
Webinar: 4J-principe van vruchtwisseling bij 
maïs

Praktisch

• Tijdens de uitleg: video en micro uit

• Gebruik van chat

• Hand opsteken

• Houd je labo- en klantnummer bij de hand en open Cslim reeds! 
 Ga naar website BDB, scroll naar beneden, start Cslim

• Deze webinar wordt opgenomen



4J-principe van 
vruchtwisseling bij maïs
Juiste teelt, juiste plaats, juiste techniek, juiste opbrengst



Programma

• Inleiding: voorstelling project
• Voorstelling Cslim, on-line demo
• Testen Cslim – speeltijd1
• Discussie
• Toelichting maïsscenario’s, on-line demo
• Testen Cslim-maïsscenario’s – speeltijd2
• Discussie
• Voorstelling N-module
• Besluit
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 BODEMKWALITEIT



Bodemvruchtbaarheid

Chemische 
bodem-

vruchtbaarheid

Biologische bodem-
vruchtbaarheid

Fysische bodem-
vruchtbaarheid

Bemesting

Bodemleven

Bodemstructuur

OS



Nut van organische stof

• Vasthouden – vrijgeven nutriënten

• Bodemstructuur:
• Wortelgroei

• Waterbergend vermogen / infiltratiecapaciteit

• Erosie

• Verslemping

• Verdichting

• Voedsel voor bodemleven



Vruchtwisseling

• Positieve invloed op bodemkwaliteit



Organische-stofbalans
Afbraak

Jaarlijks ± 2% van de OSB (≈ 1,3 ton/ha)
Hangt af van: 
- het OSB-gehalte,
- de bodemtextuur, 
- de bemestingshistoriek,
- de bodembewerking,
- de bodembedekking,
- de drainagetoestand,
- de weersomstandigheden …

Aanvoer

- gewas- en oogstresten

- organische bemesting

- groenbemesters

Introductie Cslim©
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Bodemanalyse
bouwvoor
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Introductie Cslim©
Voorbeeld analyseverslagen:

1. Monocultuur hakselmaïs op zandbodem, OC-gehalte binnen de streefzone

2. Voederbieten – hakselmaïs op zandleembodem, laag OC-gehalte



Introductie Cslim©
1. Heeft u een analyseverslag van een standaard grondontleding?

JA

2. www.bdb.be

3. Scroll naar beneden en klink op de link van C-Slim

4. Vul uw labo- en klantnummer in die u kan terugvinden op uw analyseverslag en klik op CSLIM Perceel

http://www.bdb.be/


Teeltgegevens voor de komende 30 

jaar automatisch ingevuld

Introductie Cslim©
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Speeltijd

• Wat is de invloed van het toevoegen van een groenbedekker in 
een monocultuur maïs?

• Wat is de bijdrage van dierlijke bemesting aan het organische-
stofgehalte in de bodem?

• Wat is het verschil tussen bemesting met drijfmest of met 
stalmest?

• Wat is het effect van vervanging van één of meer teelten?



Vrucht-
wisseling

Vruchtwisseling: waarom ?...Op zoek naar meer 
veerkracht !

Onkruidflora

Fysische 
vruchtbaarheid

Chemische 
vruchtbaarheid

Milieu

Waterinfiltratie

Gewasstress

Biologische
vruchtbaarheid

Economie –
risicospreiding , 
niet alles op maïs 
en gras zetten

Grondgebonden  
ziekten en plagen 



Vruchtwisselingsscenario’s

• Project : Richtsnoeren voor een betere bodemvruchtbaarheid door 
het doorbreken van de monocultuur maïs - 2016-2017

• Vruchtwisseling geeft meer kansen om te werken aan 
bodemvruchtbaarheid : op tijd bekalken, organische stof

• Een hoger organische stofgehalte = meer inkomen



Koolstofgehalte en effect op vochthoudend 
vermogen
Humusgehalte

 verbetert bodemstructuur

 versnelt afvoer van overtollig water

 vergroot waterreserve in de bodem

26



Koolstofgehalte, vochthoudend vermogen 
en effect op maïsproductie
Droogtegevoeligheid van maïs

 vanaf 10-12de blad (eind juni)
tot einde bloei (juli) !

27

Meer bodemkoolstof

Grotere 

bodemvochtreserve

Uitstellen van 

droogte in juli !



Koolstofgehalte, vochthoudend vermogen 
en effect op de maïsproductie
Effect van een hoger koolstofgehalte en een beter vochthoudend vermogen 
op maïsopbrengsten,
gemiddeld over een periode van 30 jaar

28



Koolstofgehalte, vochthoudend vermogen 
en effect op de maïsproductie
Aan 110 €/ ton DS:

gemiddelde meeropbrengst: 
€ 238/ha.jaar

29



Vruchtwisselingsscenario’s

• Zie lcvvzw : publicaties : scenariofiches vruchtwisseling

• Per vruchtwisseling ook de kostprijsraming

• https://www.lcvvzw.be/wp-
content/uploads/2018/05/A2018_3_Vruchtwisselingsfiches.pdf

Worden binnenkort geactualiseerd !

https://www.lcvvzw.be/wp-content/uploads/2018/05/A2018_3_Vruchtwisselingsfiches.pdf


Geactualiseerde berekening 2021-2022 – op basis van nieuwe 
kostprijsraming ruwvoedergewassen 2022
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Speeltijd
• Bekijk en vergelijk de verschillende scenario’s

• Wat is de invloed van het toevoegen van een groenbedekker in een monocultuur maïs? 

(bv. scenario 1: toevoegen Italiaans raaigras ingewerkt, zaai 15/10/2017, inwerken 15/03/2018)

• Wat is de bijdrage van dierlijke bemesting aan het organischestofgehalte in de bodem?

(bv. scenario 2: runderdrijfmest verwijderen)

• Wat is het verschil tussen bemesting met drijfmest of met stalmest?

(bv. scenario 2: runderdrijfmest verwijderen en daarna stalmest toevoegen (20 t/ha op 15/03/2018)

• …

Opgepast, de berekeningen nemen telkens een aantal seconden tijd  in.



stikstofmineralisatie  nitraatresidu nitraatuitspoeling

bodemkwaliteit  organische stof waterkwaliteit  nitraatgehalte

En wat met stikstof en nitraat?



Simulatie met CNSLIM

Nog in ontwikkeling

invloed van

- teeltresten
- teeltrotatie

- groenbedekkers – vanggewassen

- organische bemesting

- organische-stofgehalte van de bodem

op

+ beschikbare minerale N tijdens het 
groeiseizoen

- risico op nitraatuitspoeling tijdens de 
winter

En wat met stikstof en nitraat?



input minerale N

- mineralisatie:
- teeltresten

- organische bemesting

- organische stof in de bodem

- bemesting

- depositie

output minerale N

- gewasopname
- teelten

- groenbedekkers, vanggewassen

- uitspoeling

- denitrificatie, vervluchtiging

Berekening van de minerale-N-balans in de bodem

CSLIM 
* C/N

En wat met stikstof en nitraat?



Introductie CNSLIM



Introductie CNSLIM
Basisscenario: sc1 - monocultuur kuilmaïs zonder gras, zandleembodem, initieel 0,9% OC, bemesting volgens norm

N-bemesting aangevuld met kunstmest tot totale norm werkzame N, niet-zand, derogatie maïs
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Introductie CNSLIM
Basisscenario: sc1 - monocultuur kuilmaïs zonder gras, zandleembodem, initieel 0,9% OC, bemesting volgens norm
Aangepast scenario: toevoeging grassnede, rotatie met triticale en voederbieten

N-bemesting aangevuld met kunstmest tot totale norm werkzame N per teelt, niet-zand



Vragen

• Mail
• Mia Tits: mtits@bdb.be

• Joos Latré: joos.latre@hogent.be

• Katrien Geudens: katrien.geudens@provincieantwerpen.be

• Gert Van de Ven: gert.vandeven@provincieantwerpen.be

• Ellen Truyers: ellen.truyers@provincieantwerpen.be

• Vragenhalfuurtje: 14/2/2022 om 12u30

mailto:mtits@bdb.be
mailto:joos.latre@hogent.be
mailto:katrien.geudens@provincieantwerpen.be
mailto:gert.vandeven@provincieantwerpen.be
mailto:ellen.truyers@provincieantwerpen.be


Demonstratieproject ‘4J-principe van vruchtwisseling bij mais
Juiste teelt, juiste plaats, juiste techniek, juiste opbrengst’
is een samenwerking van: 


