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STIKSTOFBEMESTING WINTERTARWE 

 

 W. Odeurs en J. Bries 1 

  

De positieve noot in MAP5, zijnde de bedrijfsbenadering, biedt de landbouwers de mogelijkheid om 

in sommige situaties op perceelsniveau af te wijken van de bemestingsnormen. Het legt meer 

verantwoordelijkheid maar ook flexibiliteit bij de landbouwer en ondersteunt bovenal de 

mogelijkheid tot een beredeneerde bemesting. Binnen de bedrijfsbenadering kan de meerwaarde 

van een stikstofbemestingsadvies op basis van een profielanalyse volledig tot zijn recht komen. Het 

is wettelijk mogelijk om op percelen die weinig stikstof ter beschikking kunnen stellen voor de 

teelt, toch de volledige plantbehoefte en stikstofbemestingsadvies in te vullen ook al is dit hoger 

dan de bemestingsnorm. Weliswaar mits op percelen die meer stikstof voor de teelt kunnen 

voorzien een advies beneden de bemestingsnorm gerespecteerd wordt. Hierbij loont het de moeite 

om in herinnering te brengen dat de bemestingsnorm geen bemestingsadvies is en dat deze niet 

noodzakelijk moet toegediend worden. Het is een plafondwaarde welke de bemestingsruimte op 

een bedrijf bepaalt.  

 

Tweede helft februari 2016, wanneer een eerste stand van zaken van de nitraatvoorraad in de 

wintertarwe werd gegeven, was het nog zeer nat. In een eerste stand van zaken werd aangegeven 

dat de minerale stikstofreserve zeer beperkt was en dat de adviezen en zeker de eerste fractie in 

eerste instantie op een hoger niveau leken te liggen dan voorgaande jaren.  

 

De winter 2015-2016 was dan ook een zeer natte winter, zoals blijkt uit Figuur 1. De mediaan in 

Figuur 1 toont het midden van de neerslag van de afgelopen winters sinds 1958. Dit betekent dat 

de neerslag van de helft van de winters boven deze mediaan ligt en de neerslag van de overige 

helft van de winters onder deze mediaan ligt. Begin december 2015 had het zoveel geregend dat 

op dat moment al meer neerslag was gevallen dan in de helft van de winters sinds 1958. Midden 

januari werd niet enkel de mediaan overschreden maar lag de totale neerslag sinds midden 

november ook hoger dan de totale neerslag tot midden januari 1975. De winter 1974-1975 was 

een zeer natte winter, slechts 20 % van de winters sinds 1958 was natter dan de winter van 1974-

1975. Het overschrijden van deze lijn in Figuur 1 door de metingen van de winter 2015-2016 toont 

dat de winter 2015-2016 en februari 2016 uiterst nat waren.  

 

Dit deed vermoeden dat de stikstofvoorraad in de wintertarwepercelen beperkt zou zijn. De 

nitraatvoorraad gemeten op wintertarwepercelen tussen 1 januari en 15 maart 2016 lag ook op 

een lager niveau dan in dezelfde periode de jaren voordien (Figuur 2). Onder invloed van de 

neerslag en de neerwaartse waterbeweging migreert de nitraatstikstof door het bodemprofiel en 

spoelt eventueel uit. Hierin spelen de initiële verdeling van de nitraatrest over het bodemprofiel en 

het bodemtype een belangrijke rol. De vermindering van de nitraatrest van het najaar en de 

herverdeling ervan over het bodemprofiel is echter niet enkel functie van de neerslag maar wordt 

beïnvloed door verschillende processen. Winterteelten zoals wintertarwe nemen ook stikstof op, 

nitraatstikstof kan verdwijnen door denitrificatie en er kan nog nitraatstikstof vrij komen door 

mineralisatie. Gezien de uitzonderlijke warme november en december in 2015 waren ook deze 

processen niet te verwaarlozen. Op het einde van de winter 2015-2016 toonden behoorlijk wat 

percelen al een zwaarder gewas. Een armer profiel en een minder rijke bovenlaag was op 

dergelijke percelen niet enkel een gevolg van uitspoeling.  

 

 

 

 

                                                

 
1 Bodemkundige Dienst van België vzw, Leuven-Heverlee 
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Figuur 1: Overzicht van de cumulatieve neerslag van 15 november 2015 tot 15 februari 2016 te 
 Melsbroek (Bron: Bodemkundige Dienst van België en KMI).  

 
 
 
 

 
 
Figuur 2: Nitraatvoorraad (kg NO3-N/ha, 0-90 cm) op wintertarwepercelen in de periode 1 januari   

   t.e.m. 15 maart in de jaren 2014, 2015 en 2016. (Bron: Bodemkundige Dienst van België) 
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Gezien het complexe samenspel van tal van factoren is het onmogelijk en ongeoorloofd om een 

slag te slaan naar de gemiddelde nitraatvoorraad en al zeker niet naar een gemiddeld stikstof-

bemestingsadvies. Voor een beredeneerde en efficiënte bemesting is het noodzakelijk om rekening 

te houden met de concrete stikstofvoorraad en de specifieke capaciteiten en tekortkomingen van 

een perceel. De specifieke capaciteiten en tekortkomingen van een perceel schuilen in de 

perceelsgeschiedenis zoals onder andere de voorteelt, het gebruik van organische bemesting 

(frequentie, type), en in de bodemkarakteristieken zoals de grondsoort, het humusgehalte, zuurte-

graad, enz. 

 

De N-indexmethode houdt rekening met het geheel van deze factoren en begroot voor een 

specifiek perceel en bijhorende teelt de N-index of maat voor de stikstofbeschikbaarheid voor deze 

teelt op dit perceel. De N-indexmethode voorziet niet enkel in een totaal N-advies maar voorziet 

tevens in een voor de teelt optimaal fractioneringsschema van de minerale stikstofbemesting. Dit 

schema is functie van de verdeling van de minerale stikstof in het bodemprofiel. De hoeveelheid 

stikstof in de bodemlagen 0-30 cm en 30-60 cm bepaalt de grootte van de eerste stikstoffractie. 

De minerale stikstof in de bodemlaag 60-90 cm heeft invloed op de tweede fractie. Ook 

variëteiteigenschappen zoals bijvoorbeeld legergevoeligheid beïnvloeden het fractioneringsschema 

en bepalen mee hoe de totale stikstofgift optimaal verdeeld wordt.  

 

De diversiteit van factoren die spelen, bepaalt het perceelsspecifieke karakter van het 

stikstofbemestingsadvies en de grote verscheidenheid in stikstofbemestingsadviezen. De spreiding 

van de stikstofbemestingsadviezen voor wintertarwe volgens de N-indexmethode van de 

voorbije 5 jaren in Vlaanderen wordt weergegeven in Figuur 3. Deze figuur toont dat de stikstof-

bemestingsadviezen sterk kunnen variëren van perceel tot perceel en van jaar tot jaar.  

 
 

 
Figuur 3: Verdeling van de stikstofbemestingsadviezen op basis van de N-indexmethode voor  
                  wintertarwe in 2012, 2013, 2014, 2015 en 2016 in Vlaanderen  
                (Bron: Bodemkundige Dienst van België vzw) 

 

In 2016 werden duidelijk hogere stikstofbemestingsadviezen geformuleerd. Het gros van de 

adviezen lag tussen 176 en 225 kg N/ha maar het overwicht lag duidelijk in de range van 201 tot 

225 kg N/ha. Adviezen van 125 kg N/ha of minder werden in 2016 niet gegeven voor wintertarwe. 

Adviezen van meer dan 225 kg N/ha daarentegen bleken nodig op 7 % van de bemonsterde 

wintertarwepercelen. Dit was geleden van 2011 dat deze hogere stikstofbemestingsadviezen nodig 

waren op meer dan 5 % van de percelen wintertarwe. Deze verdeling resulteerde uiteraard in een 

gemiddeld hoger stikstofbemestingsadvies voor wintertarwe in 2016. Gemiddeld werd 202 kg N/ha 
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geadviseerd, dit in vergelijking met de gemiddelde adviezen van 187 tot 192 kg N/ha de vorige 

jaren.  

 

In 2016 bleef de variatie tussen de N-adviezen op basis van de N-indexmethode nog vrij beperkt in 

vergelijking met voorgaande jaren. Toch zat er ongeveer een factor 3 tussen het laagste en het 

hoogste N-advies. Zelfs in een jaar met wat minder spreiding is de spreiding nog te groot om een 

gemiddeld advies voorop te stellen en is het belang van een perceelsspecifiek advies 

onweerlegbaar.  

 

De eerste fractie voor wintertarwe bedroeg in 2016 gemiddeld 83 kg N/ha. Voor 56 % van de 

bemonsterde percelen lag de eerste fractie dan ook tussen 81 en 90 kg N/ha (Figuur 4). Deze 

eerste fractie lag 5 tot 9 kg/ha hoger dan de 4 voorgaande jaren. Hiervoor was onder andere de 

wat armere bovenlaag van 0-30 cm een reden.  

 

Figuur 4: Spreiding van de N-adviezen per fractie op basis van de N-indexmethode voor wintertarwe 
                in 2016 in Vlaanderen (Bron: Bodemkundige Dienst van België vzw) 

 

De tweede fractie bedroeg in 2016 op 46 % van de geadviseerde percelen 51 tot 60 kg N/ha, dit 

in vergelijking met 41 % in 2015. Het aandeel percelen met een 2e fractie van meer dan             

60 kg N/ha bedroeg 38 %, 7 % meer dan in 2015.  

 

Op de meeste percelen (39 %) waar de bemestingsadviezen in drie fracties gevraagd wordt, 

bedroeg de derde fractie 61 tot 70 kg N/ha. Op 30 % van de percelen met een N-advies in 3 

fracties lag het advies voor de laatste fractie zelfs tussen 71 en 80 kg N/ha. Het advies voor de 

derde fractie bedroeg gemiddeld 65 kg N/ha.  

 
 

Een efficiënte stikstofbemesting houdt rekening met de aanwezige reserve en de 

capaciteiten en beperkingen van een perceel en teelt. Een dergelijke aanpak van de 

bemesting kan binnen de wettelijk voorziene bedrijfsbenadering maximaal worden 

ingezet en benut. Een stikstofbemestingsadvies op basis van de N-indexmethode is de 

ideale leidraad om de bemestingsruimte zo efficiënt mogelijk te benutten en de 

stikstofbemesting beredeneerd aan te pakken. Bemest meer waar nodig en bespaar waar 

het kan.  


