewasopkomst:

Wintertarwe

najaar 2017



Gebruik van houtsnippers: opgepast !
Gewasopkomst:

Gewasopkomst - plantenaantallen

Suikerbieten en cichorei



Gebruik van houtsnippers: 

infiltratievermogen

• 2018: droog



Gebruik van houtsnippers: 

N-immobilisatie
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Gebruik van houtsnippers: 

N-immobilisatie
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• 2018: droog jaar

• Gewas te weinig N opgenomen

• Nitraatresidu’s vermeden door houtsnippers!



Gebruik van houtsnippers: 

praktisch
- Enkel bedrijfseigen houtsnippers of afkomstig van duurzaam

beheerde houtkanten

- Toedieningstijdstip: bij voorkeur in het najaar, gevolgd door een

(vlinderbloemige) groenbedekker en niet-kerende grondbewerking

- N-bemesting: in het voorjaar een N-indexontleding laten uitvoeren

- Dosis houtsnippers: eenmalig 150 m³/ha (± 40 t/ha); daarna

eventueel om de 3-4 jaar een lagere dosis (40 m³/ha)

- Inwerken: bij voorkeur oppervlakkig inwerken (5-10 cm)
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