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• N bemesting in granen: N-index
• Nieuwe forfaitaire mestinhouden
• Aanvraag nieuwe fosfaatklasse, SNapp



Algemeen: N-cyclus

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



Nitraatvoorraad en verdeling

Verdeling over profiel
– Hoeveelheid uitspoeling
– Nitraatvoorraad start seizoen

Hogere nitraatresidu –
Hogere voorraad

– Granen benutten ook nitraten 
in de diepere lagen

– Nitraatresidu 2017 > 2016
• Maïs, aardappelen

Figuur 1: Invloed van de verdeling van het nitraatresidu over het bodemprofiel op de N-uitspoeling 

tijdens de winter en de N-voorraad na de winter. Berekening met het Burns-model op basis van een 

neerslagoverschot van 250 ml/m². 



Toestand ten velde: neerslag

veldcapaciteit

uitspoeling



Toestand ten velde: enkele foto’s
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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



Situatie 2018

N2322588

Voorteelt: aardappelen

Zaaidatum: 17 oktober

Stand: goed



Voorteelt aardappelen

N2322588



Voorteelt bonen

N2323132

Voorteelt: bonen

Zaaidatum: 25 oktober

Stand: goed



Voorteelt bonen

N2323132



Voorteelt maïs

Voorteelt: korrelmaïs

Zaaidatum: 19 oktober

Stand: goed

N2322591



Voorteelt maïs

N2322591



Voorteelt aardappelen

N2323485

Voorteelt: aardappelen

Zaaidatum: 25 oktober

Stand: goed

2015: gescheurde weide



Voorteelt aardappelen

N2323485



Wintergerst, N2323479

Voorteelt: wintertarwe

Tussentijds: gele mosterd

Zaaidatum: 10 oktober



Wintergerst, N2323479



Voorbeeld zelfde landbouwer

2 Percelen
Zelfde landbouwer
Zelfde voorteelt
Zelfde teelttechniek
2 keer bemonsterd

Vergelijking adviezen



Voorbeeld zelfde landbouwer

Voorteelt: aardappelen

Zaaidatum: 13 oktober, Anapolis

Leembodem

pH +/- 6,6

%C +/- 1,2

2 verschillende percelen

Staalname 17 januari

Nitraatvoorraad

Perceel LERNOULD MARIE BOULETTE

0-30cm 14 5

30-60cm 63 5

60-90cm 63 22

0-90cm 140 32

Advies Advies

168 233

65 90

33 63

70 80

Staalname 12 februari

Nitraatvoorraad

LERNOULD MARIE BOULETTE

16 6

37 4

46 14

99 24

Advies Advies

172 227

71 90

33 60

68 77

Berekening advies door model (Nindex, 

uitspoeling)



Tarwepercelen 2018 ifv voorteelt

Voorlopige statistieken tot 19.02.18



Spreiding bemestingsadviezen tarwe

Voorlopige statistieken tot 19.02.18



Verdeling N-advies 1e fractie

Voorlopige statistieken tot 19.02.18



Granen: stikstofbemesting
Aandacht voor: pH, structuur, algemene bodemvruchtbaarheid

Meststoffenkeuze, bemestingsstrategie

Wetgeving, P, VLM:
mestbankloket (Snapp)



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



Bemestingsadvies voldoende hoog?

Potentiële opbrengst stijgt
- Betere gronden > 10ton/ha

- Moeten adviezen ook stijgen?

N adviezen:
- Variëteit

- N levering bodem

- Klimaat/omgeving

N efficiëntie stijgt:
- Benuttingscoëfficiënt

- Aandeel van het gegeven 
nutriënt dat wordt opgenomen 
door het gewas

- Variëteit



Ook in 2018 provinciale ondersteuning naar
duurzame bemesting:

korting provincie Limburg: 

• N-index : 
10 euro/perceel

• Mestanalyse met bemestingswaarde:
10 euro/staal

Provinciale actie



Overzicht van de wijzigingen in wetgeving :

- Voor alle mestsoorten :
→ Keuze voor 1 systeem voor nutiëntensamenstelling van 

de mest : analyse of forfait
→ Afschaffing analyse plicht naar verwerking en export
→ Voormeldingsplicht meststalen wordt aanmeldingsplicht
→ Geldigheidstermijnen mestanalyse gelijkgesteld op 3 

maanden

- Enkel voor Varkensmest :
→ Nieuwe forfaitaire mestsamenstellingen, nieuwe 

mestsoorten 
→ Afschaffing putstalen voor alle varkensdrijfmesten, alles op

basis van vrachtstalen 
→ Bedrijfsspecifieke mestsamenstellingen / herberekening 

NER-MVWv

2) Wijziging forfaitaire mestinhouden



Landbouwer kiest voor één systeem van   
• nutriëntensamenstelling per exploitatie en per
• mestcode. 

• → Opsplitsing op stalniveau mogelijk

→ Kiezen voor het systeem dat best realiteit benadert

→ Jaarlijkse keuze: Algemene forfait of Analyse
~ Uitz. Afzet naar derogatiebedrijven = altijd op analyse !

Wijziging forfaitaire mestinhouden



VLM: Normen en richtwaarden 2018



- Nieuwe forfaitaire waarden varkensdrijfmest 

Nieuwe FF cijfers Oude FF cijfers

code Varkens Vorm N (kg/ton)
P2O5

(kg/ton)
N (kg/ton)

P2O5

(kg/ton)

9
Zeugen en 
Biggen

M 3,2 1,4 4,4 2.9

12
Vleesvarke
ns

M 6,4 3,5 8,1 5

499
Biggen van 
7 tot 20 kg

M 4,3 1,7 6,7 4

Wijziging forfaitaire mestinhouden



- Putstalen

→ Worden afgeschaft voor varkensmest

~  Voor de bemonstering van runderdrijfmest mogen nog
putstalen gebruikt worden

~  Staalname van effluent, dunne fractie , slib biologie …
bij mestverwerkers mag nog gebeuren met putstalen.

MAAR: UITSTEL VAN DEZE WIJZIGING TOT 30 april 2018

PUTSTALEN MOMENTEEL NOG GELDIG

SYSTEEM STAALNEMER EN STAALNEMER-VERWERKER OOK NOG GELDIG

Wijziging forfaitaire mestinhouden



Vrachtstalen 

• → genomen d.m.v. zijbuisapparaat

• → stalen moeten genomen worden aan de laadplaats tijdens

• het laden of tijdens het rond pompen van mest ! 

• → de periode tussen de twee vrachtstalen bedraagt max.

• 7 dagen .

• → met de gemiddelde samenstelling van 2 vrachtstalen 

• kan 3 maanden gereden worden.

• → resultaten van vrachtstalen komen steeds in aanmerking 

• voor bepaling van bedrijfsspecifieke mest samenstelling

• → resultaat van 1 vachtanalyse kan enkel gebruikt worden 

• voor die vracht.

Wijziging forfaitaire mestinhouden



Analysesysteem bedrijfsspecifieke samenstelling

→ enkel mogelijk voor varkensmest
→ bepaald op niveau van de exploitatie en mestsoort.
→ geen strikte regels voor spreiding of frequentie van 

stalen.
→ minimum 4 vrachtstalen laadplaats met inbegrip van 

minstens 1 staal per stal van zelfde mestsoort.
→ indien variatie ok = BSM kan . Anders meer stalen nodig!
→ BSM is gemiddelde van de stalen waarvan de variatie ok is
→ opvolgstalen zullen genomen moeten worden 

Wijziging forfaitaire mestinhouden



N bemestingsnorm



• Nawerking organische mest:

Minerale fractie 

(NH4
+)

Nm Snelle omzetting tot nitraat

Ne Binnen één jaar omgezet

Organische fractie 

(org-N)

Nr Later omgezet

N in dierlijke 

mest

Bemestingswaarde





Doordacht gebruik van dierlijke 
mest:

 Ken de samenstelling en bemestingswaarde

 Zorg voor een homogene toediening

 Vermijd overlapping

 Toepassingstijdstip : kort voor de teelt

 ….

Landbouwkundige meerwaarde



3) Aanvraag nieuwe fosfaatklasse: SNapp



Fosfor: percelen indelen in 4 klassen

Plantbeschikbare fosfor na ammoniumlactaatextractie = 

standaardgrondontleding

Beoordeling BDB

Klasse l:  zeer laag, laag of tamelijk laag 

Klasse ll: normaal = streefzone

Klasse lll: tamelijk hoog of net hoog

Klasse lV: hoog of zeer hoog

P-beschikbaarheidsklassen 

Akkers

(mg P/100 g 

droge bodem)

Grasland

(mg P/100 g droge 

bodem)

Klasse I (lage P-

beschikbaarheid) 

≤ 12 ≤ 19

Klasse II (P streefzone) 13-18 20-25

Klasse III (matige P-

beschikbaarheid) 

19-40 26-50

Klasse IV (hoge P-

beschikbaarheid) 

> 40 > 50



P-bemestingsnormen

Als u niets doet: klasse IV



Standaardgrondontleding

Klasse III



• STAP 1: aanmelden op mestbankloket
• STAP 2: percelen selecteren + toevoegen
• STAP 3: extra info opgeven
• STAP 4: bevestigen

Aanvraag nieuwe fosfaatklasse: SNapp



STAP 1: aanmelden op mestbankloket

• Landbouwer zelf
• Vertrouwde adviseur
• Via volmacht (kan via Bodemkundige dienst) 



STAP 1: aanmelden op mestbankloket



STAP 1: aanmelden op mestbankloket



STAP 2: percelen selecteren



STAP 2: percelen selecteren

• Via lijst selecteren

• Via kaart percelen selecteren



STAP 2: percelen selecteren

• Bijkomende info op kaart

• P klasse



STAP 2: percelen selecteren

• Nieuwe percelen tekenen

• Perceelsaangifte ALV
– Ook hier nog intekenen

– Zelfde manier

• Samenvoegen, splitsen



STAP 2: percelen selecteren + toevoegen

Bemonstering toevoegen



STAP 3: bijkomende info toevoegen



STAP 4: bevestigen

Niet vergeten



• Voor de staalname: meer administratie voor landbouwer
• Labo: andere werkwijze
• Na aanvraag: Voordelen

– Info ligging percelen naar staalnemer
– Automatisch rapporteren

Aanvraag nieuwe fosfaatklasse: SNapp
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