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Omgeving 
 

Via het IWT-Tetraproject ‘Humine- en fulvozuren als tool voor optimalisatie van de plantenvoeding’ werd 
aangetoond dat het gebruik van humuszuren een aanzienlijk effect kan hebben bij grasland.  Humuszuren 
worden gevormd tijdens de afbraak van organisch materiaal en komen van nature in kleinere 
hoeveelheden voor in de bodem, compost en dierlijke mest en in grotere hoeveelheden in veen- en 
leonardietlagen, waaruit zij kunnen geëxtraheerd worden voor verschillende toepassingen.  Veel van de 
goede eigenschappen van bodemorganische stof worden geassocieerd met de aanwezige humuszuren en 
zij worden beschreven als de chemisch meest actieve componenten van bodemorganische stof.  De 
humuszuren zorgden doorgaans voor een zwaardere eerste snede waarvan de kwaliteit behouden bleef.  
Ook de voedingselementen in de bodem werden beter opgenomen in aanwezigheid van humuszuren.  De 
meer efficiënte opname van nutriënten is van groot belang binnen een duurzame landbouw en binnen een 
beleid met steeds lagere bemestingsnormen.  Door verminderde bemesting toe te passen in combinatie 
met humuszuren op grasland zou toch een hoog rendement en een goede kwaliteit van het gras 
behouden kunnen blijven. 

Het doel van de LCV-praktijkproeven is tweeledig.  Ten eerste wordt het effect van de toediening van 
humuszuren op de opbrengst en kwaliteit van raaigras bij adviesbemesting en verminderde bemesting 
geëvalueerd.  Ten tweede wordt de effectiviteit van de toediening van humuszuren als vloeibare 
bladbehandeling of humuszuren geïncorporeerd in minerale meststoffen nagegaan. 

Proefopzet 
Op 3 locaties in Vlaanderen werden de behandelingen uit Tabel 33 aangelegd, met name in Bottelare 
(opgevolgd door Hogeschool Gent, departement BIOT), in Merelbeke (opgevolgd door ILVO-Eenheid Plant) 
en in Geel (opgevolgd door Bodemkundige Dienst en Hooibeekhoeve Provincie Antwerpen).  Elke proef 
werd aangelegd als een gerandomiseerde blokkenproef met 6 behandelingen en 4 herhalingen.   

Tabel 33: Overzicht van de aangelegde behandelingen 

1 Adviesbemesting zonder toevoeging van humuszuren 

2 Adviesbemesting + geïncorporeerde humuszuren

3 80 % van adviesbemesting + geïncorporeerde humuszuren

4 60 % van adviesbemesting + geïncorporeerde humuszuren

5 Adviesbemesting + bladbehandeling met humuszuren

6 80 % van adviesbemesting + bladbehandeling met humuszuren

Behandeling
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De adviesbemesting werd gebaseerd op het bemestingsadvies van de Bodemkundige Dienst van België 
op basis van bodemstalen (0-6 cm voor grasland).  Er werd geen drijfmest op de proefpercelen 
toegediend.  De variatie m.b.t. bemestingsniveau is noodzakelijk om te kunnen nagaan in hoeverre een 
lagere meststoffengift kan opgevangen worden door een betere nutriëntenopname van de planten als 
gevolg van de humuszurentoedieningen.  De humuszuren werden toegediend onder vorm van Humifirst® 
vloeibaar en de samengestelde meststof 16-16 + 3,5% Humifirst® (geïncorporeerde humuszuren). 

In Tabel 34 worden de textuur en humusgehalte van de bodems op de drie proeflocaties weergegeven en 
de toegediende hoeveelheid minerale stikstof en humuszuren voor de verschillende snedes.   

Tabel 34: Bodemkarakteristieken, toegediende minerale stikstof voor de verschillende snedes bij de adviesbemesting en 
toegediende humuszuren voor de eerste snede 

Humusgehalte Humuszuren

% C snede 1 snede 2 snede 3 snede 4 kg/ha
4,8 6,551

(tamelijk hoog) 8,25²
1,3 6,551

(zeer laag) 8,25²
2,1 6,551

(laag) 8,25²

1 voor de behandelingen met geïncorporeerde humuszuren

² voor de behandelingen met vloeibare toediening van humuszuren

70 /

50 40Geel Grof zand 90 70

Merelbeke
Lichte 

zandleem 100 80

Bottelare Lichte leem 90 70

Minerale stikstofgift (kg N/ha)

50 40

Locatie Textuur

 

Bij elke grassnede werd de verse en droge stofopbrengst per veldje gemeten.  Bij de eerste snede werd 
eveneens per veldje de samenstelling van het gras geanalyseerd (minerale samenstelling en 
voederwaarde).  Voor de volgende snedes werden deze analyses uitgevoerd op een mengstaal per 
behandeling.  

Aangezien een eventueel verhoogde opname van nitraat bij gebruik van humuszuren een invloed heeft op 
de uitspoeling van nitraat, werd het nitraatresidu op het einde van het groeiseizoen onderzocht voor de 
aangelegde behandelingen. 

Effect van de toediening van humuszuren op de opbrengst van het gras 
In Figuur 16, Figuur 17 en Figuur 18 worden de droge stofopbrengsten voorgesteld voor de 
verschillende snedes bij de zes aangelegde behandelingen op proeflocatie Bottelare, Merelbeke en Geel. 

0

20

40

60

80

100

120

snede 1 snede 2 snede 3O
pb

re
ng

st
 re

la
tie

f t
ov

 a
dv

ie
sb

em
es

tin
g 

(%
)

Advies

Advies + HF inc.

Advies 80% + HF inc

Advies 60% + HF inc

Advies + HF vloeibaar

Advies 80% + HF vloeibaar

 

Figuur 16: De droge stofopbrengst van de verschillende snedes op proeflocatie Bottelare  

(De opbrengst van de adviesbemesting bij de eerste snede, tweede en derde snede bedraagt respectievelijk 
2367, 4353 en 2813 kg/ha.) 
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Figuur 17: De droge stofopbrengst van de verschillende snedes op proeflocatie Merelbeke  

(De opbrengst van de adviesbemesting bij de eerste snede, tweede, derde, vierde en vijfde snede bedraagt 
respectievelijk 3139, 2943, 4331, 2432 en 1210 kg/ha.) 

Op twee van de drie proeflocaties (Bottelare en Merelbeke) werd er bij de eerste snede een positief effect 
van de humuszurentoediening vastgesteld indien er bemest werd volgens het advies (behandeling 2 en 5).  
In Bottelare werd er bij de volgende snedes een terugslag waargenomen voor de vloeibare 
humuszurentoediening maar niet voor de geïncorporeerde humuszuren zodat bij deze laatste behandeling 
de totale opbrengst over het groeiseizoen positief was ten opzichte van de controlebehandeling.  In 
Merelbeke bleef het positieve effect van de humuszuren nog doorwerken bij de tweede en derde snede, 
maar nam dan af voor de vierde en vijfde snede.  De eindbalans was positief ten opzichte van de 
controlebehandeling voor de vloeibare humuszuren en gelijk voor de geïncorporeerde humuszuren.  In 
Geel werd geen positief effect van de humuszuren waargenomen bij de eerste snede van het gras.  Wel 
werd bij alle volgende snedes de opbrengst verhoogd door de humuszuren zodat de totale opbrengst 
hoger ligt voor de behandelingen met humuszuren. 
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Figuur 18: De droge stofopbrengst van de verschillende snedes op proeflocatie Geel  

(De opbrengst van de adviesbemesting bij de eerste snede, tweede, derde, vierde en vijfde snede bedraagt 
respectievelijk 3520, 3886, 1388, 1038 en 482  kg/ha.) 
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De bemesting in de proeven werd voor een aantal behandelingen gereduceerd ten opzichte van de 
adviesbemesting, maar er werd tegelijk een toediening van humuszuren voorzien om een reductie in 
opbrengst op te vangen.  Voor het proefveld te Bottelare werd de stikstof- en fosforbemesting enkel bij de 
eerste snede gereduceerd, terwijl op het proefveld te Merelbeke en Geel de bemesting voor elke snede 
werd gereduceerd.  Indien de adviesbemesting gereduceerd werd tot 80 % nam de opbrengst van het 
gras bij de eerste snede bij toediening van geïncorporeerde humuszuren en vloeibare humuszuren af met 
respectievelijk 10 en 15 % voor het proefveld te Bottelare, met 2 en 4 % voor het proefveld te Merelbeke 
en met 18 en 21 % voor het proefveld te Geel (Tabel 35).  Over het ganse groeiseizoen werd het verlies in 
opbrengst beperkt tot 3 à 9 % voor alle proefvelden.  De humuszuren lijken met andere woorden een 
positief effect te hebben gehad bij verminderde bemesting.  Indien de bemesting nog verder, tot 60 %, 
werd gereduceerd nam de opbrengst in Bottelare en Merelbeke slechts af met 3-4 %.  In Geel werd een 
vermindering in opbrengst van 22 % opgetekend.  De opbrengst over het ganse groeiseizoen was zeer 
behoorlijk en bedroeg ongeveer 90 % van de adviesbemesting zonder humuszuren in Merelbeke en Geel.  
In Bottelare werd zelfs een gelijke opbrengst genoteerd ten opzichte van de adviesbemesting zonder 
humuszuren. 

Tabel 35: Overzicht van de reductie in opbrengst bij vermindering van de adviesbemesting tot 80 % en 60 % maar in 
aanwezigheid van humuszuren. 

Advies 80 %             
+ HF inc

Advies 80 %                   
+ HF vloeibaar

Advies 60 %              
+ HF inc

1ste snede -10% -15% -3%
Totaal -5% -9% 1%

1ste snede -2% -4% -4%
Totaal -5% -6% -10%

1ste snede -18% -21% -22%
Totaal -9% -3% -11%

HF inc = Humifirst geïncorporeerd, HF vloeibaar = Humifirst vloeibaar

Bottelare

Merelbeke

Geel

 

Effect van de toediening van humuszuren op de opname van 
voedingselementen door het gras en de kwaliteit van het gras 

De opname van de macro-nutriënten bij de eerste snede en over het ganse groeiseizoen wordt voor de 
verschillende proeflocaties weergegeven in Tabel 36.  De opnamepatronen van de voedingselementen 
stikstof, kalium en fosfor volgen vrijwel volledig de opbrengstpatronen zoals hierboven beschreven.  Dit wil 
zeggen dat hun opname hoger lag bij de eerste snede op het proefveld Bottelare en Merelbeke indien er 
humuszuren werden toegediend aan het grasland.  In Geel lag de opname bij de eerste snede lager voor 
de humuszurenbehandelingen aangezien ook de opbrengst op dat moment lager was voor deze 
behandelingen.  De totale opname van voedingselementen over het ganse groeiseizoen nam voor alle 
proefvelden toe indien humuszuren onder geïncorporeerde vorm werden toegediend.  Indien de 
humuszuren verspoten werden op het grasland nam de totale opname enkel toe op het proefperceel te 
Merelbeke en Geel.   

De kwaliteit van het gras wordt enkel bekeken bij de eerste snede.  De resultaten voor ruw eiwit, ruwe 
celstof, verteerbaarheid, VEM en VEVI worden weergegeven in Tabel 37  In Bottelare en Geel was er voor 
alle geanalyseerde parameters zeer weinig verschil tussen de verschillende behandelingen.  In Merelbeke 
werd een iets hoger ruw celstofgehalte gevonden voor de adviesbemesting en de adviesbemesting met 
geïncorporeerde humuszuren en tegelijk een lagere verteerbaarheid en een lagere VEM en VEVI-waarde.   
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Tabel 36: De opname van stikstof, kalium en fosfor door het gras bij de eerste snede en over het gehele groeiseizoen 

N K20 P2O5 N K20 P2O5

1 Adviesbemesting
100 = 54 

kg/ha
100 = 82 

kg/ha
100 = 19 

kg/ha
100 = 206 

kg/ha
100 = 303 

kg/ha
100 = 75 

kg/ha

2
Advies 100% + HF inc 
(3,5%) 101 110 105 107 106 101

3
Advies 80% + HF inc 
(3,5%) 94 95 89 99 98 91

4
Advies 60% + HF inc 
(3,5%) 92 100 94 97 101 96

5
Advies 100% + HF 
vloeibaar (50 l/ha) 108 112 110 95 97 93

6
Advies 80% + HF 
vloeibaar (50 l/ha) 86 86 83 95 92 91

1 Adviesbemesting
100 = 78 

kg/ha   ab
100 = 126 

kg/ha
100 = 33 
kg/ha  ab

100 = 316 
kg/ha

100 = 493 
kg/ha

100 = 120 
kg/ha

2
Advies 100% + HF inc 
(3,5%) 110         a 111 110       a 106 108 103

3
Advies 80% + HF inc 
(3,5%) 103       ab 96 101     ab 93 96 96

4
Advies 60% + HF inc 
(3,5%) 82         b 86 86       b 79 91 85

5
Advies 100% + HF 
vloeibaar (50 l/ha) 105         a 97 107       a 109 103 108

6
Advies 80% + HF 
vloeibaar (50 l/ha) 93       ab 97 90     ab 88 98 91

1 Adviesbemesting
100 = 67 

kg/ha
100 = 98 

kg/ha
100 = 26 

kg/ha
100 = 211 

kg/ha
100 = 342 

kg/ha
100 = 88 

kg/ha

2
Advies 100% + HF inc 
(3,5%) 92 98 99 110 109 111

3
Advies 80% + HF inc 
(3,5%) 81 84 81 89 89 88

4
Advies 60% + HF inc 
(3,5%) 71 72 74 85 88 86

5
Advies 100% + HF 
vloeibaar (50 l/ha) 94 98 98 110 113 112

6
Advies 80% + HF 
vloeibaar (50 l/ha) 77 81 82 97 104 102

De minerale samenstelling werd bij de eerste snede uitgevoerd voor de 4 herhalingen per behandeling en bij de overige snedes voor een 
mengstaal per behandeling.  Bijgevolg kon enkel voor de eerste snede een statistische analyse uitgevoerd worden.  Waarden gevolgd door een 
verschillende letter zijn significant verschillend op een 95% sign. niveau (Tukey-test)

Bottelare

Merelbeke

Geel

Opname bij de eerste snede (%, 
relatief tov controle)

Totale opname (%, relatief tov 
controle)

 



Landbouwcentrum voor Voedergewassen vzw -91- 
 

Tabel 37: Voederwaarde van de eerste snede op de verschillende proeflocaties 

1 Adviesbemesting 15,6 a 23 ab 82,6 a 980 a 1033 a

2
Advies 100% + HF 
inc (3,5%) 15,2 a 23,9 a 82 a 971 a 1021 a

3
Advies 80% + HF inc 
(3,5%) 16,7 a 22,9 ab 83,2 a 988 a 1042 a

4
Advies 60% + HF inc 
(3,5%) 14,9 a 23,6 ab 82,2 a 974 a 1025 a

5
Advies 100% + HF 
vloeibaar (50 l/ha) 15,3 a 23,8 ab 81,5 a 967 a 1016 a

6
Advies 80% + HF 
vloeibaar (50 l/ha) 16,2 a 22,4 b 83,8 a 993 a 1051 a

1 Adviesbemesting 16,3 a 28,3 a 78 b 935 b 971 b

2
Advies 100% + HF 
inc (3,5%) 16,2 a 28,1 a 77,2 b 929 b 963 b

3
Advies 80% + HF inc 
(3,5%) 16,7 a 22,9 b 83,2 a 988 a 1042 a

4
Advies 60% + HF inc 
(3,5%) 14,9 a 23,6 b 82,2 a 974 a 1025 a

5
Advies 100% + HF 
vloeibaar (50 l/ha) 15,3 a 23,8 b 81,5 a 967 a 1016 a

6
Advies 80% + HF 
vloeibaar (50 l/ha) 16,2 a 22,4 b 83,8 a 993 a 1051 a

1 Adviesbemesting 11,9 a 18,9 a 83,3 a 1020 a 1092 a

2
Advies 100% + HF 
inc (3,5%) 11 a 17,6 a 85 a 1039 a 1118 a

3
Advies 80% + HF inc 
(3,5%) 11,8 a 18 a 84,9 a 1033 a 1110 a

4
Advies 60% + HF inc 
(3,5%) 10,9 a 18,2 a 82,9 a 1032 a 1108 a

5
Advies 100% + HF 
vloeibaar (50 l/ha) 11,4 a 17,8 a 86,1 a 1036 a 1114 a

6
Advies 80% + HF 
vloeibaar (50 l/ha) 11,4 a 18,1 a 84,5 a 1031 a 1107 a

Omschrijving

HF inc = Humifirst geïncorporeerd, HF vloeibaar = Humifirst vloeibaar.  

Waarden gevolgd door een verschillende letter zijn significant verschillend op een 95% sign. niveau (Tukey-test).

VEM/kg DS VEVI / kg DS

Bottelare

Merelbeke

RE in % DS RC in % DS Verteerbaarheid 
in % OS

Geel
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Effect van humuszuren op het nitraatresidu 

Aangezien de toediening van humuszuren een effect kan hebben op de opname van stikstof, is het 
interessant om de nitraatresidu’s op het einde van het groeiseizoen te vergelijken voor de verschillende 
behandelingen.  Het nitraatresidu lag voor alle proefpercelen op een zeer laag niveau.  Dit is niet 
verwonderlijk voor percelen die uitsluitend gemaaid worden.  Voor de proeflocatie Merelbeke lag het 
residu zelfs zo laag dat het niet zinvol is de verschillen tussen de behandelingen weer te geven.  In 
Bottelare hadden de proefperceeltjes met toediening van humuszuren doorgaans een lager nitraatresidu 
dan de adviesbemesting zonder humuszuren, behalve voor gereduceerde bemesting tot 60 % van het 
advies.  Ook in Geel hadden de veldjes met toediening van humuszuren een iets lager nitraatresidu dan 
de adviesbemesting zonder humuszuren. 
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Figuur 19: Nitraatresidu op de proeflocatie Bottelare 
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Figuur 20: Nitraatresidu op de proeflocatie Geel 


