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Een terugblik op 2008 herinnert er ons aan dat heel wat maïspercelen er heterogeen en bleek bij stonden, 
met een lage opbrengst tot gevolg. De oorzaak was vaak terug te vinden bij bodemproblemen. Wil men in 
de toekomst zulke slechte gewasstand vermijden,dan is het aan te raden eens kritisch te kijken naar de 
algemene vruchtbaarheidskenmerken van de bodem en indien nodig de gepaste maatregelen nemen. In 
dit artikel wil het Landbouwcentrum voor Voedergewassen u alvast een eind op weg helpen om te werken 
aan de conditie van uw percelen. 

Het mestdecreet als grote schuldige? 
Niettegenstaande in veel gevallen de oorzaak  van een  verminderde opbrengst  vaak te zoeken is bij een 
minder goede bodemstructuur, een te lage pH, enz wijst men nogal eens het mestdecreet als de schuldige 
aan voor de slechte maïspercelen.Was de hoeveelheid mest die men iIn het (verre) verleden kon uitrijden 
quasi onbeperkt, dan ligt dit momenteel wel enigszins anders. Met de normen die toen golden, kreeg de 
maïs meer nutriënten dan nodig. Bodemproblemen werden op die manier verdoezeld. De planten hadden 
immers toch genoeg voedingsstoffen ter beschikking zodat ze ondanks ongunstige 
bodemomstandigheden en een minder goed ontwikkeld wortelgestel toch behoorlijk konden groeien. Sinds 
de invoering van het nieuwe mestdecreet in 2007 is de hoeveelheid mest echter streng gelimiteerd. 
Bijgevolg is ook de hoeveeelheid nutriënten die ter beschikking komen van de plant afgenomen en is er 
geen extra voorraad meer voorhanden om de fouten in de teelttechniek te maskeren.  Op deze manier 
komen problemen als structuurschade, een foute pH, enz.,  sneller tot uiting. Men zou dus kunnen stellen 
dat het mestdecreet onrechtstreeks mede-verantwoordelijk is voor de heterogene maïspercelen. Het 
dwingt de boer om fijner en met meer kennis van zaken te werk te gaan. 

Kijk naar uw teelt! 
Om de conditie van uw percelen te leren kennen, start u best met tijdens het groeiseizoen enkele keren te 
gaan kijken naar de percelen. De stand van het gewas vertelt vaak al veel hoe het gesteld is met de 
bodemstructuur. Een gewas dat achterblijft, bleek van kleur is, … toont aan dat er iets mis is. Vaak komen 
deze symptomen plekgewijs voor. Kopakkers, de perceelstoegang of een natter stuk in het perceel zijn 
meestal de plaatsten waar zulke verschijnselen het eerst te zien zijn. Maar ook op andere plaatsen in het 
perceel kunnen planten achterblijven in ontwikkeling. Percelen die bij de oogst kapot gereden zijn of in te 
natte omstandigheden bewerkt of ingezaaid zijn, kunnen een heterogene stand vertonen. De oorzaak 
daarvan  hoeft ook niet altijd een recent probleem te zijn. Het is best mogelijk dat het gevolgen zijn van 
structuuurschade van enkele jaren tevoren  Verslemping na een regenbui kan wijzen op een te laag 
organisch stofgehalte, pH-problemen of een te fijn zaaibed. Plasvorming tijdens de wintermaanden is 
verantwoordelijk voor pleksgewijs structuurbederf.  

Wanneer de stand van het gewas pleksgewijs ernstige problemen doet vermoeden kan het nuttig zijn om 
met een  spade naar het veld te trekken. Het graven van een profielput van ongeveer een halve meter 
diep kan soms veel informatie opleveren over verdichting, doorwortelbaarheid, vochttoestand en dergelijke 
meer.  Blauwe plekken in de bodem duiden op zuurstofgebrek door verdichting en slechte infiltratie van 
water.  

Het kan ook nog eenvoudiger door bv een dunne metalen staaf op enkele plaatsen in de grond te duwen. 
Verschillen in weerstand kunnen aangeven op welke plaatsen en op welke diepte eventuele verdichtingen 
aanwezig zijn.  

Naast te kijken kan men als het ware ook gaan voelen. Door wat grond in de hand te nemen (eventueel 
een staal nemen met een grondboor) en de grond samen te knijpen, krijgt men een idee over de 
vochttoestand. Valt de grond uiteen, is hij vaak droog genoeg om te bewerken. Blijft de grond een 
samengedrukte bal, is de grond nog te nat. 
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Ü Door uw teelt regelmatig te observeren, kan men op een eenvoudige wijze al heel wat informatie 
bekomen over de bodemgesteldheid.  

Juiste teelt op geschikt perceel? 
Bij een slechte stand van het gewas moet men zich ook de vraag durven stellen of de gekozen teelt wel 
thuis hoort op het betreffende perceel In de loop der jaren werden heel wat natte weilandan gescheurd om 
maïs te telen. Vaak liggen zulke gronden reeds eeuwen in gras omdat ze te nat zijn voor akkerland. Onze 
voorouders wisten dit wel toen ze besloten om dergelijke weide niet te scheuren, doch met de huidige 
(zware) machines lukt het meestal wel om de grond te bewerken en de oogst van het veld te krijgen. In 
droge zomers groeit de maïs op zulke percelen nog behoorlijk maar in natte zomers, zoals in 2008, blijft de 
groei achter met alle gevolgen vandien voor de opbrengst en kwaliteit. Bovendien wordt bij de oogst 
onherstelbere schade toegebracht aan de bodemstructuur, wat meteen weer een zwaar hypotheek legt op 
de teelt voor de jaren nadien. In zulke situatie is het opnieuw aanleggen van grasland de enige juiste 
keuze. 

Behandel de bodem met respect 
De machines die in het veld verschijnen worden steeds groter en zwaarder. De kans op schade aan de 
bodemstructuur neemt hierdoor  toe; zeker wanneer de grond bereden of bewerkt wordt in bv te natte 
omstandigheden. Wachten is in zulke omstandigehden de boodschap.  

Het is echter niet alleen het gewicht van de machines die belangirjk is, maar veeleer de belasting per 
vierkante cm die de doorslag geeft. Banden met een te hoge spanning hebben een kleiner 
contactoppervlak met de grond dan banden op lage druk. Bij een te hoge bandenspanning zal de grond  
harder aangereden worden wat de kans op insporing en verdichtingen groter maakt. Zaaibedbereiding met 
een bredere band op een lagere spanning verdient dan ook de voorkeur. Hakselaars en maaidorsers zijn 
doorgaans uitgerust met brede(re) banden, al kan hier de bandenspanning ook een aandachtspunt 
vormen. Het dorsen van korrelmaïs  gebeurt best met ruspen wanneer de omstandigheden twijfelachtig 
zijn. Bij de mesttanks en transportgewagens speelt naast de bandenspanning ook het aantal assen nog 
een rol. Het gewicht verdelen over meerdere assen verlaagt het gewicht per as en vermindert zo ook het 
risico op bodemschade. 

Machines van loonwerkers zijn soms uitgerust met een systeem waarbij de banden deels worden 
afgelaten op het veld en de druk weer wordt opgevoerd voor transport over de weg. Af en toe erop toezien 
dat men dit systeem wel degelijk gebruikt is geen overbodige controle.  

Ü Respect voor de bodem verdient voorrang op tijdsdruk! 

Humus, de basis voor een goede bodemconditie 
Het humusgehalte, of organisch stofgehalte, heeft een invloed op vele aspecten van de bodem. Denken 
we hierbij maar aan het vochthoudend vermogen, de bewerkbaarheid, het vermogen om voedingsstoffen 
vast te houden,… .  Op de Vlaamse gronden is er een tendens naar een dalend organisch stofgehalte, een 
zorgwekkende evolutie gezien het belang van het humus. Het komt er dus op aan om de nodige 
maatregelen te nemen om het humusgehalte op peil te houden of te verbeteren. Hiervoor worden best 
producten ingezet  die veel effectieve organische stof aanbrengen. Effectieve organische stof is de 
hoeveelheid organische stof die overblijft een jaar nadat ze werd toegediend en zo werkelijk bijdraagt tot 
het humusgehalte. Stro van granen en korrelmaïs, stalmest, compost, zijn belangrijke bronnen van 
organische stof. Drijfmest brengt ook organische stof aan maar  in mindere mate. Vergeleken met 
korrelmaïsstro ligt de hoeveelheid effectieve organische stof uit drijfmest zo’n 8 keer lager. Wat compost 
betreft is het vermeldenswaardig dat men onder bepaalde voorwaarden 10 ton GFT-compost of 15 ton 
groencompost per hectare bovenop de bemestingsnormen mag toedienen.  Jaarlijks een groenbemester 
zaaien levert ook een belangrijke bijdrage in het organische stofgehalte. Vooral in extreme jaren is het 
effect best te merken. In 2007 voerde het LCV een studie uit rond het effect van groenbemesters op 
maïspercelen. Hierbij kwam naar voren dat jaarlijks een groenbemester zaaien het vochthoudend 
vermogen verbeterd op zandgrond. 

Hoe het gesteld is met het humusgehalte kan men afleiden uit de grondontleding. Een 
standaardgrondontleding vermeldt het koolstofpercentage (%C). Het koolstofpercentage is een maat voor 
het organische stofgehalte. In sommige gevallen vermeldt een grondontleding ook een waarde voor de 
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jaarlijkse afbraak van organische stof. Aan de hand van dit cijfer kan men inschatten hoeveel organische 
stof men moet toedienen om de jaarlijkse afbraak te compenseren. 

De zuurtegraad of pH 
De pH heeft een belangrijke invloed op de bodemstructuur en de opneembaarheid van 
voedingselementen. Een te lage pH brengt in de meeste gevallen een gebrek aan calcium met zich mee. 
Dit beïnvloedt de structuur van leem- en kleigronden negatief.  Is te pH te laag wordt bv de opname van 
magnesium en molybdeen sterk geremd. Voor bv mangaan of ijzer is er een luxe-consumptie bij een te 
lage pH wat tot gewasvergiftiging kan leiden. Bij een hoge pH is bv mangaan dan weer moeilijker 
opneembaar. De meeste sporenelementen zijn overigens moeilijker opneembaar bij een te hoge pH. Wat 
de bodemstructuur betreft is een te hoge pH vooral nadelig op een zandgrond omwille van een verhoogde 
afbraak van organische stof. Wordt men geconfronteerd met een te hoge pH, is dit verhelpen door bv 
zuurwerkende meststoffen te gebruiken. 

Net als het koolstofpercentage is ook de pH terug te vinden op het verslag van een 
standaardgrondontleding.  Hier is het belangrijk dat de pH zich in de streefzone bevindt. Deze streefzone 
is afhankelijk van de  grondsoort en vindt men ook terug op een grondontledingsuitslag.  

Ü Is de pH te laag dan is een bekalking de aangewezen manier om het probleem op te lossen. 

Bodemconditie in orde, nu het rantsoen 
Is de bodemconditie in orde, dan is het uitrekenen van de bemesting de volgende stap. Ook hier gebeuren 
er nog heel wat (onbewuste) fouten. Veel landbouwers denken dat een bemesting uitrekenenen  heel 
simpel kan zijn.  Men neemt eenvoudig de normen die het mestdecreet als advies en vult deze in. Ook op 
internet vindt men heel wat gegevens omtrent de bmesting van maïs en de inhoud van mestsoorten. Op 
basis van deze gegevens komt men bv tot een bemesting waar men per hectare 35 m³ runderdrijfmest 
toedient die aangevuld wordt met  nog 100 kg startmeststof 20-20. Deze bemesting geeft men dan op alle 
percelen. 

Het zal voor iedereen wel duidelijk zijn dat deze bemesting niet beantwoordt aan de werkelijke behoefte 
van het gewas. In eerdere artikels en voordrachten hebben we vanuit het LCV reeds aangehaald dat de 
werkelijke ibemestingswaarde van drijfmest serieus  kan afwijken van de forfaitaire normen. Hier kan dus 
al een eerste (grote) afwijking voorkomen wanneer men zich baseert op de algemene normen. Ook de 
bodemvoorraad aan nutriënten kan erg verschillend zijn van het ene perceel tot het andere. 

Ter vergelijking zouden we ons kunnen afvragen hoe nauwkeurig een boer zijn hoogproductief melkvee 
zou kunnen voederen indien de krachtvoederleverancier zou zeggen dat de eiwitkern tussen de 3  en 40 
% eiwit bevat? 

Een gepast rantsoen voor ieder perceel 
Wil men correct gaan bemesten is een mestanalyse al een belangrijk gegeven. Maar ook grondontleding  
is onontbeerlijk. De analyses geven naast informatie over de het koolstofpercentage en pH ook inzicht in  
de voedingstoestand van de bodem. In de meeste gevallen is er een advies gekoppeld aan de ontleding. 
Met deze kennis kan men naar werkelijke behoefte gaan bemesten.  

Ü Vraag steeds een bemestingsadvies bij elke grondontleding en mestanalyse; een analyse zonder 
advies helpt u weinig of niet vooruit. 

Een grondontleding dient ook te gebeuren voor ieder perceel afzonderlijk en niet bvb. per teeltgroep. Het 
is immers zo dat percelen onderling sterk kunnen verschillen in bodemvruchtbaarheid en 
bemestingsadvies.  Tabel 23 geeft van 3 percelen van eenzelfde melkveebedrijf in de Kempen het 
bemestingsadvies weer. Uit de analyses blijkt dat op het bedrijf verschillende grondsoorten voorkomen nl. 
lemig zand en grof zand.  De percelen lemig zand dienen bekalkt  te worden, het perceel grof zand niet 
maar heeft een duidelijk hogere behoefte aan kalium en stikstof. De percelen lemig zand verschillen 
onderling dan in hun fosfor- en magnesiumbehoefte.  

 

Tabel 23: Bemestingsadvies per perceel 
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Perceel 1 2 3
grondsoort lemig zand lemig zand grof zand
N 133 125 149
P 40 90 50
K 120 180 310
Mg 130 70 70
kalk (zbw) 700 700 0  

Speciale aandacht moet er ook zijn voor de samengevoegde percelen. Vele kleine percelen 
samenbrengen  tot één groot perceel biedt heel wat voordleen maar kan ook de nodige problemen met 
zich meebrengen wanneer men geen rekening houdt met de voorgeschiedenis. Het is immers meer  dan  
waarschijnlijk dat al die kleine percelen een verschillende bodemvruchtbaarheid hebben. Zijn er tussen de 
kleine percelen ook nog grote verschillen in bv organische stof en bodemstructuur, dan kan zulk perceel  
tot één groot lappendeken in plantgrootte en gewaskleur herschapen worden. 
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Bemesten op maat 
Tabel 24 toont voor perceel 3 (uit Tabel 23) de verschillen tussen het bemesten volgens de forfaitaire 
normen en het advies. Hieruit blijkt dat zonder advies voor stikstof (werkzame stikstof), kalium en 
magnesium te weinig gegeven wordt. Voor kalium bedraagt het verschil bijna 100 kg. Enkel voor fosfor is 
er een licht overschot. 

Wordt de bemesting ingevuld volgens advies en rekening houdend met een mestanalyse, komen we tot de  
situatie zoals weergegeven in Tabel 24. De basis van de bemesting  wordt in het voorbeeld zoveel 
mogelijk ingevuld met runderdrijfmest tot 170 kg N uit dierlijke mest. In deze berekening wordt er echter 
geen 35m³ runderdrijfmest meer gegeven maar 31m³. Uit de mestanalyse blijkt dat er geen 4.8 kg N per 
1000 kg, zoals de algemene normen vermelden,  aanwezig  is maar 5.5 kg N per 1000 kg. Het percentage 
werkzame stikstof in de geanalyseerde mest ligt zo’n 15% hoger zodat 106 kg Nwerkz via de mest wordt 
toegediend ipv 77 kg. Voor potas  is het omgekeerd: er zit minder in dan de gemiddelde norm.  Waar de 
behoefte volgens advies niet volledig wordt ingevuld via de runderdrijfmest, wordt er aangevuld met 
kunstmest. Voor stikstof gebeurt dit voor de werkzame hoeveelheid (Nwerkz), ermee rekening houdend 
dat de totale stikstofnorm  (N tot)  van 275 kg N/ha (260 kg N/ha voor zandgrond) niet overschreden wordt. 

Tabel 24: Berekening bemesting perceel 3 

grondsoort N P K Mg kalk (zbw)
grof zand 149 50 310 70 0

hoeveelheid per haNtot Nwerkz P K Mg
35m3 RDM 170 77 49 217 46
100k maisMAP 20 20 20
TOTAAL 190 97 69 217 46

vgl. met advies -52 19 -93 -25

hoeveelheid kg per haN tot Nwerkz P K Mg
31m³ RDM 171 106 48 136 37
155 kg Ammoniumnitraat42 42
430 kg Chloorpotas 40% 172
110 kg kieseriet 33
TOTAAL 212 148 48 308 70

Advies

bemesting zonder advies

bemesting met advies

 
 

Een rantsoen voor de bodem 
Met de huidige strenge bemestingnormen is het belangrijker dan ooit  om de 
groeiomstandigheden voor de planten zo optimaal mogelijk te maken zodat zowel de 
productie als de kwaliteit op peil blijft. Als het ware moet men een rantsoen  
samenstellen op maat van de teelt en het perceel. Een rantsoen voor de bodem klinkt 
misschien ietwat vreemd maar op zich is het niet meer dan hetgeen men doet voor zijn 
vee, waar men ook  streeft naar een uitgebalanceerde voeding zodat  ze optimaal 
produceren.   

Voor een bodem is dit eigenlijk net hetzelfde. Op een bodem die in goede conditie is en 
waar alle voedingselementen in de juiste verhoudingen aanwezig zijn, zullen de 
gewassen een maximale opbrengst geven. Met de problemen van 2008 in het 
achterhoofd, is extra aandacht voor de bodem en bemesting geen overbodige luxe.  


