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In dit scenario bestaat de helft van het areaal van
het bedrijf uit percelen met monocultuur kuilmaïs (M)
en de helft uit permanente grasklaverweiden (GK).

Maïs en grasklaver worden beiden jaarlijks bemest
met 44,5 t/ha rundermengmest.

In onderstaande tabel wordt het scenario
economisch doorgerekend. De gewasopbrengsten
die in rekening gebracht worden zijn gebaseerd op
proefveldopbrengsten bekomen in de lange-termijn-
vruchtwisselingsproef te Bottelare (zandleem). In
zandbodems worden iets lagere opbrengsten (-10%)
verondersteld dan in zandleembodems.

Op de 2de pagina wordt de organische-
koolstofevolutie op lange termijn voorgesteld,
berekend met het Cslim©-model.

Op de 3de pagina wordt de langetermijnevolutie van
de potentiële maïsopbrengst i.f.v. het OC-gehalte en
vochthoudend vermogen van de bodem voorgesteld.

Op pagina’s 4 tot 6 tenslotte wordt dieper ingegaan
op de invloed van de OC-evolutie op de minerale-
stikstofbalans in de bodem.

Gem. ton DS
/ha

kVEMeq
/ha

Kostprijs
€/ha

€/1000
kVEMeq

Monocultuur maïs (+ GK weide) (geen derogatie) 13,74 12,37 14338 12904 2347 164 182
Monocultuur maïs  + grassnede + GK weide (derogatie) 14,85 13,36 15469 13922 2659 172 191
Monocultuur maïs + grasgroenbedekker + GK weide (geen derogatie) 14,33 12,90 14958 13462 2437 163 181
Vruchtwisseling met grasklaver-maïs-wintertarwe 13,58 12,22 14782 13304 2238 151 168
Vruchtwisseling met grasklaver-aardappel-maïs-wintertriticale 14,11 12,70 15841 14257 2254 142 158
Vruchtwisseling met grasklaver-voederbiet-maïs-wintertriticale 14,11 12,70 15841 14257 2339 148 164
Vruchtwisseling met maïs-wintertriticale-voederbiet 15,47 13,92 18268 16442 2323 127 141
Vruchtwisseling met maïs-vlinderbloemigen-voederbiet-triticale 13,14 11,82 18069 16262 2240 124 138
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Scenario 1:  
monocultuur kuilmaïs (geen derogatie)
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Zandleem

In zandleembodem met een zeer laag initieel C-gehalte (0,9%) wordt een lichte stijging van het organische-
C-gehalte berekend tot een evenwicht rond 1,1% C na 30 jaar. De streefzone (1,2 – 1,6 %C) wordt echter
nooit bereikt met een monocultuur kuilmaïs.

Zand

In zandbodem met een zeer laag initieel C-gehalte (1,2%) blijft het C-gehalte min of meer status quo. Ook
hier wordt de streefzone (1,8 – 2,8 %C) nooit bereikt met een monocultuur kuilmaïs.

Scenario 1 
monocultuur kuilmaïs (geen derogatie)

Evolutie van het organische-C-gehalte in de bodem
De organische-C-evolutie wordt gesimuleerd met het Cslim©-model, rekening houdend met het inwerken
van de gewasresten en met de organische-stofaanbreng via de toegediende mest.
In de zandleemgrond wordt vertrokken van een initieel C-gehalte van 0,9% en in zandgrond van 1,2%.
Scenario 1, met monocuItuur kuilmaïs zonder grassnede of groenbedekker (geen derogatie), wordt hierbij
telkens beschouwd als het uitgangsscenario, waarmee de andere scenario’s vergeleken worden.
In onderstaande figuren wordt de streefzone voor organische-C-gehalte in het lichtgroen weergegeven.
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Zand

Aangezien het C-gehalte in zandbodems niet wijzigt in dit scenario is er ook geen verandering in potentiële
maïsopbrengst.

Scenario 1 
monocultuur kuilmaïs (geen derogatie)

Evolutie van de potentiële maïsopbrengst
Het organische-C-gehalte van de bodem heeft een direct effect op de bodemwaterhuishouding, de
waterbeschikbaarheid voor het gewas en dus op de potentiële gewasopbrengst. Dit effect is afhankelijk van
de grondsoort en kan doorgerekend worden op basis van wetenschappelijk onderbouwde relaties.
In onderstaande grafieken wordt de evolutie van de potentiële maïsopbrengst getoond iten opzichte van de
beginsituatie. Hiervoor wordt, voor elk van de 30 jaren van de Cslim©-simulatie, de financiële opbrengst
van een kuilmaïsteelt berekend in functie van het gesimuleerde C-gehalte.
Scenario 1, met monocuItuur kuilmaïs zonder grassnede of groenbedekker (geen derogatie), wordt hierbij
telkens beschouwd als het uitgangsscenario, waarmee de andere scenario’s vergeleken worden.

Zandleem

Door het licht verbeterde C-gehalte op lange termijn in zandleembodems is er nog een potentiële
maïsopbrengststijging tot iets meer dan 40 €/ha/jaar na 30 jaar.
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Scenario 1
monocultuur kuilmaïs (geen derogatie)

Minerale-N-balans in de bodem
Werken aan de bodemkwaliteit en het organische-koolstofstofgehalte in de bodem door middel van
vruchtwisseling, groenbedekkers en organische bemesting heeft ook een invloed op andere elementen. Zo
zorgt een hoger organische-stofgehalte voor meer mineralisatie en bijgevolg meer minerale-N-vrijstelling in
de bodem.
Tijdens het groeiseizoen biedt dit kansen naar mogelijke besparingen op kunstmest. De extra vrijgekomen
N door mineralisatie moet dan ook zeker in rekening gebracht worden bij het bepalen van de juiste
bemestingsdosissen.
In het najaar en tijdens de winter kan deze extra N-vrijstelling zorgen voor een hoger risico op
nitraatuitspoeling. Dit risico kan echter wel beheerst worden bv. door een aangepaste stikstofbemesting,
een doordachte vruchtwisseling en het gebruik van groenbedekkers.
Vertrekkend van de organische-C-evolutie op lange termijn kan de evolutie van de (extra) N-mineralisatie
tijdens het groeiseizoen en van het risico op nitraatuitspoeling tijdens de winter geschat worden met behulp
van een eenvoudige bodem-N-balans.
De bemesting in de verschillende scenario’s wordt hierbij gebaseerd op de bemestingsnormen voor
gebiedstypen 0 en 1. De dierlijke mest wordt ingevuld met rundermengmest met een N-inhoud van 3,8 kg
N/t. Dit komt overeen met 44,5 t/ha rundermengmest of 170 kg N/ha uit dierlijke mest of, rekening houdend
met een werkzaamheid van 60%, 102 kg/ha werkzame N. Voor derogatie kan er 250 kg N/ha uit dierlijke
mest toegediend worden, wat overeenkomt met 65,5 t/ha rundermengmest.

N-bemesting in scenario 1
Bij de berekening van de N-balans voor scenario 1 werd uitgegaan van de volgende bemestingen:

- Kuilmaïs: de dierlijke mest wordt aangevuld met kunstmest tot 150 (zandleem) of 135 (zand) kg/ha
werkzame N; de kunstmest wordt bij voorkeur via rijenbemesting bij de zaai toegediend.

- Rundermengmest: 44,5 t/ha in maart
- Kunstmest: 48 of 33 kg N/ha in april

- Grasklaver: de dierlijke mest wordt gegeven in 2 giften en kan in theorie nog verder aangevuld worden
met kunstmest tot de norm van grasland onder maaiuitbating, maar voor een optimale N-fixatie én uit
economisch en milieukundig oogpunt is 100 kg N/ha uit kunstmest, opgedeeld in 2 fracties in het begin
van het groeiseizoen, optimaal.

- Rundermengmest: 44,5 t/ha in 2 giften in februari-maart
- Kunstmest: 100 kg N/ha in 2 fracties in maart-april (mei)
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Zand

Scenario 1
monocultuur kuilmaïs (geen derogatie)

Evolutie van de N-mineralisatie tijdens het groeiseizoen

Zandleem

Scenario 1 (monocultuur kuilmaïs zonder gras) is het uitgangsscenario. De extra N-mineralisatie tijdens het 
groeiseizoen wordt voor dit scenario gelijk gesteld aan nul. De rode lijn in de grafiek stelt de referentielijn 
voor, waarmee alle andere scenario’s worden vergeleken om het effect ervan in beeld te brengen. 
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Zand

Zandleem

Scenario 1 
monocultuur kuilmaïs (geen derogatie)

Evolutie van het risico op N-uitspoeling tijdens de winter

Het risico op N-uitspoeling tijdens de winter die volgt op de hoofdteelt maïs, bij gemiddelde 
weersomstandigheden, een gemiddelde gewasgroei en een aangepaste N-bemesting, wordt beoordeeld 
als matig, met weinig evolutie op lange termijn. 
Om het risico op uitspoeling, zeker in moeilijkere gewasomstandigheden, zoveel mogelijk te beperken is 
het aan te raden om in de mate van het mogelijke steeds een groenbedekker te zaaien.
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In dit scenario bestaat de helft van het areaal van
het bedrijf uit percelen met monocultuur kuilmaïs (M)
waarop na de oogst Italiaans raaigras (Lm) gezaaid
wordt. In het voorjaar wordt 1 snede geoogst (↑). De
andere helft van het areaal bestaat uit permanente
grasklaverweiden (GK).

Grassnede+maïs en grasklaver worden beiden
jaarlijks bemest met 65,5 t/ha rundermengmest.

In onderstaande tabel wordt het scenario
economisch doorgerekend. De gewasopbrengsten
die in rekening gebracht worden zijn gebaseerd op
proefveldopbrengsten bekomen in de lange-termijn-
vruchtwisselingsproef te Bottelare (zandleem). In
zandbodems worden iets lagere opbrengsten (-10%)
verondersteld dan in zandleembodems.

Op de 2de pagina wordt de organische-
koolstofevolutie op lange termijn voorgesteld,
berekend met het Cslim©-model.

Op de 3de pagina wordt de langetermijnevolutie van
de potentiële maïsopbrengst i.f.v. het OC-gehalte en
vochthoudend vermogen van de bodem voorgesteld.

Op pagina’s 4 tot 6 tenslotte wordt dieper ingegaan
op de invloed van de OC-evolutie op de minerale-
stikstofbalans in de bodem.

Gem. ton DS
/ha

kVEMeq
/ha

Kostprijs
€/ha

€/1000
kVEMeq

Monocultuur maïs (+ GK weide) (geen derogatie) 13,74 12,37 14338 12904 2347 164 182
Monocultuur maïs  + grassnede + GK weide (derogatie) 14,85 13,36 15469 13922 2659 172 191
Monocultuur maïs + grasgroenbedekker + GK weide (geen derogatie) 14,33 12,90 14958 13462 2437 163 181
Vruchtwisseling met grasklaver-maïs-wintertarwe 13,58 12,22 14782 13304 2238 151 168
Vruchtwisseling met grasklaver-aardappel-maïs-wintertriticale 14,11 12,70 15841 14257 2254 142 158
Vruchtwisseling met grasklaver-voederbiet-maïs-wintertriticale 14,11 12,70 15841 14257 2339 148 164
Vruchtwisseling met maïs-wintertriticale-voederbiet 15,47 13,92 18268 16442 2323 127 141
Vruchtwisseling met maïs-vlinderbloemigen-voederbiet-triticale 13,14 11,82 18069 16262 2240 124 138

Scenario 2:  
monocultuur kuilmaïs + grassnede (derogatie)
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Zandleem

In zandleembodem wordt een duidelijke stijging voorspeld van 0,9 naar 1,6 %C na 30 jaar. De bodem komt
na 8 jaar in de streefzone (1,2 – 1,6 %C voor zandleem).

Zand

In zandbodem stijgt het organische-C-gehalte licht tot 1,6 %C, maar blijft ook na 30 jaar ver beneden de
streefzone (1,8 – 2,8 %C voor zand).

Scenario 2:  
monocultuur kuilmaïs + grassnede (derogatie)

Evolutie van het organische-C-gehalte in de bodem
De organische-C-evolutie wordt gesimuleerd met het Cslim©-model, rekening houdend met het inwerken
van de gewasresten en met de organische-stofaanbreng via de toegediende mest.
In de zandleemgrond wordt vertrokken van een initieel C-gehalte van 0,9% en in zandgrond van 1,2%.
Scenario 1, met monocuItuur kuilmaïs zonder grassnede of groenbedekker (geen derogatie), wordt hierbij
telkens beschouwd als het uitgangsscenario, waarmee de andere scenario’s vergeleken worden.
In onderstaande figuren wordt de streefzone voor organische-C-gehalte in het lichtgroen weergegeven.
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Zand

In de zandgrond blijft de stijging beperkter en bedraagt na 30 jaar ongeveer 40 €/ha/jaar. Het verschil met
monocultuur maïs zonder gras bedraagt na 30 jaar iets meer dan 40 €/ha/jaar.

Scenario 2:  
monocultuur kuilmaïs + grassnede (derogatie)

Evolutie van de potentiële maïsopbrengst
Het organische-C-gehalte van de bodem heeft een direct effect op de bodemwaterhuishouding, de
waterbeschikbaarheid voor het gewas en dus op de potentiële gewasopbrengst. Dit effect is afhankelijk van
de grondsoort en kan doorgerekend worden op basis van wetenschappelijk onderbouwde relaties.
In onderstaande grafieken wordt de evolutie van de potentiële maïsopbrengst getoond iten opzichte van de
beginsituatie. Hiervoor wordt, voor elk van de 30 jaren van de Cslim©-simulatie, de financiële opbrengst
van een kuilmaïsteelt berekend in functie van het gesimuleerde C-gehalte.
Scenario 1, met monocuItuur kuilmaïs zonder grassnede of groenbedekker (geen derogatie), wordt hierbij
telkens beschouwd als het uitgangsscenario, waarmee de andere scenario’s vergeleken worden.

Zandleem

Het verbeterde C-gehalte in zandleembodem zorgt voor een potentiële maïsopbrengststijging van ongeveer
120 €/ha/jaar na 30 jaar, t.o.v. de beginsituatie. Het verschil met monocultuur maïs zonder gras bedraagt na
30 jaar meer dan 60 €/ha/jaar.



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

Scenario 2:  
monocultuur kuilmaïs + grassnede (derogatie)

Minerale-N-balans in de bodem
Werken aan de bodemkwaliteit en het organische-koolstofstofgehalte in de bodem door middel van
vruchtwisseling, groenbedekkers en organische bemesting heeft ook een invloed op andere elementen. Zo
zorgt een hoger organische-stofgehalte voor meer mineralisatie en bijgevolg meer minerale-N-vrijstelling in
de bodem.
Tijdens het groeiseizoen biedt dit kansen naar mogelijke besparingen op kunstmest. De extra vrijgekomen
N door mineralisatie moet dan ook zeker in rekening gebracht worden bij het bepalen van de juiste
bemestingsdosissen.
In het najaar en tijdens de winter kan deze extra N-vrijstelling zorgen voor een hoger risico op
nitraatuitspoeling. Dit risico kan echter wel beheerst worden bv. door een aangepaste stikstofbemesting,
een doordachte vruchtwisseling en het gebruik van groenbedekkers.
Vertrekkend van de organische-C-evolutie op lange termijn kan de evolutie van de (extra) N-mineralisatie
tijdens het groeiseizoen en van het risico op nitraatuitspoeling tijdens de winter geschat worden met behulp
van een eenvoudige bodem-N-balans.
De bemesting in de verschillende scenario’s wordt hierbij gebaseerd op de bemestingsnormen voor
gebiedstypen 0 en 1. De dierlijke mest wordt ingevuld met rundermengmest met een N-inhoud van 3,8 kg
N/t. Dit komt overeen met 44,5 t/ha rundermengmest of 170 kg N/ha uit dierlijke mest of, rekening houdend
met een werkzaamheid van 60%, 102 kg/ha werkzame N. Voor derogatie kan er 250 kg N/ha uit dierlijke
mest toegediend worden, wat overeenkomt met 65,5 t/ha rundermengmest.

N-bemesting in scenario 2
Bij de berekening van de N-balans voor scenario 2 werd uitgegaan van de volgende bemestingen:

- Kuilmaïs voorafgegaan door een grassnede: de dierlijke mest wordt verdeeld over 22 t/ha voor het
gras en 43,5 t/ha voor de maïs, aangevuld met kunstmest tot 230 (zandleem) of 200 (zand) kg/ha
werkzame N; er wordt geadviseerd om de kunstmest op het gras te plaatsen.

- Rundermengmest: 22 t/ha in februari (grassnede) + 43,5 t/ha in mei (maïs)
- Kunstmest: 80 of 50 kg N/ha in maart (grassnede)

- Grasklaver: de dierlijke mest wordt gegeven in 2 giften en kan in theorie nog verder aangevuld worden
met kunstmest tot de norm van grassland onder maaiuitbating, maar voor een optimale N-fixatie én uit
economisch en milieukundig oogpunt is 100 kg N/ha uit kunstmest, opgedeeld in 2 fracties in het begin
van het groeiseizoen, optimaal.

- Rundermengmest: 44,5 t/ha in 2 giften in februari-maart
- Kunstmest: 100 kg N/ha in 2 fracties in maart-april (mei)
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Zand

Scenario 2:  
monocultuur kuilmaïs + grassnede (derogatie)

Evolutie van de N-mineralisatie tijdens het groeiseizoen

Zandleem

Het inzaaien van een grasteelt na elke maïsteelt, met extra dierlijke bemesting en waarvan een snede 
geoogst wordt in het voorjaar (derogatie) zorgt op termijn voor een toename van de organische stof in de 
bodem. In vergelijking met scenario 1 (monocultuur kuilmaïs zonder gras) komt hierdoor op termijn dubbel 
zoveel N vrij door mineralisatie van organische stof in de bodem, organische mest en gewasresten.
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Zand

Zandleem

Scenario 2:  
monocultuur kuilmaïs + grassnede (derogatie)

Evolutie van het risico op N-uitspoeling tijdens de winter

Het gras dat ingezaaid wordt na de maïsoogst neemt de aanwezige N in de bodem tijdens het najaar en de 
winter (gedeeltelijk) op en zorgt op die manier voor een daling van het risico op N-uitspoeling tijdens de 
winter, in vergelijking met scenario 1. Op lange termijn wordt het verschil, bij een gelijkblijvende N-
bemesting, kleiner doordat dit effect gedeeltelijk gecompenseerd wordt door de extra N-mineralisatie als 
gevolg van het stijgende organische-stofgehalte in de bodem. Het is aan te raden om hiermee rekening te 
houden bij het bepalen van de N-bemestingsdosis, bv. door deze te baseren op het N-bemestingsadvies 
opgesteld op basis van een Nindex-grondontleding.



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

Gem. ton DS
/ha

kVEMeq
/ha

Kostprijs
€/ha

€/1000
kVEMeq

Monocultuur maïs (+ GK weide) (geen derogatie) 13,74 12,37 14338 12904 2347 164 182
Monocultuur maïs  + grassnede + GK weide (derogatie) 14,85 13,36 15469 13922 2659 172 191
Monocultuur maïs + grasgroenbedekker + GK weide (geen derogatie) 14,33 12,90 14958 13462 2437 163 181
Vruchtwisseling met grasklaver-maïs-wintertarwe 13,58 12,22 14782 13304 2238 151 168
Vruchtwisseling met grasklaver-aardappel-maïs-wintertriticale 14,11 12,70 15841 14257 2254 142 158
Vruchtwisseling met grasklaver-voederbiet-maïs-wintertriticale 14,11 12,70 15841 14257 2339 148 164
Vruchtwisseling met maïs-wintertriticale-voederbiet 15,47 13,92 18268 16442 2323 127 141
Vruchtwisseling met maïs-vlinderbloemigen-voederbiet-triticale 13,14 11,82 18069 16262 2240 124 138

In dit scenario bestaat de helft van het areaal van
het bedrijf uit percelen met monocultuur kuilmaïs (M)
waarop na de oogst Italiaans raaigras (Lm) gezaaid
en in het voorjaar ingewerkt (↓) wordt, zonder te
oogsten. De andere helft van het areaal bestaat uit
permanente grasklaverweiden (GK).

Maïs en grasklaver worden beiden jaarlijks bemest
met 44,5 t/ha rundermengmest.

In onderstaande tabel wordt het scenario
economisch doorgerekend. De gewasopbrengsten
die in rekening gebracht worden zijn gebaseerd op
proefveldopbrengsten bekomen in de lange-termijn-
vruchtwisselingsproef te Bottelare (zandleem). In
zandbodems worden iets lagere opbrengsten (-10%)
verondersteld dan in zandleembodems.

Op de 2de pagina wordt de organische-
koolstofevolutie op lange termijn voorgesteld,
berekend met het Cslim©-model.

Op de 3de pagina wordt de langetermijnevolutie van
de potentiële maïsopbrengst i.f.v. het OC-gehalte en
vochthoudend vermogen van de bodem voorgesteld.

Op pagina’s 4 tot 6 tenslotte wordt dieper ingegaan
op de invloed van de OC-evolutie op de minerale-
stikstofbalans in de bodem.

Scenario 3:  
monocultuur kuilmaïs + grasgroenbedekker (geen derogatie)

Jaar1 Jaar2 Jaar3 Jaar4 Jaar5 Jaar6
M+Lm↓ M+Lm↓ M+Lm↓ M+Lm↓ M+Lm↓ M+Lm↓
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Zandleem

In zandleembodem wordt een stijging berekend van 0,9 naar bijna 1,6 %C na 30 jaar. De streefzone (1,2 –
1,6 %C voor zandleem) wordt bereikt na 7 jaar.

Zand

In zandbodem is er een lichtere stijging, van 1,2 naar ongeveer 1,5 %C na 30 jaar. Het organische-C-
gehalte blijft wel, ook na 30 jaar, beneden de streefzone (1,8 – 2,8 %C voor zand).

Evolutie van het organische-C-gehalte in de bodem
De organische-C-evolutie wordt gesimuleerd met het Cslim©-model, rekening houdend met het inwerken
van de gewasresten en met de organische-stofaanbreng via de toegediende mest.
In de zandleemgrond wordt vertrokken van een initieel C-gehalte van 0,9% en in zandgrond van 1,2%.
Scenario 1, met monocuItuur kuilmaïs zonder grassnede of groenbedekker (geen derogatie), wordt hierbij
telkens beschouwd als het uitgangsscenario, waarmee de andere scenario’s vergeleken worden.
In onderstaande figuren wordt de streefzone voor organische-C-gehalte in het lichtgroen weergegeven.

Scenario 3:  
monocultuur kuilmaïs + grasgroenbedekker (geen derogatie)
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Zand

In de zandgrond blijft de stijging beperkter en bedraagt na 30 jaar iets meer dan 40 €/ha/jaar. Het verschil
met monocultuur maïs zonder gras bedraagt na 30 jaar iets meer dan 40 €/ha/jaar.

Evolutie van de potentiële maïsopbrengst
Het organische-C-gehalte van de bodem heeft een direct effect op de bodemwaterhuishouding, de
waterbeschikbaarheid voor het gewas en dus op de potentiële gewasopbrengst. Dit effect is afhankelijk van
de grondsoort en kan doorgerekend worden op basis van wetenschappelijk onderbouwde relaties.
In onderstaande grafieken wordt de evolutie van de potentiële maïsopbrengst getoond ten opzichte van de
beginsituatie. Hiervoor wordt, voor elk van de 30 jaren van de Cslim©-simulatie, de financiële opbrengst
van een kuilmaïsteelt berekend in functie van het gesimuleerde C-gehalte.
Scenario 1, met monocuItuur kuilmaïs zonder grassnede of groenbedekker (geen derogatie), wordt hierbij
telkens beschouwd als het uitgangsscenario, waarmee de andere scenario’s vergeleken worden.

Zandleem

Het verbeterde C-gehalte in zandleembodem zorgt voor een potentiële maïsopbrengststijging van ongeveer
120 €/ha/jaar na 30 jaar, t.o.v. de beginsituatie. Het verschil met monocultuur maïs zonder gras bedraagt na
30 jaar meer dan 60 €/ha/jaar.

Scenario 3:  
monocultuur kuilmaïs + grasgroenbedekker (geen derogatie)
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Minerale-N-balans in de bodem
Werken aan de bodemkwaliteit en het organische-koolstofstofgehalte in de bodem door middel van
vruchtwisseling, groenbedekkers en organische bemesting heeft ook een invloed op andere elementen. Zo
zorgt een hoger organische-stofgehalte voor meer mineralisatie en bijgevolg meer minerale-N-vrijstelling in
de bodem.
Tijdens het groeiseizoen biedt dit kansen naar mogelijke besparingen op kunstmest. De extra vrijgekomen
N door mineralisatie moet dan ook zeker in rekening gebracht worden bij het bepalen van de juiste
bemestingsdosissen.
In het najaar en tijdens de winter kan deze extra N-vrijstelling zorgen voor een hoger risico op
nitraatuitspoeling. Dit risico kan echter wel beheerst worden bv. door een aangepaste stikstofbemesting,
een doordachte vruchtwisseling en het gebruik van groenbedekkers.
Vertrekkend van de organische-C-evolutie op lange termijn kan de evolutie van de (extra) N-mineralisatie
tijdens het groeiseizoen en van het risico op nitraatuitspoeling tijdens de winter geschat worden met behulp
van een eenvoudige bodem-N-balans.
De bemesting in de verschillende scenario’s wordt hierbij gebaseerd op de bemestingsnormen voor
gebiedstypen 0 en 1. De dierlijke mest wordt ingevuld met rundermengmest met een N-inhoud van 3,8 kg
N/t. Dit komt overeen met 44,5 t/ha rundermengmest of 170 kg N/ha uit dierlijke mest of, rekening houdend
met een werkzaamheid van 60%, 102 kg/ha werkzame N. Voor derogatie kan er 250 kg N/ha uit dierlijke
mest toegediend worden, wat overeenkomt met 65,5 t/ha rundermengmest.

N-bemesting in scenario 3
Bij de berekening van de N-balans voor scenario 3 werd uitgegaan van de volgende bemestingen:

- Kuilmaïs: de dierlijke mest wordt wordt aangevuld met kunstmest tot 150 (zandleem) of 135 (zand)
kg/ha werkzame N; de kunstmest wordt bij voorkeur via rijenbemesting bij de zaai toegediend.

- Rundermengmest: 44,5 t/ha in maart
- Kunstmest: 48 of 33 kg N/ha in april

- Grasklaver: de dierlijke mest wordt gegeven in 2 giften en kan in theorie nog verder aangevuld worden
met kunstmest tot de norm van grassland onder maaiuitbating, maar voor een optimale N-fixatie én uit
economisch en milieukundig oogpunt is 100 kg N/ha uit kunstmest, opgedeeld in 2 fracties in het begin
van het groeiseizoen, optimaal.

- Rundermengmest: 44,5 t/ha in 2 giften in februari-maart
- Kunstmest: 100 kg N/ha in 2 fracties in maart-april (mei)

Scenario 3:  
monocultuur kuilmaïs + grasgroenbedekker (geen derogatie)
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Zand

Evolutie van de N-mineralisatie tijdens het groeiseizoen

Zandleem

Het inzaaien van gras na elke maïsteelt, dat volledig ingewerkt wordt in het voorjaar (geen derogatie), zorgt 
op termijn voor een toename van de organische stof in de bodem. In vergelijking met scenario 1 
(monocultuur kuilmaïs zonder gras) komt hierdoor op termijn dubbel zoveel N vrij door mineralisatie van 
organische stof in de bodem, organische mest en gewasresten.

Scenario 3:  
monocultuur kuilmaïs + grasgroenbedekker (geen derogatie)
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Zand

Zandleem

Evolutie van het risico op N-uitspoeling tijdens de winter

Het gras dat ingezaaid wordt na de maïsoogst neemt de aanwezige N in de bodem tijdens het najaar en de 
winter (gedeeltelijk) op en zorgt op die manier voor een daling van het risico op N-uitspoeling tijdens de 
winter, in vergelijking met scenario 1. Op lange termijn wordt het verschil, bij een gelijkblijvende N-
bemesting, kleiner doordat dit effect gedeeltelijk gecompenseerd wordt door de extra N-mineralisatie als 
gevolg van het stijgende organische-stofgehalte in de bodem. Het is aan te raden om hiermee rekening te 
houden bij het bepalen van de N-bemestingsdosis, bv. door deze te baseren op het N-bemestingsadvies 
opgesteld op basis van een Nindex-grondontleding.

Scenario 3:  
monocultuur kuilmaïs + grasgroenbedekker (geen derogatie)
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Dit scenario stelt een zesjarig vruchtwisselings-
systeem voor met drie jaar grasklaver (GK), twee
jaar kuilmaïs (M) al dan niet gevolgd door een snede
Italiaans raaigras (LM↑) en één jaar wintertarwe
(WT) met inzaai van grasklaver na de oogst. Het
teeltplan bestaat dus uit 50% grasklaver, 33%
kuilmaïs en 17% wintertarwe.

Grassnede-maïs en grasklaver worden bemest met
44,5 t/ha rundermengmest. Bij wintertarwe wordt
een beperkte hoeveelheid rundermengmest voorzien
na de oogst (15,8 t/ha).

In onderstaande tabel wordt het scenario
economisch doorgerekend. De gewasopbrengsten
die in rekening gebracht worden zijn gebaseerd op
proefveld-opbrengsten bekomen in de lange-termijn-
vrucht-wisselingsproef te Bottelare (zandleem). In
zandbodems worden iets lagere opbrengsten (-10%)
verondersteld dan in zandleembodems.

Op de 2de pagina wordt de organische-
koolstofevolutie op lange termijn voorgesteld,
berekend met het Cslim©-model.

Op de 3de pagina wordt de langetermijnevolutie van
de potentiële maïsopbrengst i.f.v. het OC-gehalte en
vochthoudend vermogen van de bodem voorgesteld.

Op pagina’s 4 tot 6 tenslotte wordt dieper ingegaan
op de invloed van de OC-evolutie op de minerale-
stikstofbalans in de bodem.

Gem. ton DS
/ha

kVEMeq
/ha

Kostprijs
€/ha

€/1000
kVEMeq

Monocultuur maïs (+ GK weide) (geen derogatie) 13,74 12,37 14338 12904 2347 164 182
Monocultuur maïs  + grassnede + GK weide (derogatie) 14,85 13,36 15469 13922 2659 172 191
Monocultuur maïs + grasgroenbedekker + GK weide (geen derogatie) 14,33 12,90 14958 13462 2437 163 181
Vruchtwisseling met grasklaver-maïs-wintertarwe 13,58 12,22 14782 13304 2238 151 168
Vruchtwisseling met grasklaver-aardappel-maïs-wintertriticale 14,11 12,70 15841 14257 2254 142 158
Vruchtwisseling met grasklaver-voederbiet-maïs-wintertriticale 14,11 12,70 15841 14257 2339 148 164
Vruchtwisseling met maïs-wintertriticale-voederbiet 15,47 13,92 18268 16442 2323 127 141
Vruchtwisseling met maïs-vlinderbloemigen-voederbiet-triticale 13,14 11,82 18069 16262 2240 124 138
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Scenario 4:  
rotatie grasklaver-kuilmaïs-wintertarwe

Jaar1 Jaar2 Jaar3 Jaar4 Jaar5 Jaar6

GK GK GK M+LM↑ M WT+GK

WT+GK GK GK GK M+LM↑ M

M WT+GK GK GK GK M+LM↑

M+LM↑ M WT+GK GK GK GK

GK M+LM↑ M WT+GK GK GK

GK GK M+LM↑ M WT+GK GK
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Zandleem

In zandleembodems wordt een duidelijke stijging berekend van 0,9 naar 1,6 %C. De bodem bereikt de
streefzone (1,2 – 1,6 %C voor akkers in zandleem) al na enkele jaren grasklaver.

Scenario 4 
rotatie grasklaver-kuilmaïs-wintertarwe

Evolutie van het organische-C-gehalte in de bodem
De organische-C-evolutie wordt gesimuleerd met het Cslim©-model, rekening houdend met het inwerken
van de gewasresten en met de organische-stofaanbreng via de toegediende mest.
In de zandleemgrond wordt vertrokken van een initieel C-gehalte van 0,9% en in zandgrond van 1,2%.
Scenario 1, met monocuItuur kuilmaïs zonder grassnede of groenbedekker (geen derogatie), wordt hierbij
telkens beschouwd als het uitgangsscenario, waarmee de andere scenario’s vergeleken worden.
In onderstaande figuren wordt de streefzone voor OC-gehalte in het lichtgroen weergegeven.

Zand

In zandbodems is de stijging minder sterk dan in zandleembodems, van 1,2 naar 1,5 %C. De streefzone
(1,8 – 2,8 %C voor zand) wordt hiermee na 30 jaar nog niet bereikt.
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Zand

Het verbeterde C-gehalte in de bodem zorgt na 30 jaar voor een potentiële maïsopbrengststijging van meer
dan 60 €/ha/jaar t.o.v. de beginsituatie. Het verschil met monocultuur maïs zonder gras bedraagt na 30 jaar
ongeveer 65 €/ha/jaar.

Scenario 4 
rotatie grasklaver-kuilmaïs-wintertarwe

Evolutie van de potentiële maïsopbrengst
Het OC-gehalte van de bodem heeft een direct effect op de bodemwaterhuishouding, de
waterbeschikbaarheid voor het gewas en dus op de potentiële gewasopbrengst. Dit effect is afhankelijk van
de grondsoort en kan doorgerekend worden op basis van wetenschappelijk onderbouwde relaties.
In onderstaande grafieken wordt de evolutie van de potentiële maïsopbrengst getoond ten opzichte van de
beginsituatie. Hiervoor wordt, voor elk van de 30 jaren van de Cslim©-simulatie, de financiële opbrengst
van een kuilmaïsteelt berekend in functie van het gesimuleerde C-gehalte.
Scenario 1, met monocuItuur kuilmaïs zonder grassnede of groenbedekker (geen derogatie), wordt hierbij
telkens beschouwd als het uitgangsscenario, waarmee de andere scenario’s vergeleken worden.

Zandleem

Het sterk verbeterde C-gehalte zorgt na 30 jaar voor een potentiële maïsopbrengststijging van ongeveer
140 €/ha/jaar t.o.v. de beginsituatie. Het verschil met monocultuur maïs zonder gras bedraagt na 30 jaar
ongeveer 100 €/ha/jaar.
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Scenario 4 
rotatie grasklaver-kuilmaïs-wintertarwe

Minerale-N-balans in de bodem
Werken aan de bodemkwaliteit en het OC-gehalte in de bodem door middel van vruchtwisseling,
groenbedekkers en organische bemesting heeft ook een invloed op andere elementen. Zo zorgt een hoger
OC-gehalte voor meer mineralisatie en bijgevolg meer minerale-N-vrijstelling in de bodem.
Tijdens het groeiseizoen biedt dit kansen naar mogelijke besparingen op kunstmest. De extra vrijgekomen
N door mineralisatie moet dan ook zeker in rekening gebracht worden bij het bepalen van de juiste
bemestingsdosissen.
In het najaar en tijdens de winter kan deze extra N-vrijstelling zorgen voor een hoger risico op
nitraatuitspoeling. Dit risico kan echter wel beheerst worden bv. door een aangepaste N-bemesting, een
doordachte vruchtwisseling en het gebruik van groenbedekkers.
Vertrekkend van de OC-evolutie op lange termijn kan de evolutie van de (extra) N-mineralisatie tijdens het
groeiseizoen en van het risico op nitraatuitspoeling tijdens de winter geschat worden met behulp van een
eenvoudige bodem-N-balans.
De bemesting in de verschillende scenario’s wordt hierbij gebaseerd op de bemestingsnormen voor
gebiedstypen 0 en 1. De dierlijke mest wordt ingevuld met rundermengmest met een N-inhoud van 3,8 kg
N/t. Dit komt overeen met 44,5 t/ha rundermengmest of 170 kg/ha N uit dierlijke mest of, rekening houdend
met een werkzaamheid van 60%, 102 kg/ha werkzame N. Voor derogatie kan er 250 kg N/ha uit dierlijke
mest toegediend worden, wat overeenkomt met 65,5 t/ha rundermengmest.

N-bemesting
Bij de berekening van de N-balans voor scenario 4 werd uitgegaan van de volgende bemestingen:

- Grasklaver: de dierlijke mest, in 2 giften, kan in theorie aangevuld worden met kunstmest tot de norm
van grasland onder maaiuitbating, maar voor een optimale N-fixatie door de klaver én uit economisch en
milieukundig oogpunt is 100 kg N/ha, opgedeeld in 2 fracties in het begin van het groeiseizoen, optimaal.
De totale dosis werkzame N bedraagt dan 202 kg N/ha.

- Rundermengmest: 44,5 t/ha in 2 giften in februari-maart
- Kunstmest: 100 kg N/ha in 2 fracties in maart en april (mei)

- Kuilmaïs voorafgegaan door gras(klaver)snede: de dierlijke mest wordt opgesplitst in 15 t/ha voor het
gras en 29,5 t/ha voor de maïs en wordt aangevuld met kunstmest tot 230 (zandleem) of 200 (zand)
kg/ha werkzame N, opnieuw gefractioneerd voor het gras en de maïs; voor de maïs wordt de kunstmest
via rijenbemesting bij de zaai toegediend.

- Rundermengmest: 15 t/ha in februari (gras(klaver)snede) + 29,5 t/ha in mei (maïs)
- Kunstmest: 100 of 70 kg N/ha in maart (gras(klaver)snede) + 28 kg N/ha in mei (maïs)

- Wintertarwe: wordt bemest met 195 (zandleem) of 180 (zand) kg/ha werkzame N, waarvan 36 kg/ha na
de oogst onder de vorm van rundermengmest.

- Kunstmest: 159 of 144 kg N/ha in het groeiseizoen
- Rundermengmest: 15,8 t/ha in augustus (op de stoppel)
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Zand

Scenario 4 
rotatie grasklaver-kuilmaïs-wintertarwe

Evolutie van de N-mineralisatie tijdens het groeiseizoen

Zandleem

Het scheuren van de grasklaver zorgt telkens voor een enorme piek in de N-mineralisatie in het 
daaropvolgende teeltjaar. Daarnaast zorgt de stijging van het organische-stofgehalte op lange termijn in dit 
scenario ook in de andere jaren van de rotatie nog voor minstens een verdubbeling van de hoeveelheid N 
die vrijkomt uit organische stof in de bodem, organische bemesting en gewasresten, in vergelijking met 
scenario 1 (kuilmaïs zonder gras).
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Zand

Zandleem

Scenario 4 
rotatie grasklaver-kuilmaïs-wintertarwe

Evolutie van het risico op N-uitspoeling tijdens de winter

Na de maïsteelt, in de winter die volgt op het scheuren van de grasklaver, vindt nog steeds een sterk 
verhoogde mineralisatie plaats, met als gevolg een hoge piek in het risico op nitraatuitspoeling, die 
weliswaar tijdens de 3 jaar grasklaverteelt volledig terugvalt naar een niveau dat lager ligt dan dit van 
scenario 1. In dit scenario wordt ten zeerste aangeraden om de N-bemesting van de maïs aan te passen 
op basis van een grondontleding en N-bemestingsadvies en groenbedekkers te zaaien. Bij maïs kan het 
kiezen voor vroegere rassen die vroeger geoogst worden meer mogelijkheden bieden. Indien er andere 
plaatsingsruimte is voor dierlijke mest op het bedrijf kan overwogen worden om geen dierlijke mest toe te 
dienen voor de maïs.



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

In dit scenario wordt drie jaar grasklaver (GK),
afgewisseld met één jaar aardappelen (A) gevolgd
door een snede Italiaans raaigras, twee jaar kuilmaïs
(M), waarvan één gevolgd door een snede Italiaans
raaigras (LM↑) en één door wintertriticale (Tr) met
inzaai van grasklaver na de oogst. Het teeltplan
bestaat dus uit 43% grasklaver, 29% kuilmaïs, 14%
aardappelen en 14% triticale.

Maïs, grasklaver en aardappelen worden bemest
met 44,5 t/ha rundermengmest. Bij triticale wordt
een beperkte dosis rundermengmest voorzien na de
oogst (15,8 t/ha).

In onderstaande tabel wordt het scenario
economisch doorgerekend. De gewasopbrengsten
die in rekening gebracht worden zijn gebaseerd op
proefveldopbrengsten bekomen in de lange-termijn-
vruchtwisselingsproef te Bottelare (zandleem). In
zandbodems worden iets lagere opbrengsten (-10%)
verondersteld dan in zandleembodems.

Op de 2de pagina wordt de organische-
koolstofevolutie op lange termijn voorgesteld,
berekend met het Cslim©-model.

Op de 3de pagina wordt de langetermijnevolutie van
de potentiële maïsopbrengst i.f.v. het OC-gehalte en
vochthoudend vermogen van de bodem voorgesteld.

Op pagina’s 4 tot 6 tenslotte wordt dieper ingegaan
op de invloed van de OC-evolutie op de minerale-
stikstofbalans in de bodem.

Scenario 5:  
rotatie grasklaver-aardappelen-kuilmaïs-triticale
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Jaar1 Jaar2 Jaar3 Jaar4 Jaar5 Jaar6 Jaar7
GK GK GK A+LM↑ M+LM↑ M Tr+GK

Tr+GK GK GK GK A+LM↑ M+LM↑ M
M Tr+GK GK GK GK A+LM↑ M+LM↑

M+LM↑ M Tr+GK GK GK GK A+LM↑
A+LM↑ M M+LM↑ Tr+GK GK GK GK

GK A+LM↑ M+LM↑ M Tr+GK GK GK
GK GK A+LM↑ M+LM↑ M Tr+GK GK

Gem. ton DS
/ha

kVEMeq
/ha

Kostprijs
€/ha

€/1000
kVEMeq

Monocultuur maïs (+ GK weide) (geen derogatie) 13,74 12,37 14338 12904 2347 164 182
Monocultuur maïs  + grassnede + GK weide (derogatie) 14,85 13,36 15469 13922 2659 172 191
Monocultuur maïs + grasgroenbedekker + GK weide (geen derogatie) 14,33 12,90 14958 13462 2437 163 181
Vruchtwisseling met grasklaver-maïs-wintertarwe 13,58 12,22 14782 13304 2238 151 168
Vruchtwisseling met grasklaver-aardappel-maïs-wintertriticale 14,11 12,70 15841 14257 2254 142 158
Vruchtwisseling met grasklaver-voederbiet-maïs-wintertriticale 14,11 12,70 15841 14257 2339 148 164
Vruchtwisseling met maïs-wintertriticale-voederbiet 15,47 13,92 18268 16442 2323 127 141
Vruchtwisseling met maïs-vlinderbloemigen-voederbiet-triticale 13,14 11,82 18069 16262 2240 124 138
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Zandleem

In zandleembodem wordt een duidelijke stijging berekend van 0,9 naar 1,7 %C na 30 jaar. De bodem
bereikt de streefzone (1,2 – 1,6 %C voor akkers in zandleem) al na enkele jaren grasklaver.

Zand

In de zandgrond is de stijging minder sterk, van 1,2 naar iets meer dan 1,6 %C na 30 jaar. De streefzone
(1,8 – 2,8 %C voor zand) wordt hiermee na 30 jaar nog niet bereikt.

Evolutie van het organische-C-gehalte in de bodem
De organische-C-evolutie wordt gesimuleerd met het Cslim©-model, rekening houdend met het inwerken
van de gewasresten en met de organische-stofaanbreng via de toegediende mest.
In de zandleemgrond wordt vertrokken van een initieel C-gehalte van 0,9% en in zandgrond van 1,2%.
Scenario 1, met monocuItuur kuilmaïs zonder grassnede of groenbedekker (geen derogatie), wordt hierbij
telkens beschouwd als het uitgangsscenario, waarmee de andere scenario’s vergeleken worden.
In onderstaande figuren wordt de streefzone voor organische-C-gehalte in het lichtgroen weergegeven.

Scenario 5:  
rotatie grasklaver-aardappelen-kuilmaïs-triticale
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Zand

In de zandgrond bedraagt de stijging van de potentiële maïsopbrengst na 30 jaar 60 €/ha/jaar. Het verschil
met monocultuur maïs zonder gras bedraagt na 30 jaar 60 €/ha/jaar.

Evolutie van de potentiële maïsopbrengst
Het organische-C-gehalte van de bodem heeft een direct effect op de bodemwaterhuishouding, de
waterbeschikbaarheid voor het gewas en dus op de potentiële gewasopbrengst. Dit effect is afhankelijk van
de grondsoort en kan doorgerekend worden op basis van wetenschappelijk onderbouwde relaties.
In onderstaande grafieken wordt de evolutie van de potentiële maïsopbrengst getoond ten opzichte van de
beginsituatie. Hiervoor wordt, voor elk van de 30 jaren van de Cslim©-simulatie, de financiële opbrengst
van een kuilmaïsteelt berekend in functie van het gesimuleerde C-gehalte.
Scenario 1, met monocuItuur kuilmaïs zonder grassnede of groenbedekker (geen derogatie), wordt hierbij
telkens beschouwd als het uitgangsscenario, waarmee de andere scenario’s vergeleken worden.

Zandleem

Het sterk verbeterde C-gehalte in zandleembodem zorgt voor een potentiële maïsopbrengststijging van
ongeveer 130 €/ha/jaar na 30 jaar, t.o.v. de beginsituatie. Het verschil met monocultuur maïs zonder gras
bedraagt na 30 jaar 80 €/ha/jaar.

Scenario 5:  
rotatie grasklaver-aardappelen-kuilmaïs-triticale
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Minerale-N-balans in de bodem
Werken aan de bodemkwaliteit en het organische-koolstofstofgehalte in de bodem door middel van
vruchtwisseling, groenbedekkers en organische bemesting heeft ook een invloed op andere elementen. Zo
zorgt een hoger organische-stofgehalte voor meer mineralisatie en bijgevolg meer N-vrijstelling in de bodem.
Tijdens het groeiseizoen biedt dit kansen naar mogelijke besparingen op kunstmest. De extra vrijgekomen N
door mineralisatie moet dan ook zeker in rekening gebracht worden bij het bepalen van de juiste
bemestingsdosissen.
In het najaar en tijdens de winter kan deze extra N-vrijstelling zorgen voor een hoger risico op nitraatuitspoeling.
Dit risico kan echter wel beheerst worden bv. door een aangepaste stikstofbemesting, een doordachte
vruchtwisseling en het gebruik van groenbedekkers.
Vertrekkend van de organische-C-evolutie op lange termijn kan de evolutie van de (extra) N-mineralisatie
tijdens het groeiseizoen en van het risico op nitraatuitspoeling tijdens de winter geschat worden met behulp van
een eenvoudige bodem-N-balans.
De bemesting in de verschillende scenario’s wordt hierbij gebaseerd op de bemestingsnormen voor
gebiedstypen 0 en 1. De dierlijke mest wordt ingevuld met rundermengmest met een N-inhoud van 3,8 kg N/t.
Dit komt overeen met 44,5 t/ha rundermengmest of 170 kg N/ha uit dierlijke mest of, rekening houdend met een
werkzaamheid van 60%, 102 kg/ha werkzame N. Voor derogatie kan er 250 kg N/ha uit dierlijke mest
toegediend worden, wat overeenkomt met 65,5 t/ha rundermengmest.

N-bemesting in scenario 5
Bij de berekening van de N-balans voor scenario 5 werd uitgegaan van de volgende bemestingen:

- Grasklaver: de dierlijke mest, in 2 giften, kan in theorie aangevuld worden met kunstmest tot de norm van
grasland onder maaiuitbating, maar voor een optimale N-fixatie door de klaver én uit economisch en
milieukundig oogpunt is 100 kg N/ha, opgedeeld in 2 fracties in het begin van het groeiseizoen, optimaal. De
totale dosis werkzame N bedraagt dan 202 kg N/ha.

- Rundermengmest: 44,5 t/ha in 2 giften in februari-maart
- Kunstmest: 100 kg N/ha in 2 fracties in maart en april (mei)

- Aardappelen voorafgegaan door grasklaver: in het jaar dat de grasklaver gescheurd wordt om daarna
aardappelen te planten wordt geen kunstmest meer voorzien op de grasklaver; voor de aardappelen kan de
dierlijke mest in theorie aangevuld worden met kunstmest tot 210 (zandleem) of 190 (zand) kg/ha werkzame
N, maar dit is niet wenselijk gezien de hoeveelheid N die vrijkomt uit de ingewerkte grasklaverzode.

- Rundermengmest: 44,5 t/ha in maart

- Kuilmaïs voorafgegaan door grassnede: de dierlijke mest wordt opgesplitst in 15 t/ha voor het gras en
29,5 t/ha voor de maïs en wordt aangevuld met kunstmest tot 230 (zandleem) of 200 (zand) kg/ha werkzame
N, gefractioneerd voor het gras en de maïs. Voor maïs wordt de kunstmest via rijenbemesting bij de zaai
toegediend.

- Rundermengmest: 15 t/ha in februari (grassnede) + 29,5 t/ha in mei (maïs)
- Kunstmest: 100 of 70 kg N/ha in maart (grassnede) + 28 kg N/ha in mei (maïs)

- Triticale: wordt bemest met 195 (zandleem) of 180 (zand) kg/ha werkzame N, waarvan 36 kg/ha na de oogst
onder de vorm van rundermengmest.

- Kunstmest: 159 of 144 kg N/ha in het groeiseizoen
- Rundermengmest: 15,8 t/ha in augustus (op de stoppel)

Scenario 5:  
rotatie grasklaver-aardappelen-kuilmaïs-triticale
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Zand

Evolutie van de N-mineralisatie tijdens het groeiseizoen

Zandleem

Het scheuren van de grasklaver zorgt telkens voor een enorme piek in de N-mineralisatie in het 
daaropvolgende teeltjaar. Daarnaast zorgt de stijging van het organische-stofgehalte op lange termijn in dit 
scenario ook in de andere jaren van de rotatie tijdens het groeiseizoen voor een verdubbeling van de 
hoeveelheid N die vrijkomt uit organische stof in de bodem, organische bemesting en gewasresten, in 
vergelijking met scenario 1 (kuilmaïs zonder gras).

Scenario 5:  
rotatie grasklaver-aardappelen-kuilmaïs-triticale
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Zand

Zandleem

Evolutie van het risico op N-uitspoeling tijdens de winter

Het scheuren van de grasklaver zorgt ook in de daaropvolgende winter, na de aardappelteelt, voor een 
sterk verhoogde mineralisatie, met als gevolg een piek in het risico op nitraatuitspoeling. Ook de gras- en 
maïsteelten die volgen op de aardappelteelt zijn niet in staat om alle extra vrijkomende N op te nemen, 
zodat ook in de tweede en derde winter na scheuren het risico op nitraatuitspoeling nog steeds matig tot 
hoog blijft, om pas tijdens de volgende 3 jaar grasklaverteelt volledig terug te vallen naar een niveau dat 
weliswaar lager ligt dan dit van scenario 1. In dit scenario wordt ten zeerste aangeraden om de N-
bemesting aan te passen op basis van een grondontleding en N-bemestingsadvies en groenbedekkers te 
zaaien. Bij maïs kan het kiezen voor vroegere rassen die vroeger geoogst worden meer mogelijkheden 
bieden. Indien er andere plaatsingsruimte is voor dierlijke mest op het bedrijf kan overwogen worden om 
geen dierlijke mest toe te dienen voor de maïs.

Scenario 5:  
rotatie grasklaver-aardappelen-kuilmaïs-triticale
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In dit scenario wordt drie jaar grasklaver (GK)
afgewisseld met één jaar voederbieten (VB), twee
jaar kuilmaïs (M) al dan niet gevolgd door een snede
Italiaans raaigras (LM↑) en één jaar wintertriticale
(Tr) met inzaai van grasklaver na de oogst. Het
teeltplan bestaat dus uit 43% grasklaver, 29%
kuilmaïs, 14% voederbieten en 14% triticale.

Grasklaver, maïs en voederbieten worden jaarlijks
bemest met 44,5 t/ha rundermengmest. Bij triticale
wordt een beperkte dosis rundermengmest voorzien
na de oogst (15,8 t/ha).

In onderstaande tabel wordt het scenario
economisch doorgerekend. De gewasopbrengsten
die in rekening gebracht worden zijn gebaseerd op
proefveldopbrengsten bekomen in de lange-termijn-
vruchtwisselingsproef te Bottelare (zandleem). In
zandbodems worden iets lagere opbrengsten (-10%)
verondersteld dan in zandleembodems.

Op de 2de pagina wordt de organische-
koolstofevolutie op lange termijn voorgesteld,
berekend met het Cslim©-model.

Op de 3de pagina wordt de langetermijnevolutie van
de potentiële maïsopbrengst i.f.v. het OC-gehalte en
vochthoudend vermogen van de bodem voorgesteld.

Op pagina’s 4 tot 6 tenslotte wordt dieper ingegaan
op de invloed van de OC-evolutie op de minerale-
stikstofbalans in de bodem.

Scenario 6:  
rotatie grasklaver-voederbieten-kuilmaïs-triticale
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Gem. ton DS
/ha

kVEMeq
/ha

Kostprijs
€/ha

€/1000
kVEMeq

Monocultuur maïs (+ GK weide) (geen derogatie) 13,74 12,37 14338 12904 2347 164 182
Monocultuur maïs  + grassnede + GK weide (derogatie) 14,85 13,36 15469 13922 2659 172 191
Monocultuur maïs + grasgroenbedekker + GK weide (geen derogatie) 14,33 12,90 14958 13462 2437 163 181
Vruchtwisseling met grasklaver-maïs-wintertarwe 13,58 12,22 14782 13304 2238 151 168
Vruchtwisseling met grasklaver-aardappel-maïs-wintertriticale 14,11 12,70 15841 14257 2254 142 158
Vruchtwisseling met grasklaver-voederbiet-maïs-wintertriticale 14,11 12,70 15841 14257 2339 148 164
Vruchtwisseling met maïs-wintertriticale-voederbiet 15,47 13,92 18268 16442 2323 127 141
Vruchtwisseling met maïs-vlinderbloemigen-voederbiet-triticale 13,14 11,82 18069 16262 2240 124 138
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Zandleem

In zandleembodem wordt een duidelijke stijging berekend van 0,9 naar 1,7 %C na 30 jaar. De bodem
bereikt de streefzone (1,2 – 1,6 %C voor akkers in zandleem) al na enkele jaren grasklaver.

Zand

In de zandgrond is de stijging minder sterk, van 1,2 naar iets meer dan 1,6 %C na 30 jaar. De streefzone
(1,8 – 2,8 %C voor zand) wordt hiermee na 30 jaar nog niet bereikt.

Evolutie van het organische-C-gehalte in de bodem
De organische-C-evolutie wordt gesimuleerd met het Cslim©-model, rekening houdend met het inwerken
van de gewasresten en met de organische-stofaanbreng via de toegediende mest.
In de zandleemgrond wordt vertrokken van een initieel C-gehalte van 0,9% en in zandgrond van 1,2%.
Scenario 1, met monocuItuur kuilmaïs zonder grassnede of groenbedekker (geen derogatie), wordt hierbij
telkens beschouwd als het uitgangsscenario, waarmee de andere scenario’s vergeleken worden.
In onderstaande figuren wordt de streefzone voor organische-C-gehalte in het lichtgroen weergegeven.

Scenario 6:  
rotatie grasklaver-voederbieten-kuilmaïs-triticale
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Zand

In de zandgrond bedraagt de stijging van de potentiële maïsopbrengst na 30 jaar 60 €/ha/jaar. Het verschil
met monocultuur maïs zonder gras bedraagt na 30 jaar 60 €/ha/jaar.

Evolutie van de potentiële maïsopbrengst
Het organische-C-gehalte van de bodem heeft een direct effect op de bodemwaterhuishouding, de
waterbeschikbaarheid voor het gewas en dus op de potentiële gewasopbrengst. Dit effect is afhankelijk van
de grondsoort en kan doorgerekend worden op basis van wetenschappelijk onderbouwde relaties.
In onderstaande grafieken wordt de evolutie van de potentiële maïsopbrengst getoond ten opzichte van de
beginsituatie. Hiervoor wordt, voor elk van de 30 jaren van de Cslim©-simulatie, de financiële opbrengst
van een kuilmaïsteelt berekend in functie van het gesimuleerde C-gehalte.
Scenario 1, met monocuItuur kuilmaïs zonder grassnede of groenbedekker (geen derogatie), wordt hierbij
telkens beschouwd als het uitgangsscenario, waarmee de andere scenario’s vergeleken worden.

Zandleem

Het sterk verbeterde C-gehalte in zandleembodem zorgt voor een potentiële maïsopbrengststijging van
ongeveer 130 €/ha/jaar na 30 jaar, t.o.v. de beginsituatie. Het verschil met monocultuur maïs zonder gras
bedraagt na 30 jaar 80 €/ha/jaar.

Scenario 6:  
rotatie grasklaver-voederbieten-kuilmaïs-triticale
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Minerale-N-balans in de bodem

Werken aan de bodemkwaliteit en het organische-C-gehalte in de bodem door middel van vruchtwisseling,
groenbedekkers en organische bemesting heeft ook een invloed op andere elementen. Zo zorgt een hoger
organische-C-stofgehalte voor meer mineralisatie en bijgevolg meer N-vrijstelling in de bodem.
Tijdens het groeiseizoen biedt dit kansen naar mogelijke besparingen op kunstmest. De extra vrijgekomen N door
mineralisatie moet dan ook zeker in rekening gebracht worden bij het bepalen van de juiste bemestingsdosissen.
In het najaar en tijdens de winter kan deze extra N-vrijstelling zorgen voor een hoger risico op nitraatuitspoeling. Dit
risico kan echter wel beheerst worden bv. door een aangepaste stikstofbemesting, een doordachte vruchtwisseling
en het gebruik van groenbedekkers.
Vertrekkend van de organische-C-evolutie op lange termijn kan de evolutie van de (extra) N-mineralisatie tijdens het
groeiseizoen en van het risico op nitraatuitspoeling tijdens de winter geschat worden met behulp van een
eenvoudige bodem-N-balans.
De bemesting in de verschillende scenario’s wordt hierbij gebaseerd op de bemestingsnormen voor gebiedstypen 0
en 1. De dierlijke mest wordt ingevuld met rundermengmest met een N-inhoud van 3,8 kg N/t. Dit komt overeen met
44,5 t/ha rundermengmest of 170 kg N/ha uit dierlijke mest of, rekening houdend met een werkzaamheid van 60%,
102 kg/ha werkzame N. Voor derogatie kan er 250 kg N/ha uit dierlijke mest toegediend worden, wat overeenkomt
met 65,5 t/ha rundermengmest.

N-bemesting in scenario 6

Bij de berekening van de N-balans voor scenario 6 werd uitgegaan van de volgende bemestingen:

- Grasklaver: de dierlijke mest, in 2 giften, kan in theorie aangevuld worden met kunstmest tot de norm van
grasland onder maaiuitbating, maar voor een optimale N-fixatie door de klaver én uit economisch en milieukundig
oogpunt is 100 kg N/ha, opgedeeld in 2 fracties in het begin van het groeiseizoen, optimaal. De totale dosis
werkzame N bedraagt dan 202 kg N/ha.

- Rundermengmest: 44,5 t/ha in 2 giften in februari-maart
- Kunstmest: 100 kg N/ha in 2 fracties in maart en april (mei)

- Voederbieten voorafgegaan door grasklaver: in het jaar dat de grasklaver gescheurd wordt om daarna bieten
te zaaien wordt geen kunstmest meer voorzien op de grasklaver; voor de voederbieten kan de dierlijke mest in
theorie aangevuld worden met kunstmest tot 260 (zandleem) of 235 (zand) kg/ha werkzame N, maar dit is niet
wenselijk gezien de hoeveelheid N die vrijkomt uit de ingewerkte grasklaverzode.

- Rundermengmest: 44,5 t/ha in maart

- Kuilmaïs zonder gras (na voederbieten): de dierlijke mest kan in theorie aangevuld worden met kunstmest tot
150 (zandleem) of 135 (zand) kg/ha werkzame N, maar vanuit economisch en milieukundig oogpunt is dit niet aan
te bevelen aangezien zowel uit de ingewerkte grasklaver als uit het bietenloof nog steeds veel N vrijkomt.

- Rundermengmest: 44,5 t/ha in maart

- Kuilmaïs voorafgegaan door grassnede: de dierlijke mest wordt opgesplitst in 15 t/ha voor het gras en 29,5 t/ha
voor de maïs en wordt aangevuld met kunstmest tot 230 (zandleem) of 200 (zand) kg/ha werkzame N,
gefractioneerd voor het gras en de maïs. Voor maïs wordt de kunstmest via rijenbemesting bij de zaai toegediend.

- Rundermengmest: 15 t/ha in februari (grassnede) + 29,5 t/ha in mei (maïs)
- Kunstmest: 100 of 70 kg N/ha in maart (grassnede) + 28 kg N/ha in mei (maïs)

- Triticale: wordt bemest met 195 (zandleem) of 180 (zand) kg/ha werkzame N, waarvan 36 kg/ha na de oogst
onder de vorm van rundermengmest.

- Kunstmest: 159 of 144 kg N/ha in het groeiseizoen
- Rundermengmest: 15,8 t/ha in augustus (op de stoppel)

Scenario 6:  
rotatie grasklaver-voederbieten-kuilmaïs-triticale
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Zand

Evolutie van de N-mineralisatie tijdens het groeiseizoen

Zandleem

Het scheuren van de grasklaver zorgt telkens voor een enorme piek in de N-mineralisatie in het 
daaropvolgende teeltjaar. Daarnaast zorgt de stijging van het organische-stofgehalte op lange termijn in dit 
scenario ook in de andere jaren van de rotatie tijdens het groeiseizoen voor een verdubbeling van de 
hoeveelheid N die vrijkomt uit organische stof in de bodem, organische bemesting en gewasresten, in 
vergelijking met scenario 1 (kuilmaïs zonder gras).

Scenario 6:  
rotatie grasklaver-voederbieten-kuilmaïs-triticale
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Zand

Zandleem

Evolutie van het risico op N-uitspoeling tijdens de winter

De extra N die vrijkomt na het scheuren van de grasklaver wordt grotendeels opgenomen door de 
voederbieten. Ook na de voederbieten komt er nog steeds extra N vrij, zowel uit de ondergewerkte 
grasklaverstoppel als uit het bietenloof. Het is belangrijk om hiermee in het volgende jaar rekening te 
houden bij de bemesting van de maïs, op basis van een grondontleding en N-bemestingsadvies. Na de 
maïs- en triticaleteelten die volgen op de voederbieten blijft het risico op nitraatuitspoeling op een matig tot 
hoog niveau, om pas tijdens de volgende 3 jaar grasklaverteelt volledig terug te vallen naar een niveau dat 
weliswaar lager ligt dan dit van scenario 1. Ook in dit scenario moet dus nog steeds opgelet worden met de 
N-bemesting en wordt zeker aangeraden om groenbedekkers te zaaien. Na de doorgaans late oogst van 
de bieten kan normal gezien geen groenbedekker meer gezaaid worden. Als de omstandigheden het 
evenwel toelaten is de inzaai van snijrogge zeker aan te bevelen. Bij maïs kan het kiezen voor vroegere 
rassen die vroeger geoogst worden meer mogelijkheden bieden.

Scenario 6:  
rotatie grasklaver-voederbieten-kuilmaïs-triticale
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Gem. ton DS
/ha

kVEMeq
/ha

Kostprijs
€/ha

€/1000
kVEMeq

Monocultuur maïs (+ GK weide) (geen derogatie) 13,74 12,37 14338 12904 2347 164 182
Monocultuur maïs  + grassnede + GK weide (derogatie) 14,85 13,36 15469 13922 2659 172 191
Monocultuur maïs + grasgroenbedekker + GK weide (geen derogatie) 14,33 12,90 14958 13462 2437 163 181
Vruchtwisseling met grasklaver-maïs-wintertarwe 13,58 12,22 14782 13304 2238 151 168
Vruchtwisseling met grasklaver-aardappel-maïs-wintertriticale 14,11 12,70 15841 14257 2254 142 158
Vruchtwisseling met grasklaver-voederbiet-maïs-wintertriticale 14,11 12,70 15841 14257 2339 148 164
Vruchtwisseling met maïs-wintertriticale-voederbiet 15,47 13,92 18268 16442 2323 127 141
Vruchtwisseling met maïs-vlinderbloemigen-voederbiet-triticale 13,14 11,82 18069 16262 2240 124 138

In dit scenario wordt twee jaar kuilmaïs (M) geteeld,
het eerste jaar gevolgd door Italiaans raaigras met
één snede in het volgende jaar (LM↑) en het tweede
jaar gevolgd door wintertriticale (Tr) gevolgd door
gele mosterd (Gm) en één jaar voederbieten (VB).
Het teeltplan bestaat dus uit 50% kuilmaïs, 25%
triticale en 25% voederbieten.

Maïs en voederbieten worden jaarlijks bemest met
44,5 t/ha rundermengmest. Bij triticale wordt een
beperkte dosis rundermengmest voorzien na de
oogst (15,8 t/ha).

In onderstaande tabel wordt het scenario
economisch doorgerekend. De gewasopbrengsten
die in rekening gebracht worden zijn gebaseerd op
proefveldopbrengsten bekomen in de lange-termijn-
vruchtwisselingsproef te Bottelare (zandleem). In
zandbodems worden iets lagere opbrengsten (-10%)
verondersteld dan in zandleembodems.

Op de 2de pagina wordt de organische-
koolstofevolutie op lange termijn voorgesteld,
berekend met het Cslim©-model.

Op de 3de pagina wordt de langetermijnevolutie van
de potentiële maïsopbrengst i.f.v. het OC-gehalte en
vochthoudend vermogen van de bodem voorgesteld.

Op pagina’s 4 tot 6 tenslotte wordt dieper ingegaan
op de invloed van de OC-evolutie op de minerale-
stikstofbalans in de bodem.

Scenario 7:  
rotatie kuilmaïs-triticale-voederbieten
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Zandleem

In zandleembodem wordt een stijging berekend van 0,9 naar 1,4 %C na 30 jaar. De bodem bereikt de
streefzone (1,2 – 1,6 %C voor akkers in zandleem) na 10 tot 12 jaar.

Zand

In de zandgrond is de stijging minder sterk, van 1,2 naar iets meer dan 1,6 %C na 30 jaar. De streefzone
(1,8 – 2,8 %C voor zand) wordt hiermee na 30 jaar nog niet bereikt.

Evolutie van het organische-C-gehalte in de bodem
De organische-C-evolutie wordt gesimuleerd met het Cslim©-model, rekening houdend met het inwerken
van de gewasresten en met de organische-stofaanbreng via de toegediende mest.
In de zandleemgrond wordt vertrokken van een initieel C-gehalte van 0,9% en in zandgrond van 1,2%.
Scenario 1, met monocuItuur kuilmaïs zonder grassnede of groenbedekker (geen derogatie), wordt hierbij
telkens beschouwd als het uitgangsscenario, waarmee de andere scenario’s vergeleken worden.
In onderstaande figuren wordt de streefzone voor organische-C-gehalte in het lichtgroen weergegeven.

Scenario 7:  
rotatie kuilmaïs-triticale-voederbieten
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Zand

In de zandgrond bedraagt de stijging van de potentiële maïsopbrengst na 30 jaar bijna 40 €/ha/jaar. Het
verschil met monocultuur maïs zonder gras bedraagt na 30 jaar bijna 40 €/ha/jaar.

Evolutie van de potentiële maïsopbrengst
Het organische-C-gehalte van de bodem heeft een direct effect op de bodemwaterhuishouding, de
waterbeschikbaarheid voor het gewas en dus op de potentiële gewasopbrengst. Dit effect is afhankelijk van
de grondsoort en kan doorgerekend worden op basis van wetenschappelijk onderbouwde relaties.
In onderstaande grafieken wordt de evolutie van de potentiële maïsopbrengst getoond ten opzichte van de
beginsituatie. Hiervoor wordt, voor elk van de 30 jaren van de Cslim©-simulatie, de financiële opbrengst
van een kuilmaïsteelt berekend in functie van het gesimuleerde C-gehalte.
Scenario 1, met monocuItuur kuilmaïs zonder grassnede of groenbedekker (geen derogatie), wordt hierbij
telkens beschouwd als het uitgangsscenario, waarmee de andere scenario’s vergeleken worden.

Zandleem

Het verbeterde C-gehalte in zandleembodem zorgt voor een potentiële maïsopbrengststijging van ongeveer
100 €/ha/jaar na 30 jaar, t.o.v. de beginsituatie. Het verschil met monocultuur maïs zonder gras bedraagt na
30 jaar 45 €/ha/jaar.

Scenario 7:  
rotatie kuilmaïs-triticale-voederbieten



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

Minerale-N-balans in de bodem

Werken aan de bodemkwaliteit en het organische-C-gehalte in de bodem door middel van vruchtwisseling,
groenbedekkers en organische bemesting heeft ook een invloed op andere elementen. Zo zorgt een hoger
organische-C-stofgehalte voor meer mineralisatie en bijgevolg meer N-vrijstelling in de bodem.
Tijdens het groeiseizoen biedt dit kansen naar mogelijke besparingen op kunstmest. De extra vrijgekomen
N door mineralisatie moet dan ook zeker in rekening gebracht worden bij het bepalen van de juiste
bemestingsdosissen.
In het najaar en tijdens de winter kan deze extra N-vrijstelling zorgen voor een hoger risico op
nitraatuitspoeling. Dit risico kan echter wel beheerst worden bv. door een aangepaste stikstofbemesting,
een doordachte vruchtwisseling en het gebruik van groenbedekkers.
Vertrekkend van de organische-C-evolutie op lange termijn kan de evolutie van de (extra) N-mineralisatie
tijdens het groeiseizoen en van het risico op nitraatuitspoeling tijdens de winter geschat worden met behulp
van een eenvoudige bodem-N-balans.
De bemesting in de verschillende scenario’s wordt hierbij gebaseerd op de bemestingsnormen voor
gebiedstypen 0 en 1. De dierlijke mest wordt ingevuld met rundermengmest met een N-inhoud van 3,8 kg
N/t. Dit komt overeen met 44,5 t/ha rundermengmest of 170 kg N/ha uit dierlijke mest of, rekening houdend
met een werkzaamheid van 60%, 102 kg/ha werkzame N. Voor derogatie kan er 250 kg N/ha uit dierlijke
mest toegediend worden, wat overeenkomt met 65,5 t/ha rundermengmest.

N-bemesting in scenario 7

Bij de berekening van de N-balans voor scenario 7 werd uitgegaan van de volgende bemestingen:

- Kuilmaïs zonder gras (na voederbieten): de dierlijke mest wordt aangevuld met kunstmest tot 150
(zandleem) of 135 (zand) kg/ha werkzame N. De kunstmest wordt via rijenbemesting bij de zaai
toegediend.

- Rundermengmest: 44,5 t/ha in maart
- Kunstmest: 48 of 33 kg N/ha in april

- Kuilmaïs voorafgegaan door grassnede: de dierlijke mest wordt opgesplitst in 15 t/ha voor het gras en
29,5 t/ha voor de maïs en wordt aangevuld met kunstmest tot 230 (zandleem) of 200 (zand) kg/ha
werkzame N, gefractioneerd voor het gras en de maïs. Voor maïs wordt de kunstmest via rijenbemesting
bij de zaai toegediend.

- Rundermengmest: 15 t/ha in februari (grassnede) + 29,5 t/ha in mei (maïs)
- Kunstmest: 100 of 70 kg N/ha in maart (grassnede) + 28 kg N/ha in mei (maïs)

- Triticale: wordt bemest met 195 (zandleem) of 180 (zand) kg/ha werkzame N, waarvan 36 kg/ha na de
oogst onder de vorm van rundermengmest.

- Kunstmest: 159 of 144 kg N/ha in het groeiseizoen
- Rundermengmest: 15,8 t/ha in augustus (op de stoppel)

- Voederbieten: de dierlijke mest wordt aangevuld met kunstmest tot 260 (zandleem) of 235 (zand) kg/ha
werkzame N.

- Rundermengmest: 44,5 t/ha in maart
- Kunstmest: 158 of 133 kg N/ha in april

Scenario 7:  
rotatie kuilmaïs-triticale-voederbieten
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Zand

Evolutie van de N-mineralisatie tijdens het groeiseizoen

Zandleem

Algemeen komt er in dit scenario 50% meer N vrij door mineralisatie tijdens het groeiseizoen. Enkel in de 
jaren waarin triticale geteeld wordt na een teelt van kuilmaïs, is de mineralisatie iets lager doordat er minder 
gewasresten ingewerkt worden.

Scenario 7:  
rotatie kuilmaïs-triticale-voederbieten
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Zand

Zandleem

Evolutie van het risico op N-uitspoeling tijdens de winter

In dit scenario blijft de bodem maximaal bedekt tijdens de winter (behalve na de voederbieten) en blijft het 
risico op nitraatuitspoeling laag tot matig.

Scenario 7:  
rotatie kuilmaïs-triticale-voederbieten
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Gem. ton DS
/ha

kVEMeq
/ha

Kostprijs
€/ha

€/1000
kVEMeq

Monocultuur maïs (+ GK weide) (geen derogatie) 13,74 12,37 14338 12904 2347 164 182
Monocultuur maïs  + grassnede + GK weide (derogatie) 14,85 13,36 15469 13922 2659 172 191
Monocultuur maïs + grasgroenbedekker + GK weide (geen derogatie) 14,33 12,90 14958 13462 2437 163 181
Vruchtwisseling met grasklaver-maïs-wintertarwe 13,58 12,22 14782 13304 2238 151 168
Vruchtwisseling met grasklaver-aardappel-maïs-wintertriticale 14,11 12,70 15841 14257 2254 142 158
Vruchtwisseling met grasklaver-voederbiet-maïs-wintertriticale 14,11 12,70 15841 14257 2339 148 164
Vruchtwisseling met maïs-wintertriticale-voederbiet 15,47 13,92 18268 16442 2323 127 141
Vruchtwisseling met maïs-vlinderbloemigen-voederbiet-triticale 13,14 11,82 18069 16262 2240 124 138

In dit scenario wordt twee jaar kuilmaïs (M) geteeld,
het eerste jaar gevolgd door Italiaans raaigras met één
snede in het volgende jaar (LM↑) en het tweede jaar
door wintertriticale (Tr) gevolgd door gele mosterd
(Gm), één jaar voederbieten (VB), één jaar korrelmaïs
(Ko), één jaar kuilmaïs en één jaar winterveldbonen
(V) gevolgd door Italiaans raaigras met één snede in
het volgende voorjaar. Het teeltplan omvat dus 43%
kuilmaïs, 14% triticale, 14% voederbieten, 14% korrel-
maïs en 14% veldbonen (ev. in mengteelt met graan).

Maïs en bieten krijgen 44,5 t/ha rundermengmest. Bij
triticale wordt een beperkte dosis mengmest voorzien na
de oogst (15,8 t/ha).

In onderstaande tabel wordt het scenario economisch
doorgerekend. De gewasopbrengsten die in rekening
gebracht worden zijn gebaseerd op
proefveldopbrengsten bekomen in de lange-termijn-
vruchtwisselingsproef te Bottelare (zandleem). In
zandbodems worden iets lagere opbrengsten (-10%)
verondersteld dan in zandleembodems.

Op de 2de pagina wordt de organische-
koolstofevolutie op lange termijn voorgesteld,
berekend met het Cslim©-model.

Op de 3de pagina wordt de langetermijnevolutie van
de potentiële maïsopbrengst i.f.v. het OC-gehalte en
vochthoudend vermogen van de bodem voorgesteld.

Op pagina’s 4 tot 6 tenslotte wordt dieper ingegaan op
de invloed van de OC-evolutie op de minerale-
stikstofbalans in de bodem.

Scenario 8:  
rotatie kuilmaïs-triticale-voederbieten-korrelmaïs-veldbonen
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Zandleem

In zandleembodem wordt een stijging berekend van 0,9 naar 1,3 %C na 30 jaar. De bodem bereikt de
streefzone (1,2 – 1,6 %C voor akkers in zandleem) na 10 tot 12 jaar.

Zand

In de zandgrond is er slechts een kleine stijging, van 1,2 naar ongeveer 1,4 %C na 30 jaar. De streefzone
(1,8 – 2,8 %C voor zand) wordt hiermee na 30 jaar nog niet bereikt.

Evolutie van het organische-C-gehalte in de bodem
De organische-C-evolutie wordt gesimuleerd met het Cslim©-model, rekening houdend met het inwerken
van de gewasresten en met de organische-stofaanbreng via de toegediende mest.
In de zandleemgrond wordt vertrokken van een initieel C-gehalte van 0,9% en in zandgrond van 1,2%.
Scenario 1, met monocuItuur kuilmaïs zonder grassnede of groenbedekker (geen derogatie), wordt hierbij
telkens beschouwd als het uitgangsscenario, waarmee de andere scenario’s vergeleken worden.
In onderstaande figuren wordt de streefzone voor organische-C-gehalte in het lichtgroen weergegeven.

Scenario 8:  
rotatie kuilmaïs-triticale-voederbieten-korrelmaïs-veldbonen
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Zand

In de zandgrond bedraagt de stijging van de potentiële maïsopbrengst na 30 jaar 20 €/ha/jaar. Het verschil
met monocultuur maïs zonder gras bedraagt na 30 jaar 20 €/ha/jaar.

Evolutie van de potentiële maïsopbrengst
Het organische-C-gehalte van de bodem heeft een direct effect op de bodemwaterhuishouding, de
waterbeschikbaarheid voor het gewas en dus op de potentiële gewasopbrengst. Dit effect is afhankelijk van
de grondsoort en kan doorgerekend worden op basis van wetenschappelijk onderbouwde relaties.
In onderstaande grafieken wordt de evolutie van de potentiële maïsopbrengst getoond ten opzichte van de
beginsituatie. Hiervoor wordt, voor elk van de 30 jaren van de Cslim©-simulatie, de financiële opbrengst
van een kuilmaïsteelt berekend in functie van het gesimuleerde C-gehalte.
Scenario 1, met monocuItuur kuilmaïs zonder grassnede of groenbedekker (geen derogatie), wordt hierbij
telkens beschouwd als het uitgangsscenario, waarmee de andere scenario’s vergeleken worden.

Zandleem

Het verbeterde C-gehalte in zandleembodem zorgt voor een potentiële maïsopbrengststijging van iets meer
dan 80 €/ha/jaar na 30 jaar, t.o.v. de beginsituatie. Het verschil met monocultuur maïs zonder gras bedraagt
na 30 jaar 40 €/ha/jaar.

Scenario 8:  
rotatie kuilmaïs-triticale-voederbieten-korrelmaïs-veldbonen
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Minerale-N-balans in de bodem

Werken aan de bodemkwaliteit en het organische-C-gehalte in de bodem door middel van vruchtwisseling,
groenbedekkers en organische bemesting heeft ook een invloed op andere elementen. Zo zorgt een hoger
organische-C-stofgehalte voor meer mineralisatie en bijgevolg meer N-vrijstelling in de bodem.
Tijdens het groeiseizoen biedt dit kansen naar mogelijke besparingen op kunstmest. De extra vrijgekomen N door
mineralisatie moet dan ook zeker in rekening gebracht worden bij het bepalen van de juiste bemestingsdosissen.
In het najaar en tijdens de winter kan deze extra N-vrijstelling zorgen voor een hoger risico op nitraatuitspoeling. Dit
risico kan echter wel beheerst worden bv. door een aangepaste stikstofbemesting, een doordachte vruchtwisseling
en het gebruik van groenbedekkers.
Vertrekkend van de organische-C-evolutie op lange termijn kan de evolutie van de (extra) N-mineralisatie tijdens het
groeiseizoen en van het risico op nitraatuitspoeling tijdens de winter geschat worden met behulp van een
eenvoudige bodem-N-balans.
De bemesting in de verschillende scenario’s wordt hierbij gebaseerd op de bemestingsnormen voor gebiedstypen 0
en 1. De dierlijke mest wordt ingevuld met rundermengmest met een N-inhoud van 3,8 kg N/t. Dit komt overeen met
44,5 t/ha rundermengmest of 170 kg N/ha uit dierlijke mest of, rekening houdend met een werkzaamheid van 60%,
102 kg/ha werkzame N. Voor derogatie kan er 250 kg N/ha uit dierlijke mest toegediend worden, wat overeenkomt
met 65,5 t/ha rundermengmest.

N-bemesting in scenario 8

Bij de berekening van de N-balans voor scenario 8 werd uitgegaan van de volgende bemestingen:

- Kuilmaïs voorafgegaan door grassnede: de dierlijke mest wordt opgesplitst in 15 t/ha voor het gras en 29,5 t/ha
voor de maïs en wordt aangevuld met kunstmest tot 230 (zandleem) of 200 (zand) kg/ha werkzame N,
gefractioneerd voor het gras en de maïs. Voor maïs wordt de kunstmest via rijenbemesting bij de zaai toegediend.

- Rundermengmest: 15 t/ha in februari (grassnede) + 29,5 t/ha in mei (maïs)
- Kunstmest: 100 of 70 kg N/ha in maart (grassnede) + 28 kg N/ha in mei (maïs)

- Triticale: wordt bemest met 195 (zandleem) of 180 (zand) kg/ha werkzame N, waarvan 36 kg/ha na de oogst
onder de vorm van rundermengmest.

- Kunstmest: 159 of 144 kg N/ha in het groeiseizoen
- Rundermengmest: 15,8 t/ha in augustus (op de stoppel)

- Voederbieten: de dierlijke mest wordt aangevuld met kunstmest tot 260 (zandleem) of 235 (zand) kg/ha
werkzame N.

- Rundermengmest: 44,5 t/ha in maart
- Kunstmest: 158 of 133 kg N/ha in april

- Korrelmaïs: de dierlijke mest wordt aangevuld met kunstmest tot 150 (zandleem) of 135 (zand) kg/ha werkzame
N. De kunstmest wordt via rijenbemesting bij de zaai toegediend.

- Rundermengmest: 44,5 t/ha in maart
- Kunstmest: 48 of 33 kg N/ha in april

- Kuilmaïs zonder gras (na korrelmaïs): de dierlijke mest wordt aangevuld met kunstmest tot 150 (zandleem) of
135 (zand) kg/ha werkzame N. De kunstmest wordt via rijenbemesting bij de zaai toegediend.

- Rundermengmest: 44,5 t/ha in maart
- Kunstmest: 48 of 33 kg N/ha in april

- Winterveldbonen: worden enkel indien nodig bemest met 40 kg/ha werkzame N of 60 kg/ha werkzame N bij
mengteelt.

- Kunstmest: 50 kg/ha

Scenario 8:  
rotatie kuilmaïs-triticale-voederbieten-korrelmaïs-veldbonen
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Zand

Evolutie van de N-mineralisatie tijdens het groeiseizoen

Zandleem

Algemeen komt er in dit scenario 50% meer N vrij door mineralisatie tijdens het groeiseizoen. Enkel in de 
jaren waarin triticale geteeld wordt na een teelt van kuilmaïs is de mineralisatie iets lager doordat er minder 
gewasresten ingewerkt worden.

Scenario 8:  
rotatie kuilmaïs-triticale-voederbieten-korrelmaïs-veldbonen
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Zand

Zandleem

Evolutie van het risico op N-uitspoeling tijdens de winter

In dit scenario schommelt het risico op N-uitspoeling van laag tot matig, afhankelijk van de teelt en de 
bodembedekking tijdens de winter. Het risico is het laagst na kuilmaïs gevolgd door een grassnede of 
triticale en na triticale en het hoogst na korrelmaïs, zonder bodembedekking tijdens de winter. Het belang 
van het inzaaien van een groenbedekker komt hier goed tot uiting.

Scenario 8:  
rotatie kuilmaïs-triticale-voederbieten-korrelmaïs-veldbonen


