
Een doordachte stikstofbemes-
ting houdt rekening met tal van
factoren. Een eerste factor is ui-

teraard de gewasbehoefte. De speci-
fieke stikstofbehoefte van de verschil-
lende graansoorten die in Vlaanderen
verbouwd worden (tarwe, gerst, triti-
cale, rogge, haver en spelt) is bekend
dankzij uitgebreid proefveldonder-
zoek. Naast een inschatting van de
behoefte is het begroten van het aan-
bod echter even cruciaal. Het stikstof-
aanbod op perceelsniveau wordt bo-
vendien door zo veel parameters
bepaald dat het onmogelijk is om een
gemiddeld aanbod te berekenen en
een gemiddeld advies uit den boze is.
Een verantwoord stikstofbemestings-
advies is een advies op perceelsniveau.
Het N-index expertsysteem van Bo-
demkundige Dienst van België formu-
leert een totaal stikstofbemestingsad-
vies, alsook een fractioneringsschema,
rekening houdende met de minerale
stikstof-reserve in het voorjaar en het
verwachte stikstofleverend vermogen
van de bodem. 

Actuele nitraatreserve
Om de minerale stikstofreserve in

het profiel na de winter te bepalen,

worden in het voorjaar (vanaf janua-
ri) bodemstalen genomen tot 90 cm
diepte in lagen van 30 cm. Per laag
wordt de nitrische en ammoniakale
stikstofinhoud bepaald.

De minerale stikstofinhoud van
het profiel in het voorjaar wordt be-
paald door het nitraatresidu van het
najaar en de mate waarin dit residu
is doorgespoeld. Het nitraatresidu,
dat trouwens in 2012 goed scoorde, is
vaak functie van de hoofdteelt en
bijgevolg varieert ook de nitraat-
voorraad in functie van de voorteelt.
Dit blijkt uit figuur 1, die de gemid-
delde reserve aan nitraatstikstof op
de tot nog toe geanalyseerde winter-

tarwepercelen weergeeft in functie
van de voorteelt. 

Erwten en bonen, de vlinderbloe-
mige voorteelten, zorgen traditioneel
voor een hogere voorjaarsreserve. De
analyseresultaten duiden op een ge-
middelde reserve van 106 kg NO3-
N/ha na deze teelten. Een vergelij-
king met de voorlopige statistieken
die vorig jaar op 20 februari werden
gemaakt, toont dat de nitrische stik-
stofvoorraad na de vlinderbloemige
teelten in 2013 gemiddeld 15 eenhe-
den hoger ligt. 

De gemiddelde stikstofreserve na
aardappelen is vergelijkbaar met de-
ze van vorig jaar rond hetzelfde mo-
ment. Dus ook dit jaar duiden de
voorlopige resultaten net als vorig

jaar op eerder hoge nitraatreserves
na aardappelen. 

De voorjaarsreserves na granen of
maïs zijn vergelijkbaar en zijn ge-
voelig kleiner dan na erwten, bonen
of aardappelen. Op de reeds geanaly-
seerde wintertarwepercelen na maïs
of granen bedraagt de reserve aan
nitrische stikstof gemiddeld 59 kg
NO3-N/ha. Dit is 22 tot 47 kg N/ha
minder dan respectievelijk na aard-
appelen of vlinderbloemigen. De
voorraad na maïs is vergelijkbaar
met deze van vorig jaar. Bieten zor-
gen naar gewoonte voor de kleinste
nitraatvoorraad in het voorjaar. De
cijfers van 2013 wijzen zelfs op een
gemiddeld 11 eenheden lagere voor-
raad dan in 2012 na bieten. 

Na een kalmere periode
omwille van de aanhou-
dende vorst, worden door
de Bodemkundige Dienst
momenteel volop stalen
genomen om de optimale
stikstofgift te bepalen.
Voor de advisering is in-
zicht in de actuele stik-
stofreserve onontbeerlijk.

Het N-advies ligt doorgaans net iets lager dan vorig jaar, maar tussen percelen onderling kan er een groot verschil zijn.

Bodemkundige Dienst van België

Vooruitzichten stikstofbemesting granen 2013

Figuur 1: Gemiddelde reserve aan nitrische stikstof op Belgische
wintertarwepercelen in functie van de voorteelt, voorlopige statistieken tot 19

februari 2013 (Bron: BDB).
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Figuur 2: Gemiddelde verdeling nitrische stikstof in het bodemprofiel op
Belgische wintertarwepercelen na de voorteelt van bieten (Bron: BDB).
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De nitraatreserve is zoals vaak
nogal heterogeen verdeeld over het
bodemprofiel. De lagen 30-60 cm en
60-90 cm zijn zoals vaak het rijkst
omwille van uitspoeling door neerslag
in het najaar en de winterperiode.

Een vergelijking van de resultaten
van 2012 en 2013 toont echter dat de
bovenlaag van 0-30 cm in 2013 pro-
centueel gezien wat rijker is dan vorig
jaar. De hoeveelheid nitraatstikstof is
het meest gelijk verdeeld na de teelt

van bieten. Dit bewijzen zowel de re-
sultaten van 2011, 2012 als 2013,
weergegeven in figuur 2. 

Zoals eerder gesteld is de voor-
jaarsreserve niet enkel in functie van
het najaarsresidu of de voorteelt,
maar wordt het ook beïnvloed door
mogelijke uitspoeling naar de diepere
bodemlagen. De mate van doorspoe-
ling is sowieso perceelsspecifiek aan-
gezien textuur en humusgehalte een
belangrijke rol spelen in het vocht-
houdend vermogen van de bodem en
bijgevolg bepalend zijn voor het mo-
ment waarop doorspoeling zal plaats-
vinden. Doorspoeling kan echter ook

regionaal zeer sterk verschillen door
regionale verschillen in neerslaghoe-
veelheden. In oktober 2012 viel er in
de kustregio gemiddeld 168 mm, ter-
wijl in de Kempen en het oosten van
het land gemiddeld 82 en 101 mm re-
gen viel. Figuur 3 toont het verschil in
neerslag in de periode van 1 novem-
ber 2012 tot en met 31 januari 2013,
wat duidelijk maakt dat in bepaalde
regio’s van het land de bodems sneller
verzadigd waren en gemakkelijker ni-
traat kon doorspoelen. Ter illustratie
wordt de minerale stikstofinhoud van
een triticaleperceel op een zandbo-

Figuur 3: Regionale verschillen in neerslagsom van 1 november 2012 tot 31
januari 2013 (Bron: BDB en KMI).

Figuur 4: Nitrische en ammoniakale N-inhoud (kg N/ha) per bodemlaag van
30 cm en berekende N-index op een triticaleperceel op een zandbodem.

Staalname op 8 februari 2013 (Bron: BDB).
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dem getoond in figuur 4. Op dit per-
ceel was de minerale stikstofvoorraad
zeer beperkt.

Dit alles maakt duidelijk waarom
de verschillen in nitraatvoorraad tus-
sen de percelen zeer groot kunnen
zijn, en dat zelfs zonder rekening te
houden met het verschil in minerali-
satiecapaciteit, een gemiddeld advies
reeds onmogelijk is. 

Totale N-advies
Naast de minerale stikstofvoor-

raad is de te verwachten stikstofmi-
neralisatie een zeer belangrijke stik-
stofbron voor de teelt. De N-index
bestaat daarom niet enkel uit de actu-
ele stikstofreserve, maar wordt aange-
vuld met de verwachte mineralisatie
en houdt rekening met factoren zoals
een te lage pH of slechtere bodem-
structuur die het stikstofleverend ver-
mogen in negatieve zin beïnvloeden.
Samengevat is de N-index een maat
voor de hoeveelheid stikstof die op
het betrokken perceel tijdens het
groeiseizoen ter beschikking komt
voor de teelt. 

Net als vorig jaar zijn er in 2013
minder zeer hoge N-adviezen van
meer dan 226 kg N/ha (Figuur 5). On-

geveer één derde van de tot nog toe
geformuleerde adviezen bedraagt 201
tot 225 kg N/ha. Dit wijst erop dat

ook dit jaar op een aantal tarweperce-
len het advies voor een landbouw-
kundig optimale opbrengst niet volle-
dig zal mogen ingevuld worden. In
MAP4 is ruimte voorzien voor 195 kg
werkzame N/ha op niet zandgronden
voor wintertarwe gevolgd door een
nateelt of 175 kg werkzame N/ha
voor wintertarwe of triticale op niet
zandgronden zonder nateelt of vang-
gewas. Hierbij dient opgemerkt te
worden dat de bemestingsadviezen
steeds gericht zijn op een landbouw-
kundig optimaal rendement en dat ze
de wettelijk toegelaten dosis op het
betrokken perceel kunnen overtreffen. 

Stikstof gefractioneerd
Het N-index expertsysteem bere-

kent niet alleen de totale stikstofgift,
maar resulteert ook in een optimaal
fractioneringsschema. Net als het to-
tale N-advies is ook de fractionering
ervan onder andere afhankelijk van
de actuele N-reserve en de verwachte
N-mineralisatie. 

De verdeling van de N-voorraad
over de verschillende lagen in het
profiel bepaalt in belangrijke mate
de fractionering van de stikstofbe-
mesting. De eerste fractie, toe te die-
nen bij het uitstoelen van de winter-
tarwe, wordt bepaald door de
hoeveelheid minerale stikstof in de
lagen 0-30 cm en 30-60 cm. Ook voor
de tweede fractie is de minerale stik-
stof in de tweede bodemlaag van 30-
60 cm nog van belang, maar weegt
vooral de voorraad in de onderlaag
van 60-90 cm zwaar door. De mine-
ralisatiecapaciteit die in beperkte

mate ook de grootte van de eerste en
tweede fractie bepaalt, is voorname-
lijk van belang voor de derde stik-
stofgift in het laatste bladstadium. 

Perceelsspecifieke informatie zo-
als de gewasstand zijn eveneens be-
langrijk voor de eerste fractie. De ge-
wasontwikkeling in het voorjaar is
een indicatie van de reeds gereali-
seerde N-opname. Een sterk ontwik-
keld gewas bij de hergroei wijst erop
dat het gewas reeds heel wat stikstof
heeft opgenomen, waardoor de eerste
fractie wat kleiner mag zijn. 

Ook de raseigenschappen van de
gekozen variëteit bepalen mee de
fractionering. Bepalend voor de eer-
ste fractie is het uitstoelingsvermo-
gen van het ras. Voor variëteiten die
moeilijk uitstoelen zal een hogere
eerste fractie worden geadviseerd.
Legergevoelige rassen daarentegen
zullen een kleinere tweede fractie
krijgen. De legervastheid van een va-
riëteit bepaalt namelijk ook de
grootte van de stikstofgift bij oprich-
ting. De bestemming van de tarwe,
voedertarwe of baktarwe, speelt
vooral een rol voor de derde fractie. 

Eerste fractie 
in de wintertarwe

Figuur 6 toont de spreiding van de
eerste fractie van de tot nog toe ge-
analyseerde tarwepercelen waarvoor
een advies in drie fracties werd ge-
vraagd. Hieruit blijkt dat, net als het
totale stikstofadvies, ook de eerste
fractie sterk kan verschillen van per-
ceel tot perceel. Naar gelijkenis met
vorig jaar is het aantal percelen waar-

Figuur 5: Procentuele verdeling van de totale stikstofbemestingsadviezen (kg N/ha) van de Belgische
wintertarwepercelen volgens N-INDEX, voorlopige statistieken tot 19 februari 2013 (Bron: BDB).
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voor een hoge eerste fractie wordt ge-
adviseerd beperkt. Tot nog toe werd
voor slechts 20 % van de tarweperce-
len een eerste fractie van 80 kg N/ha
of meer geadviseerd. De jaren voor-
dien was een dergelijke hoge eerste
fractie nodig voor meer dan 40 % van
de percelen. De eerste fractie voor
2013 voor de tot nog toe geadviseerde

percelen ligt gemiddeld iets lager dan
in 2012 en is  kleiner dan in 2011. 

Voorlopige resultaten in 2012 rond
deze periode toonden dat voor 15 %
van de percelen de eerste fractie klei-
ner was dan 55 kg N/ha. Dit jaar
daarentegen kreeg voorlopig nage-
noeg 20 % van de percelen een eerste
fractie van minder dan 55 kg N/ha

Besluit
Uit voorgaande bespreking blijkt

duidelijk dat ieder perceel individueel
dient bekeken te worden. Een opti-
male N-bemestingsstrategie vraagt
om perceelsspecifieke adviezen. Ge-
middelde bemestingsadviezen mogen
alleen als richtinggevend bekeken
worden. 

De direct opneembare nitraatstik-
stofreserves van de tarwepercelen zijn
dit jaar gemiddeld vergelijkbaar met
deze van 2012. De eerste fractie is ge-
middeld iets lager dan vorig jaar.  Ad-
viezen voor een zeer hoge eerste frac-
tie komen net als vorig jaar minder
voor. 

Op basis van de nitraatresidume-
tingen in het najaar en de belangrijke
hoeveelheden neerslag in het najaar,
hadden we ons verwacht aan lage
voorjaarsreserves. De hier besproken
analyseresultaten geven een ander
beeld. We moeten dan ook benadruk-
ken dat deze situatieschets gebaseerd
is op de tot 19 februari geadviseerde
tarwepercelen. Dagelijks worden voor
nieuwe percelen adviezen geformu-
leerd waaronder wel veel hoge advie-
zen voorkomen. 

Wendy Odeurs en Jan Bries, 
Bodemkundige Dienst van België 

Figuur 6: Procentuele verdeling van de eerste N-fractie (kg N/ha) voor tarwepercelen volgens N-INDEX, voorlopige
statistieken tot 19 februari 2013 (Bron: BDB).
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geadviseerd. Een algemeen aan-
dachtspunt voor de eerste stikstofgift
is het wachten met de eerste fractie
tot er terug voldoende groei in het ge-
was zit. Een te vroege toediening ver-
groot het risico op stikstofverliezen
bij te nat weer. Zeker dit jaar na een
zeer natte winter en najaar is dit van
belang. 
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