
 
 
 

Bemesten wordt de eerste activiteit op het veld 
 
 

 
Het is al heel lang geleden dat we het akkerland oppervlakkig zagen witdrogen  Dit is alvast een 
stap in de goede richting. Voor de definitieve start is het nog te vroeg, voor een eerste 
stikstoffractie in granen komen deze weersomstandigheden net op tijd.  
Een eerste stikstofbemesting in de granen is voor de meeste akkerbouwers het begin van een 

 nieuwe  groeiseizoen.      
 
Geert Verhiest 
 

Over de STIKSTOFVORMEN 

 
Vele telers berekenen hoeveel stikstof een gewas nodig heeft en berekenen aan de hand van het gehalte 
stikstof dan uit welke stikstofvorm de goedkoopste is. Hou er dan ook wel rekening mee dat 

ammoniaknitraat 27% niet echt hetzelfde is als urean 30 % ( vloeibare stikstof ). 
 
Inhoud van beide meststofsoorten 

 
 

AMMONIUM-NITRAAT  27 % UREAN  30 % 

               50 % nitraat                 13,5 %  
               50 % ammonium          13,5 %  
                        100 kg : 27 E stikstof 

           25 % nitraat           7,5 % 
           25 % ammonium           7,5 %  
           50 % amide-N ( ureum )       15 % 

                 100 l : 39 N stikstof  ( SG 1,3 ) 
 
Werkingssnelheid van de meststofvormen 
 

Plantenwortels nemen alleen nitraatstikstof op, de andere stikstofvormen moeten worden omgezet naar 
 nitraatstikstof vooraleer ze kunnen worden opgenomen.  

De omzetting … 
 

                      Amide                   Ammonium                   Nitraat                         wortel 
                                       water                                                 bacteriën 
 
Ureum moet de meeste omzetting 
ondergaan en is daardoor via de 
bodem de traagste meststofvorm. 
Door deze omzettingen gaat er ook 
ongeveer 20 % van de stikstof 
verloren door vervluchtiging 

Ammonium wordt niet opgenomen 
door wortels. Ammonium moet dus 
eerst worden omgezet naar nitraat : 
daar zijn bacteriën voor nodig, het 
proces noemt nitrificatie. Werking is 
trager dan nitraat. 

Nitraat wordt onmiddellijk door                                                 
wortels opgenomen.                                                                                                     
Zeer snel effect !!! 

 
* Ureum, aanwezig in vloeibare stikstof kan ook via het blad worden opgenomen, doch door het versleten      
bladapparaat zal dit effect niet groot zijn. Voor een tweede fractie daarentegen waar al een frisgroen en      
volumineus blad aanwezig is, zal het effect en de werkingssnelheid  van vloeibare stikstof wel groter zijn. 

 

  



 

 
WINTERGERST 

 
Wintergerst is in vele gevallen al ( te ) sterk ontwikkeld. Het najaar heeft ervoor gezorgd dat wintergerst 
zeer lang heeft kunnen groeien en door de grote standdichtheid zijn er ook al duidelijk waarneembare 
ziekten aanwezig : witziekte en helminthosporium.                                                                                                                      
Hier moeten we vandaag nog geen rekening mee houden, maar we zijn gewaarschuwd ! 

 

  
witziekte netvlekkenziekte 

 
Ons advies, data bij benadering … 

 
10.03 Bemesting 

Eerstdaags : 80 à 90 E stikstof 

 
16.03 Onkruidbestrijding 

Zo snel mogelijk een onkruidcorrectie, want door bemesting zal wintergerst zeer snel beginnen 
groeien en zullen niet alle onkruiden meer kunnen geraakt worden. 
 

     Percelen wel behandeld in het najaar :  
 

 Polders met moeilijke duist : AXIAL 1,2 l + IPU 2  l + TREVISTAR 0,6 l + VEGETOP 1 l 
 Binnenland : eventuele correctie tegen kamille met TREVISTAR 0,5 à 0,75 l / ha 
  

     Percelen die nog niet behandeld werden : 
 

 Polders met moeilijke duist : AXIAL 1,2 l + IPU 2  l + STOMP AQUA 2 l + PRIMUS 75 ml + VEGETOP 1 l 
 Binnenland : AXIAL 1,2 l + IPU 1,5  l + TREVISTAR 1 l + VEGETOP 1 L 
 

25.03 1ste ziektebestrijding en groeiregulatie 
      bij 20 cm gewashoogte : MODDUS 0,5 l + fungicide 
 

10.04 Laatste stikstoffractie : 60 à 50 E stikstof 
 

20.04 Laatste ziektebestrijding en groeiregulatie 
       Laatste bladstadium : TERPAL 1,25 l of ETHEFON 0,75 l + fungicide 
 

WINTERTARWE  

 
     De zaaiperioden samengevat :  
 
  een lange zaaiperiode van oktober / november : zeer goede stand 

 zaaiperiode in december : dunne stand,  jonge kwetsbare plantjes met beperkt wortelvolume 

 

  
   Vroege zaai: perfecte standdichtheid                    Decemberzaai : dunne stand 
 
 
 
 



 

 

 

Eerste stikstoffractie 

  
 Zoals de weersverwachtingen er nu uitzien, zal er deze week bijna op alle percelen kunnen bemest 
 worden. Op percelen met plaatselijk nog te natte plekken kan men nog enkele dagen langer wachten. 
 
 Hoe stikstof fractioneren ? 
 

 
 

*late zaai : een jong gewas waar de wortelgroei zo snel mogelijk moet bevorderd en          

gestimuleerd worden, overweeg een samengestelde meststof. 
 

     
Onkruidbestrijding 

 
     Dit najaar kregen we een langere periode de tijd  om te behandelen tegen onkruid.  
 

 Wie behandelde in najaar kan nog wachten en pas corrigeren samen met een 1ste groeiregulatie 
 Wie nog niet behandelde zal best niet lang meer wachten want de stikstofbemesting zal ook onkruid     

laten groeien 
 
     Beslissingsschema … 
 
 
      Vroeg gezaaide tarwe 
 

 Een behandeling in het najaar : wachten tot +/- 5 april, in polders ook al 1 week na bemesting 
 

  Binnenland : PACIFICA 0,3 kg ( + TREVISTAR 0,5 l ) + VEGETOP 1 l  
 

Polders met moeilijke duist : PACIFICA 0,5 kg  + TREVISTAR 0,5 l + VEGETOP 1 l 
 

Polders met resistente duist : PACIFICA 0,5 kg  + AXIAL 1,2 l + TRIVISTAR 0,5 l + VEGETOP 1 l 
 

    
 Geen behandeling in het najaar : 1 week na bemesting 
 

  Binnenland 
 

          Indien geen ereprijs   
   PACIFICA 0,3 à 0,4  kg + TREVISTAR 1 à 0,75 l + VEGETOP 1 l 
                      

        Indien wel ereprijs  
   PACIFICA 0,3 kg + CAPRI 0,2 kg + TREVISTAR 0,5 l + VEGETOP 1 l  
    

Polders  
 

                      Indien geen ereprijs   
   PACIFICA 0,5 kg + TREVISTAR 0,75 l + VEGETOP 1 l 
                       

        Indien wel ereprijs en moeilijke duist 
   PACIFICA 0,5 kg + CAPRI 0,2 kg + TREVISTAR 0,6 l + VEGETOP 1 l 

 PACIFICA 0,5 kg  + CAPRI 150 g + AXIAL 1,2 l + TREVISTAR 0,6 l + VEGETOP 1 l 
 
        December-zaai : wachten tot wanneer het gewas voldoende hersteld is en combinaties zoals hierboven  

    
 
 

1ste fractie : 10 à 20 maart 
 

Vroege zaai : 80 à 90 N 
Late zaai* en dunne stand : 90 à 100 N 

 
2de fractie : 10 à 20 april 
 
3de fractie : 10 mei 
 
4de fractie : eventueel na de bloei                  
voor hoger eiwit met vloeibare ureum 



 

 
    Speciale gevallen 
 

Raaigras : CAPRI in de combinatie 
Klaproos : MCPA toevoegen 
Klein kruiskruid : dosering TREVISTAR minstens 0,75 l 
Resistente duist : AXIAL toevoegen  

 

     Opmerking 
 

 Interval vloeibare stikstof en herbiciden : 7 dagen  
Toevoegen van 2 kg Ammoniumsulfaat verbetert werking tegen grassen 

  
Als aanvullende informatie : werkingsgraad van onze herbicidenkeuze 
 

 

 

 CAPRI PACIFICA TREVISTAR PRIMUS 

Grassen 

Resistente duist   - - 

Duist   - - 

Windhalm    - - 

Straatgras   - - 

Raaigras   - - 

Breedbladigen 

Kamille     

Muur     

Kleefkruid     

Ereprijs   - - 

 

 GLYFOSAAT toepassingen 

 
Verleden jaar door het totaal uitblijven van vriesdagen hadden we rond deze tijd nog teveel  groene planten 
van gele mosterd en bladrammenas. Het mechanisch vernietigen, best voorafgegaan door een glyfosaat-

toepassing was toen het beste alternatief. 
 

Vandaag zijn diezelfde groenbemesters wel getekend van enkele vriesdagen, maar er is toch nog veel groen 
blad aanwezig. We zullen dus diezelfde werkwijze moeten volgen. Gelukkig is de bloei van deze 
groenbemesters verdwenen, want verleden jaar werd een glyfosaat-toepassing afgeraden of zelfs verboden 
omwille van bijengevaar. 
Ook Japanse haver is zwaar getekend, maar ook niet volledig verdwenen.  

 
Onderin deze groenbemesters zien we ook nog muur en kamille en deze komen vaak na 
verschillende grondbewerkingen later toch terug naar boven met als gevolg : opslagplanten die vaak niet 
meer kunnen bestreden worden.  
Wie niet meer ploegt, mag zeker niet twijfelen ! 

 
 Enkele nuttige tips over gebruik van glyfosaat 

 
 Keuze van glyfosaat : TAIFUN 4 l ( + ammoniumsulfaat 1,5 kg ) of  ROUNDUP POWER TURBO 3 l 
   

Gebruik zo weinig mogelijk water, dan is de concentratie van glyfosaat sterker. 
In Frankrijk wordt bij een generieke glyfosaat vaak 1,5 kg per hectare ammoniumsulfaat 
toegevoegd, vooral als er behandeld wordt bij een lage luchtvochtigheid. 

  

 
 

                                                      MAAIWEIDEN 

 
 Bemesting  

 
 Per snede is er ongeveer 120 N stikstof nodig en nog eens 80 N kali ( Potas ) 
 Maaiweiden moeten vanaf nu bemest worden … 
    
 
 Onkruidbestrijding tegen muur 
 
 Het kan zinvol zijn om een behandeling uit te voeren tegen muur en enkele andere onkruiden 

Vanaf nu kan U kiezen tussen STARANE Forte 0,5 l ( snelle werking )                                                                             
of PRIMUS 100 ml ( tragere maar bredere werking ) 
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                                                      GRAASWEIDEN 

 
 

  KALKCYANAMIDE voor weiden met een hoge veebezetting 

  
 Iedereen kent de vele voordelen van kalkcyanamide : verhindert de besmetting  
 van de dieren met leverbot, doordat het de gastheerslak, de levensnoodzakelijke  
 tussengastheer van de leverbot, bestrijdt. Verder worden eieren en larven van  
 talrijke andere weideparasieten vernietigd.   
 Kalkcyanamide werkt eveneens tegen emelten, de larven van de langpootmug  
 ( afhankelijk van de dosis  is het aantal gedode larven 80 à 95 % ) 
 
 Advies : 300 à 350 kg KALKCYANAMIDE ( 2 x in 5 jaar ) 
 
 Bijkomende tips  
    het gras moet droog zijn - in de late namiddag van een zonnige dag 
    overlappingen vermijden 
    geen kalkcyanamide strooien op een pas ingezaaide weide, minstens twee maai- of   

            graasbeurten wachten. 
    tegen de slakken van de leverbot en de larven van weideparasieten wordt kalkcyanamide  

            het best gestrooid bij een temperatuur gedurende de dag van minstens 10° C en meer. 
    na het strooien de dieren  minstens 2 weken uit de weiden houden. 
 
 Bemesting  

 
Een bemesting is nog niet zo dringend, maar kan uiteraard vanaf nu.  
Eventueel eerst een onkruidbestrijding en nadien bemesten. 

 
 Onkruidbestrijding tegen muur, herderstasje, boterbloem en paardebloem 

 
Door de zachte winter zijn de grasonkruiden in een perfecte ‘staat’  gebleven en hebben een voldoende 
‘gezond’  bladapparaat om te behandelen. 

 
   Vandaag : PRIMUS 100 ml ( eventueel in combinatie met vloeibare stikstof ) 

 
   Wanneer U nog 14 dagen wacht : PRIMUS 100 ml + MCPA 2 l    of  TREVISTAR 1 l + MCPA 2 l 

  
   Later tegen alle onkruiden inclusief doorlevende onkruiden : TREVISTAR 1,25 l + MCPA 2 l  /  BOFIX 5 l 

             
    TREVISTAR  bevat PRIMUS, STARANE en MATRIGON.                          
    Wanneer MCPA wordt toegevoegd, dan bestrijdt men alle onkruiden … en dit aan dezelfde prijs als BOFIX ! 

 
 Bestrijding van bodeminsecten : terug goed nieuws !!! 

 
  DURSBAN 480 : tijdelijke toelating in grasland van 1 maart tot 29 juni 2015 
  Dosis : 1,5 l / ha en de wachttijd voor begrazen bedraagt 60 dagen 

 

 
Larven van de langpootmug ( emelten ) vreten aan de 
worteltjes van het gras en daardoor sterven vele 
grasplantjes af. Deze plekken worden dan nadien 
opgevuld door onkruiden zoals muur. 
 
Dit voorjaar kunnen we deze ‘ ondergrondse  
veestapel ‘ bestrijden : profiteer van deze 
uitzonderingsmaatregel ! 

 
Naar aanleiding van de problematiek van bodeminsecten (emelten en engerlingen) in grasland, 
heeft het erkenningscomité een tijdelijke toelating gegeven in noodsituatie voor Dursban 480.  
Om het grondwater te beschermen, mag dit niet toegepast worden op erosiegevoelige gronden.                
 Tevens moet een bufferzone van 30 m gerespecteerd worden met 90% drifreducerende doppen.  

  Het product mag enkel toegepast worden op zand- en zandleem. 
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BUFFERZONE : spuitvrije zone van  1 m  langs waterlopen 

 
    Opgenomen in de randvoorwaarden …  
 

  

“ Landbouwers moeten een bestrijdingsvrije zone 
respecteren van één meter landinwaarts gemeten vanaf 
de bovenste rand van het talud van bevaarbare en 
onbevaarbare waterlopen van eerste, tweede en derde 
categorie.  

Op de fotoplannen van de verzamelaanvraag 
worden deze waterlopen voorgedrukt en 
aangegeven door een witte stippellijn.                              
( Vlaamse hydrografische atlas ) 

 
In het kader van de randvoorwaarden zullen daar verstrengde controles op komen en ook het FAVV zal 
toezicht houden. Hou dus best vooraleer U zaait of plant rekening met deze beperking, want een inbreuk op 
de randvoorwaarde kan geld kosten … 

 

Er mag wel op deze strook van 1 m geteeld worden, maar niet gespoten. Aardappelen planten kan dus niet. 
Een grasstrook zaaien is de beste optie. 

 
 
 

IPM    ( Integrated Pest Management ) nu verplicht toepassen 

 
Iedereen heeft ongetwijfeld al veel gelezen over IPM. 
Om te voldoen aan de toepassing van IPM moeten de maatregelen die opgesomd zijn in  
de checklist IPM * nageleefd worden. De punten die een quotering 1 krijgen, moeten verplicht nageleefd 
worden. Deze met quotering 2 moeten in totaal voor 70% nageleefd worden, en deze met quotering 3 
worden aanbevolen.  
 

 

*U kan deze checklist ( 4 pagina’s en 6 bijlagen ) terugvinden als U zoekt via Google : ‘ Checklist IPM ’   
 

 

Concreet : bewaar nieuwsbrieven en noteer zelf alle waarnemingen te velde of laat dit doen door onze 
medewerkers. 
Wij zullen U ook ten gepaste tijde ook teeltfiches bezorgen met een motivatie van onze waarnemingen of 
advies. 

 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
 
 

 


