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Koolzaadbericht nr 01 (21 februari 2014) 

 Bemesting 

 
 1.  STAND  VAN  ZAKEN 

Tot nu toe is de winter nat en zeer zacht geweest. Het water van het perceel wegkrijgen,  
was in eerste instantie het belangrijkste.  Meer en meer mensen frezen na de zaai 
greppels van ongeveer 15 cm breed en 30 cm diep, van de gracht naar de plaatsen die 
gevoelig zijn aan onder water komen. Deze manier  van werken is zeer functioneel en geeft 
weinig hinder wanneer  je bij spuiten of oogsten dwars over  de greppels moet rijden. 

 Koolzaad is niet zo gediend met zoveel neerslag in de winterperiode.  Bij wat hoger gelegen 
percelen is er al wat beweging (eerst groei)gekomen in het koolzaad, terwijl op de eerder 
laag gelegen percelen het koolzaad nog wat moet bekomen van de natte en wat  meer 
paarse en gele bladeren heeft. Maar er is niks abnormaals onder de zon.    

Als wij hier en daar onze oren te luisteren leggen, horen wij nergens klagen over 
duivenschade.  Het is er nog niet te laat voor maar het koolzaad zal met deze zachte 
temperaturen toch overal beginnen groeien zodanig dat de kans op duivenschade kleiner 
en kleiner wordt.  

 

2. STIKSTOFBEMESTING    

De N reserve ligt meestal niet zo hoog want er is wel behoorlijk wat uitgespoeld deze 
winter.  Als  het land toegankelijk is kan nu binnen de 14 dagen de eerste fractie N worden 
toegediend.  Indien er in het najaar een organische bemesting werd toegepast dan is de N-
bemesting in het voorjaar lager want er zal ondanks de uitspoeling toch nog een deel 
stikstof vrijkomen door mineralisatie van het organisch materiaal. 

Het is toch het best om  de bemesting toe te dienen in 2 fracties :  

- 1ste fractie : bij hergroei (eind 02-begin 03), bodem voldoende opgedroogd, max 100 E. 

- 2 de fractie : stadium oprichting –knoppen zichtbaar. 
 

Richtinggevend mag men stellen dat de 1ste fractie normaal gegeven wordt vóór die van de 
wintergerst en wintertarwe.  De 2de fractie volgt een 3-tal weken later. 

Vloeibare N is perfect inzetbaar, zowel in 1ste als in de 2de fractie.  Bij de 2de fractie wel 
opletten voor eventuele verbranding van de bloemknoppen. 



3. ZWAVELBEMESTING 

 SO3-gift : standaard 75 E/ha 

Vanaf hergroei tot de bloei heeft koolzaad een vrij grote behoefte aan zwavel. Een 

tekort   aan zwavel zal een rechtstreekse invloed hebben op de opbrengst.  

Het typische gebreksverschijnsel is de vergeling tussen de nerven van de jongste 

bladeren. Bij het optreden van dergelijke gebreksverschijnselen moet onmiddellijk 

ingegrepen worden.  

 

 

Samenstelling meststof en dosis N-P-K-mg per hectare bij 75E/ha SO3 

  SO3 N P2O5 K2O MgO 

  % 
75E= x 
kg/ha % E/ha % E/ha % E/ha % E/ha 

ammoniumsulfaat 57 130 21 27 
      superfosfaat 23 325 

  
18 58 

    potassulfaat 45 165 
    

50 83 
  pantentkali 42 180 

    
30 54 10 18 

kieseriet 50 150 
      

26 39 

magnesiumsulfaat 32 235 
      

16 38 
 

 

Indien een organische bemesting werd toegepast in het najaar en het 

koolstofgehalte van de bodem hoog is, kan een zwavel bemesting overbodig zijn.  

 

 

 

4. STANDDICHTHEID 

Gezien de  zeer zachte winter zal de standdichtheid overal ok zijn als dit bij opkomst 
voldoende was.  We hebben ondervonden dat het toch nodig is de zaaidichtheid met ruim 
50 % te verhogen als de zaai laat gebeurt (rond 15/9) in de zware grond.  De standdichtheid 
moet strikt minimaal 15 pl/m² bedragen om tot een goede opbrengst te komen, 25-30 is de 
regel. 
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