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1. Stand van het gewas na de winter.  

 

Bij observatie van een aantal percelen zien we dat de gewasstand toch wel sterk 

uiteenlopend is.  

 

Heel wat percelen hebben door de droogte in september geen al te goede opkomst 

gehad.  Daarbij lagen sommige percelen er ook grof/kluitig bij en met het warme 

najaar werd de slakkenpopulatie  sterk gestimuleerd met een dunne gewasstand als 

gevolg.  

De standdichtheid zou na de winter toch minimaal 15-20 planten/m² moeten zijn om 

geen opbrengstverliezen te veroorzaken.  

Op sommige drassige percelen, zien we vanwege de natte wat geel- en 

paarsverkleuring van de koolzaadplanten. 

 

In vergelijking met vorig jaar zien we in het algemeen veel duivenschade!  Tot 2 

weken geleden beperkte  de schade zich op de meeste percelen nog tot de 

onderste en oude bladeren wat op zich niet zo problematisch is.  
Het komt er nu echter op aan vanaf de hergroei de duiven van het perceel weg te 

houden, zodat de groeipunten zich kunnen ontwikkelen.   
Inzet van middelen zoals vlaggen, trillinten, het kanon en de scareyman zijn noodzakelijk. 
Het komt er veelal op aan verschillende middelen af te wisselen om gewenning te 

voorkomen. Gebruik het kanon conform de gemeentelijke reglementen.  
In een aantal gevallen volstaan deze middelen niet en dient men de duiven te bejagen.  De 
jacht op duiven is nog open tot eind februari, daarna dient er bijzondere bejaging 
aangevraagd te worden. Formulieren voor bijzondere bejaging kan je downloaden op de 
website van  Inagro (Agro Infopunt/ wetgeving en vergunningen/ wildschade en 
soortenbeheer).  
 

 

2. Bemesting in het voorjaar 

 

Van zodra de weersomstandigheden en de toestand van het perceel  het toelaten, de 

hergroei van het gewas is gestart, moet de eerste stikstof fractie toegediend worden. 

Op de meeste percelen is de hergroei nog niet of juist begonnen.  

 

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 na de 

eerste fractie:  

 

- 1ste fractie : bij hergroei (eind februari -begin maart), bodem voldoende 

opgedroogd, max 100 E. 

- 2 de fractie : stadium oprichting –knoppen zichtbaar. 

 

De eerste fractie zal door de meeste landbouwers eind februari, begin maart 

toegediend worden, afhankelijk van de  toestand van het perceel.  Op vandaag zijn de 

meeste percelen nog te drassig om zonder structuurschade te kunnen werken.  
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Een stikstofanalyse van het perceel, kan meer zicht geven op de huidige N-reserve in 

de bodem.  Op percelen waar drijfmest in het najaar werd toegediend  komt door  

mineralisatie  er extra stikstof vrij.  Indien op deze percelen een weelderige hergroei 

aanwezig is, wordt de 2e fractie best een stuk gereduceerd.  

 

Vloeibare N  kan, zowel in 1ste als in de 2de fractie maar bij de 2de fractie wel op  

letten voor eventuele verbranding van de bloemknoppen. 

 

Vergeet ook niet dat koolzaad een hoge zwavelbehoefte heeft. In de bodem is zwavel 

grotendeels aanwezig in organische vorm (o.a. humus). Het deel dat aanwezig is als 

opgelost sulfaat in het bodemvocht is voor de planten opneembaar. Sulfaten zijn 

echter gevoelig voor uitspoeling. Zwavelgebrek uit zich in een vergeling van het 

bladmoes van de jongste bladeren terwijl de nerven groen blijven. Later worden de 

bladeren roodachtig en broos. Zwavel speelt een essentiële rol bij de fotosynthese.  

Zwaveltekort remt de groei en vermindert de opbrengst. 

 

Als vuistregel wordt een zwaveldosis van 75 E SO3/ha geadviseerd.  
Types SO3-meststoffen: 

 

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

  SO3 N P2O5 K2O MgO 

  

Inhoud

% 

75E=  kg 

meststof/

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 

 

Zwavel kan zowel toegediend worden onder een korrelige of vloeibare vorm, meestal 

wordt deze  toegediend bij de 2e fractie maar het kan ook bij de 1e fractie. Indien een 

organische bemesting werd toegepast in het najaar en het koolstofgehalte van de 

bodem hoog is, kan een zwavel bemesting overbodig zijn. Formuleringen op maat met 

stikstof en sulfaat zijn ook mogelijk. Informeer bij uw meststofhandelaar.  

Een korrelmeststof is interessanter omdat je dan de gewone sproei- en 

bemestingssporen kunt gebruiken, wat niet kan als je Kieseriet of Ammoniumsulfaat 

gebruikt. Bij acuut zwavelgebrek einde winter kan bij de hergroei Kumulus (80%S)  
worden toegediend. 

 

Voor meer info of teelttechnische vragen: 

Inagro –Beitem 

Alain Vandaele 051/273245 of alain.vandaele@inagro.be 

Anne-Sophie Vandevoorde  051/273398 of anne-sophie.vandevoorde@inagro.be  
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