Handleiding precisiebemesting van
aardappelen met circulaire
meststoffen
VERSIE AUGUSTUS 2018 TE VINDEN OP :
WWW.PRECISIEBEMESTINGZUIDHOLLAND.NL
DE JUISTE PLAATS: IN DE WORTELZONE
DE JUISTE MESTSTOF: UIT DE KRINGLOOP, NIET UITSPOELINGSGEVOELIG ,AFHANKELIJK VAN GROEICURVE
HET JUISTE MOMENT: VLAK VOOR OF IN HET GROEISEIZOEN

DE JUISTE DOSERING: BEPAALD DOOR GRONDONDERZOEK & BEMESTINGSNORMEN
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CIRCULAIRE PRECISIEBEMESTING, HOEKSTEEN VAN DE HOOGPRODUCTIEVE KRINGLOOPLANDBOUW

Vakkundig bemesten in de 21e eeuw
de juiste plaats, de juiste meststof, het juiste moment, de juiste dosering

DE JUISTE PLAATS : ALTIJD IN DE WORTELZONE
P meststoffen : in of vlak naast het plantgat, onder de knol
N meststoffen : 10-15 cm naast de knol, voorkom zoutschade

VOORDELEN VAN PLAATSEN VAN MESTSTOFFEN
geen vervluchtiging, geen afspoeling, homogeen gewas van kant tot kant, rijpaden blijven
onbemest, scherpe begrenzing van de bemesting tot op plantgatniveau mogelijk, geen verliezen
op kanten, hoeken en kopakkers, lagere dosering mogelijk dan bij breedwerpige toediening. Zie :
Profit from Placement , YARA UK op http://smartfertilizationday.nl/Basisdocumentatie.html
WAAR ZIJN PRECISIEBEMESTERS TE KOOP ?
Het aanbod aan precisiebemesters is inmiddels diep en breed, van high tech tot low tech , zie
http://www.smartfertilization.org/services/index.html
SUBSIDIES OP PRECISISIEBEMESTERS
De komende tijd zullen er weer veel provinciale regelingen worden geopend waarin subsidie
wordt verleend voor fysieke investeringen die voor de verduurzaming van de landbouw nodig
zijn. Of het nu gaat om klimaat, circulaire landbouw, reductie van nitraatuitspoeling,
lachgasemissies, of ammoniakemissies, biodiversiteit, bodemstrategie 2030, natuurinclusieve
landbouw, altijd draagt de precisiebemesting met kunstmestvervangers daar aan bij. Maak van de
regelingen gebruik, het gaat vaal om hoge percentages aan subsidie. Desgewenst helpt het Kennis
Center voor Groen Groei u daar bij, zie www.kcgg.nl.
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DE JUISTE MESTSTOF IS
AFKOMSTIG UIT DE KRINGLOOP, ERKEND ALS MESTSTOF EN NIET UITSPOELINGSGEVOELIG
Vlak na of tijdens het poten heeft de aardappel behoefte aan stikstof. Daarin kan worden
voorzien door de volgende meststoffen die aan bovengenoemde eisen voldoen :
* Zwavelzure ammoniakoplossing uit luchtwassers, een uitstekende stikstofmeststof op
ammoniumbasis voor aardappelen vanwege de gunstige effecten op schilkwaliteit en de
aanvoer van zwavel. Een nadeel is de lage N concentratie (ca 8 %) , dat vergt aangepaste
logistiek. Zie foto’s:

* Mineralenconcentraat afkomstig van de pilotbedrijven , daarmee wordt ook kalium
aangevoerd. Ook deze N meststof bevat uitsluitend ammoniumstikstof, die niet uitspoelt,
maar uiteraard wel emissiearm dient te worden toegediend, zie foto:

Bij de start behoeft de aardappel FOSFAAT. Er zijn inmiddels P- meststoffen beschikbaar
afkomstig is uit de kringloop.
*Physiostart P-Plus is er zo een, een korrelmeststof geproduceerd op basis van struviet
afkomstig uit de zuivering van rioolwater.
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HET JUISTE MOMENT
FOSFAAT BIJ DE START Groeistadium 1, bij het planten
STIKSTOF BIJ OF VLAK NA DE START Groeistadium 2, bijvoorbeeld tijdens het aanaarden
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ALLES OVER DE TEELT VAN AARDAPPELEN IN :

AARDAPPELHANDBOEK editie 2018 van Prof.Dr.Ir.A.Haverkort
Een uitgave van de Nederlandse Aardappel Organisatie
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DE JUISTE DOSERING
als % van de geadviseerde breedwerpige gift, zoals vermeld in de uitslag van uw grondonderzoek: .

FOSFAAT

STIKSTOF

Aardappelen
Consumptie

50%

85%

Zetmeel

50%

85%

Poot

80%

85%

SUIKERBIETEN
UIEN

Niet nodig in de regel (bron: IRS )

85% (IRS)

13 kg P2O5
in plantgat+veilige meststof

85%

Zaaiuien
Pw<36
Plantuien
Pw<36

65 kg P2O5
13 kg P2O5
in plantgat+veilige meststof

85%

65 kg P2O5

Maïs

Zie www.bemestingsadvies.nl

Bronnen :

www.rijenbemesting.nl

Deze tabel is bedoeld om te gebruiken bij het opstellen van bedrijfsbrede bemestingsplannen, vandaar
dat ook de doseringen van andere gewassen dan aardappelen zijn opgenomen. Geadviseerd wordt
een maximaal gebruik van organische meststoffen in combinatie met anorganische plantenvoeding,
gegeven de technische mogelijkheden en de wettelijke gebruiksnormen, ter verkrijging van
topopbrengsten van topkwaliteit met minimale milieubelasting.

Hoofdregel: zoveel mogelijk organische mest gebruiken en aanvullen tot de norm met
anorganische circulaire plantenvoeding, altijd geplaatst in de wortelzone.

