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2. Inleiding 

Voor de aardappelteelt vormt het 6e mestactieplan een grote uitdaging. Enerzijds worden telers 

geconfronteerd met een dalende bemestingsruimte en anderzijds zal het areaal vanggewassen 

moeten toenemen. Binnen het demoproject “Aardappelen telen binnen de restricties van MAP VI” 

gaan Inagro, PCA en de Bodemkundige Dienst van België dieper in op deze uitdagingen.  

Specifiek in dit artikel gaan we dieper in op de bemestingsproef aangelegd door Inagro in april 2020 

met de focus op fractioneren en bemesting in de rij.  

 

2.1. STIKSTOF GEVEN IN DE RIJ 

Het nitraatresidu in het najaar ligt na de teelt van aardappelen vaak te hoog. Aardappelen springen 

weinig efficiënt om met de toegediende meststoffen. Dit is o.a. te wijten aan het minder ontwikkeld 

wortelstelsel van aardappelplanten. Zo nemen aardappelen nagenoeg geen stikstof op uit 

bodemlagen dieper dan 60 cm en wortels van planten uit naast elkaar gelegen rijen overlappen 

elkaar weinig. Meststoffen die in het midden tussen de rijen terecht komen, worden dus moeilijker 

opgenomen door het gewas. Bemesting in de rij (dicht bij de poters en de wortels) zou dit probleem 

(deels) kunnen verhelpen.  

 

2.2. STIKSTOFBEMESTING OPSPLITSEN 

Door in het voorjaar bij het poten een beperkte startgift toe te dienen en vervolgens op één of 

meerdere momenten tijdens het groeiseizoen na te gaan of aanvullende stikstofbemesting nodig is, 

kan de globale nutriëntenbenutting verhoogd worden. Een te hoog N-aanbod tijdens het 

groeiseizoen door bijvoorbeeld een te hoge bemesting bij het planten, wordt op die manier 

vermeden. Anderzijds is er minder risico op het uitspoelen van nitraten in het voorjaar (door hevige 

neerslag op een perceel met nog weinig gewas) wanneer bij het planten slechts een deel van het 

advies wordt toegediend. Gericht bijsturen tijdens het groeiseizoen is vooral aan te raden op 

percelen met een toediening van dierlijke mest in het voorjaar en op percelen met een moeilijk te 

berekenen stikstofmineralisatie, alsook bij afwijkende weersomstandigheden (waar we steeds meer 

mee te maken krijgen). 
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3. Proefopzet 

Op 25 april werd het ras Fontane op het proefveld in Ledegem geplant. Voorafgaand werd een 

bodemstaal genomen om een passend bemestingsadvies te kunnen opstellen.  

 

Tabel 1: Overzicht activiteiten in kader van deze proef. 

Tijdstip Activiteit 

25 maart 2020 Staalname grond (voor advies) 

25 april 2020 Planten 

27 mei 2020 Opkomsttelling  

4 juni 2020 Staalname grond 0-60 cm (6 w na planten) + opkomsttelling 

15 juni 2020  Staalname grond 0-30 cm + beoordeling gewasstand 

22 juni 2020 Staalname grond 0-60 cm (na voldoende neerslag) 

23 juni 2020 Eerste bladbemesting + beoordeling gewasstand 

30 juni 2020 Tweede bladbemesting + beoordeling gewasstand 

7 juli 2020 Derde bladbemesting + beoordeling gewasstand 

29 juli 2020 Beoordeling gewasstand 

17 augustus 2020 Beoordeling afrijping 

1 september 2020 Beoordeling afrijping 

29 september 2020 Oogst 

19 november 2020 Sorteren 

9 en 10 december 2020 Kwaliteitsanalyses 

 

3.1. DIVERSE BEMESTINGSSCHEMA’S 

Er werd geen organische bemesting op het proefveld gebracht. 

 

Tabel 2: Overzicht van de objecten 

                Omschrijving object 

1 0 N 

2 Vollevelds advies 229 kg N in één keer 

3 Vollevelds 160 kg N in één keer 

4 Vollevelds 160 kg N bij planten + bladbemesting juni-juli 

5 Rijenbemesting 160 kg N in één keer 

6 Rijenbemesting 160 kg N bij planten + bladbemesting juni-juli 

 

Bij een eerste object werd niks van stikstof toegediend. Zo kunnen we onder andere inschatten 

hoeveel mineralisatie er tijdens het seizoen is geweest en aantonen hoe moeilijk het is om het 

nitraatresidu na de aardappelteelt voldoende laag te krijgen. 
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Op de veldjes van object 2 werd het volledige advies in één keer gegeven vlak voor het planten. Uit 

een bodemstaal (25 maart 2020) bleek dat er nog nauwelijks stikstof in het bodemprofiel aanwezig 

was. Het advies lag dan ook op 229 kg N.  

De overige vier objecten werden bemest aan 70% van 229 kg N. Dit komt neer op 160 kg N/ha. Dit is 

tevens niet veel minder dan de nieuwe norm voor 2022 voor niet-zandgronden in gebiedstype 3 

(norm van 168 kg/ha). Deze lagere dosis werd enerzijds vollevelds toegediend (object 3 en 4) alsook 

in de rij (objecten 5 en 6).  

Voor objecten 4 en 6 werd nog een bijbemesting voorzien in juni-juli. De dosis van de bijkomende N-

bemesting was afhankelijk van een nieuwe staalname van elk van de objecten zo’n 5 weken na 

planten/bemesten. Indien het advies op 0 zou liggen, zal er toch een lage dosis N toegediend worden 

om een verschillend object te maken tussen respectievelijk object 3 & 4 en object 5 & 6.  

Het volledige proefveld kreeg dezelfde kaliumbemesting toegediend. 

 

3.2. BEHANDELINGSWIJZE 

Objecten 2, 3 en 4 werden vollevelds bemest met korrel ammoniumnitraat (27%) op het klaargelegde 

veld. Hierna kwam de plantmachine zonder nog enige vorm van 

grondbewerking (grondfrees werd niet gebruikt op de plantmachine). 

Objecten 5 en 6 werden bemest met behulp van de rijenbemester aanwezig 

op Inagro. In een andere bewerking (met gps-besturing) werden vervolgens 

de aardappelen geplant. De frees vooraan op de plantmachine mocht niet 

werken omdat anders het bemesten in de rij teniet werd gedaan.  

Objecten 4 en 6 werden in juni-juli nog drie keer bemest met vloeibare 

ureum 46% van een dosis van telkens 12 l/ha. Op die manier kregen we 

verschillende bemestingstrappen met respectievelijk object 3 en 5. 

Nochtans bleek na bodemstaalnames dat bijbemesten niet nodig was. 

 

Tabel 3: Overzicht van behandelingstijdstippen object 4 en 6 

Datum Dosering 

23 juni 2020 26,1 kg ureum 46% = 12 kg N/ha 

30 juni 2020 26,1 kg ureum 46% = 12 kg N/ha 

5 juli 2020 26,1 kg ureum 46% = 12 kg N/ha 
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3.3. METEOROLOGISCHE WAARNEMINGEN  

Grafiek 1 Weersgegevens KMI Beitem 

 

 

Tabel 4. Temperatuur (in °C) gemeten in het weerstation te Beitem-KMI 

 

 

Tabel 5: Neerslag (in mm) gemeten in het weerstation te Beitem-KMI 

 

°C 1e decade 2e decade 3e decade gemiddeld normaal

april 11,0 12,0 12,0 11,7 9,8

mei 13,0 11,9 17,2 14,1 13,6

juni 14,3 17,9 19,4 17,2 16,2

juli 16,7 16,8 18,7 17,5 18,4

augustus 22,5 22,0 17,2 20,5 18,0

september 16,3 17,9 14,0 16,1 14,9

Gemiddelde 16,2 15,2

mm 1e decade 2e decade 3e decade som normaal

april 0 18 11 29 51

mei 5 4 2 11 67

juni 11 29 9 50 72

juli 27 5 11 43 74

augustus 0 42 19 61 79

september 2 0 61 63 69

Totaal 257 411
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4. Resultaten 

De resultaten werden verwerkt via het statistisch pakket AGROVA-R ontwikkeld door Inagro in R-taal en 

gevalideerd met SPSS. 

Legende bij de resultaten tabellen: 

• Waarden gevolgd door dezelfde letter zijn niet significant verschillend (p=0,05) 

• KWV = Kleinste wezenlijk verschil; VC = variatiecoëfficiënt (%) 

• p-waarde: * = Significant (p<0,05); ** = Zeer significant (p<0,01); *** = Uiterst significant (p<0,001); N.S. = 

Niet significant (p>=0,05) 

 

4.1. BODEMSTALEN 

4.1.1. Staalname voor het planten (25 maart) 

Op 25 maart werd een grondstaal genomen om na te gaan hoeveel stikstof in het profiel was 

overgebleven na de winter. Na analyse bleek dat de bodemvoorraad zeer laag lag.  

Er werd dan ook geadviseerd om 229 kg N/ha toe te dienen.  
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4.1.2. Staalname 6 weken na planten (4 juni) 

Op 4 juni werden grondstalen genomen om na te gaan of het nodig was om op de objecten met 

lagere basisbemesting nog de overige 30% van het advies (of een andere dosering) toe te dienen. Op 

dat moment was het zes weken geleden dat er bemest en geplant werd. 

Doordat er op het perceel nauwelijks neerslag was gevallen vóór staalname begin juni konden de 

korrels ammoniumnitraat moeilijk oplossen. Deze zaten dus nog steeds op dezelfde plaats als bij 

toediening. Dit konden we o.a. vaststellen door de hoge ammoniumwaarden in enkele metingen. In 

de objecten met rijenbemesting zaten we met de grondboor duidelijk in de zone waar de bemesting 

gepositioneerd was. Dit in tegenstelling tot de objecten met volleveldsbemesting. Daar was de 

stikstof uit de ammoniumnitraat door de droogte niet tot in de knolnest gezakt.  

Door de droogte vormde het gewas ook minder loofmassa en we verwachtten dan ook dat de totale 

stikstofbehoefte van het gewas dit jaar wat lager zou blijven. Het advies luidde dan ook om op dat 

moment geen tweede fractie te geven. Van zodra er eindelijk voldoende neerslag viel, werden de 

bodemstalen opnieuw genomen worden. 

 

Tabel 7: Overzicht resultaten bodemanalyse 4 juni 2020 

 

 

Om te verifiëren dat de ammoniumnitraatkorrels nog steeds bovenaan in de rug zat, werden op 15 

juni nog eens grondstalen genomen bovenaan in de rug. Dit is niet de locatie waar normaalgezien 

grondstalen worden genomen want daar zitten de wortels van de aardappelplant niet.  

Uit de staalname van de 0-30 cm laag bleek enerzijds dat de ruggen daar extreem droog waren (hoge 

droge stof). In alle bemeste objecten (dus niet in object 1) werd een hoog gehalte ammonium 

gevonden. Dit betekent dat er bemonsterd werd in de zone waar de meststofkorrels zaten. Bij de 

vollevelds bemeste objecten was daarnaast ook de meeste nitraat terug te vinden in het object met 

de hoogste basisbemesting. 

 

Bodemlaag Nitraat Ammonium Droge stof Advies

kg/ha kg/ha % kg N/ha

Object 1 Nulbemesting

0-30 cm 36 < 4 89,6 175

30-60 cm 12 < 4 87,2

Object 2 Vollevelds advies 229 kg N in één keer

0-30 cm 39 < 4 88,8 168

30-60 cm 16 < 4 85,8

Object 3 Vollevelds 160 kg N in één keer

0-30 cm 66 18 88,8 133

30-60 cm 21 7 85,7

Object 4 Vollevelds 160 kg N bij planten + bladbemesting juni-juli

0-30 cm 49 < 4 88,7 152

30-60 cm 22 6 85,8

Object 5 Rijenbemesting 160 kg N in één keer

0-30 cm 161 78 89,1 0

30-60 cm 32 9 86,2

Object 6 Rijenbemesting 160 kg N bij planten + bladbemesting juni-juli

0-30 cm 169 48 88,8 7

30-60 cm 23 6 85,9
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Tabel 8: Overzicht resultaten bodemanalyse 15 juni 2020 

 

4.1.3. Staalname na voldoende neerslag (22 juni) 

De eerste helft van juni viel er eindelijk wat regen van betekenis. Hierdoor verwachtten we dat de 

ammoniumnitraatkorrels gegeven bij planten eindelijk meer konden oplossen en de stikstof zou 

vrijkomen. Daarom werd op 22 juni nogmaals een grondstaal genomen in elk van de objecten.  

In onderstaande tabel is te zien bij de droge stof dat de regen niet voldoende was om de bodem 

voldoende vochtig te maken. Het percentage droge stof lag op 22 juni zelfs hoger dan op 4 juni. Toch 

zien we nu wel het verschil tussen de vollevelds bemeste veldjes met volledige adviesdosis bij 

planten in vergelijking met de veldjes die slechts 70% van het advies kregen bij planten. 

Er werd geadviseerd om 56-60 kg N/ha bij te geven op object 3 en 4 waarbij 70% van de 

adviesbemesting vollevelds bij planten werd toegediend. Bij de rijenbemesting moest er niks 

bijbemest worden. De ‘slechte’ plaatsing van de korrels (+ langdurige droogte) bij vollevelds planten 

kan hier terug aan de oorsprong liggen van het verschil tussen vollevelds (object 3-4) en 

rijenbemesting (object 5-6). 

Tabel 9: Overzicht resultaten bodemanalyse 22 juni 2020 

 

Er werd beslist om vanaf eind juni wekelijks 3x 12 kg N/ha toe te dienen op objecten 4 en 6.  

Bodemlaag Nitraat Ammonium Droge stof

kg/ha kg/ha %

Object 1 Nulbemesting

0-30 cm 16 < 4 91,6

Object 2 Vollevelds advies 229 kg N in één keer

0-30 cm 127 84 92,4

Object 3 Vollevelds 160 kg N in één keer

0-30 cm 47 12 92,1

Object 4 Vollevelds 160 kg N bij planten + bladbemesting juni-juli

0-30 cm 79 36 92,3

Object 5 Rijenbemesting 160 kg N in één keer

0-30 cm 258 59 92,5

Object 6 Rijenbemesting 160 kg N bij planten + bladbemesting juni-juli

0-30 cm 183 71 92,9

Bodemlaag Nitraat Ammonium Droge stof Advies

kg/ha kg/ha % kg N/ha

Object 1 Nulbemesting

0-30 cm 14 6 90,0 93

30-60 cm 9 5 89,5

Object 2 Vollevelds advies 229 kg N in één keer

0-30 cm 106 38 90,6 0

30-60 cm 11 4 90,3

Object 3 Vollevelds 160 kg N in één keer

0-30 cm 45 17 90,1 60

30-60 cm 11 10 90,3

Object 4 Vollevelds 160 kg N bij planten + bladbemesting juni-juli

0-30 cm 41 9 90,3 56

30-60 cm 19 8 89,7

Object 5 Rijenbemesting 160 kg N in één keer

0-30 cm 136 10 90,6 0

30-60 cm 20 < 4 90,9

Object 6 Rijenbemesting 160 kg N bij planten + bladbemesting juni-juli

0-30 cm 189 < 4 90,8 0

30-60 cm 12 6 90,3
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4.2. GEWASSTAND DOORHEEN HET SEIZOEN 

Het hele groeiseizoen hinkte het niet-bemeste object 1 duidelijk achterop.  

De objecten die bemest waren in de rij bij planten scoorden steeds net ietsje beter dan de vollevelds 

bemeste veldjes. Op sommige tijdstippen was dit zelfs statistisch significant. Dit heeft veel te maken 

met het uitzonderlijk droge voorjaar. De meststofkorrels toegediend met de rijenbemester zaten 

vanaf het begin dichter bij de wortels. De stikstof uit de vollevelds bemeste veldjes bleven hoger in 

de rug zitten en verplaatste zich moeizaam door het gebrek aan vocht. 

Tussen de drie objecten met volleveldsbemesting waren er weinig verschillen op te merken; alsook 

niet tussen de twee objecten met rijenbemesting. 

 

Tabel 10: Gewasstand 

Nr Object Gewasstand (1-9) 

  15 juni 23 juni 30 juni 7 juli 29 juli 

1 0 N 4,6     c 5,8   b 5,4    c 5,0      d 4,9  b 

2 Vollevelds advies 229 kg N in 1x 6,3 ab 6,8 ab 6,0  bc 6,6  bc 6,9 a 

3 Vollevelds 160 kg N in 1x 6,0 ab 6,6 ab 6,3  b 6,9  bc 6,9 a 

4 Vollevelds 160 kg N bij planten + 

bladbemesting juni-juli 

5,6   bc 6,6 ab 6,1  bc 6,4    c 7,0 a 

5 Rijenbemesting 160 kg N in 1x 6,8 a 7,0 a 7,3 a 7,3 ab 7,2 a 

6 Rijenbemesting 160 kg N bij 

planten + bladbemesting juni-juli 

7,0 a 6,8 ab 7,5 a 7,6 a 7,5 a 

Gemiddeld 6,0  6,6  6,4  6,6  6,7  

KWV 1,08  /*  0,83  0,65  1,02  

VC (%) 7,8  8,2  5,63  4,28  6,6  

p-waarde Factor 1 4,95E-5 *** 0,074 NS 3,9E-06 *** 3,0E-8 *** 8,3E-6 *** 

/* Niet van toepassing wegens Kruskal-Wallis 

 

Tabel 11: Afrijping 

Nr 

 

Object Afrijping (1-9) 

  17 augustus 1 september  

1 0 N 7,0 a 7,3 a 

2 Vollevelds advies 229 kg N in 1x 6,0   b 6,9 ab 

3 Vollevelds 160 kg N in 1x 3,9     c 6,9 ab 

4 Vollevelds 160 kg N bij planten + 

bladbemesting juni-juli 

3,9     c 6,8 ab 

5 Rijenbemesting 160 kg N in 1x 3,8     c 6,7 ab 

6 Rijenbemesting 160 kg N bij planten + 

bladbemesting juni-juli 

3,9     c 6,5   b 

Gemiddeld 4,7  6,8  

KWV 0,75  0,73  

VC (%) 6,86  4,65  

p-waarde Factor 1 4,96E-10 *** 0,036 * 
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Object 1 (zonder N-bemesting) begon ook vroeger aan de afrijping. Op 17 augustus waren er tussen 

de andere objecten geen statistische verschillen waar te nemen met uitzondering van object 2 

(vollevelds met advies in 1 x). Hier is geen directe verklaring voor. 1 september waren er lichte 

verschillen tussen de objecten waarbij de veldjes met rijenbemesting net iets minder afgerijpt waren 

maar de verschillen bleven klein. 

 

4.3. OPBRENGST 

Gemiddeld werd een netto-opbrengst +35mm van 46,8 ton/ha gemeten. Trekken we daar nog 20% 

van af om rekening te houden met de kopakkers, spuitsporen, … dan komt deze opbrengst op 37,4 

ton/ha. Dit is een laag resultaat voor het ras Fontane zelfs voor het droge, warme groeiseizoen 2020. 

Hetgeen we visueel zagen op het veld, trok zich ook verder door naar de opbrengstcijfers. Voor zowel 

de +50mm als de totale bruto-opbrengst scoorde het niet-bemeste object 1 het laagst en dit was 

zelfs significant verschillend met de meeste objecten. Het omgekeerde geldt dan weer voor de 

sortering 35-50 mm. 

Een lagere vollevelds bemesting (object 3) leidde tot een fijnere sortering en lagere netto-opbrengst 

in vergelijking met het volledige advies vollevelds (object 2). Deze verschillen waren niet statistisch 

significant. 

Het object met vollevelds basisbemesting in combinatie met een bladbemesting tijdens het 

groeiseizoen (object 4) scoorde het best van de drie objecten met vollevelds bemesting en ook heel 

gelijkaardig met de twee objecten met rijenbemesting. 

Tussen de twee objecten 5 en 6 met rijenbemesting waren er minimale verschillen waar te nemen. 

Het object met extra bladbemesting (object 6) was licht in het voordeel. 

Ook hier kunnen we weer besluiten dat bij de rijenbemesting de stikstof beter benut kon worden 

door het gewas. Door de slechtere beschikbaarheid van de volleveldsbemesting was het zinvol dat 

een deel van de stikstof onder de vorm van bladvoeding aan het gewas werd toegediend.  

 

Tabel 12: Opbrengst en sortering 

Nr Object Opbrengst (ton/ha) 

  +50 mm 35-50 mm Netto +35mm 

1 0 N 29,6   b 6,7 a 36,2   b 

2 Vollevelds advies 229 kg N in 1x 41,7 a   4,3   b 45,9 a 

3 Vollevelds 160 kg N in 1x 39,2 a 5,0 ab 44,2 ab 

4 Vollevelds 160 kg N bij planten + 

bladbemesting juni-juli 

45,8 a 5,4 ab 51,2 a 

5 Rijenbemesting 160 kg N in 1x 46,3 a 4,9 ab 51,3 a 

6 Rijenbemesting 160 kg N bij planten 

+ bladbemesting juni-juli 

47,0 ab 4,8 ab 51,8 a 

Gemiddeld 41,6  5,2  46,8  

KWV 9,62  2,4  8,12  

VC (%) 10,07  19,96  7,55  

p-waarde Factor 1 2,26E-4 *** 0,074 NS 0,94E-4 *** 
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Grafiek 2. Opbrengst en sortering 

 

 

4.4. KWALITEIT 

Omwille van de droogte was het onderwatergewicht hoog met een gemiddelde van 442 g/5kg. Dit is 

geen uitzondering voor Fontane in het groeiseizoen van 2020. De verschillen tussen de objecten 

bleven beperkt. Enkel het object zonder stikstofbemesting haalde een hoger onderwatergewicht. Dit 

zien we steeds na een nulbemesting omdat er dan minder energie gestoken wordt in het loof, start 

de knolzetting net iets vroeger en kan er meer droge stof opbouw plaatsvinden. Het laagste 

onderwatergewicht werd gevonden bij de rijenbemesting in combinatie met bladbemesting. 

Op vlak van de frietkwaliteit waren er geen verschillen te zien. Alle veldjes toonden een uitstekende 

bakindex, nauwelijks heterogene frieten en geen suikertoppen. 
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Tabel 13. Onderwatergewicht en frietkwaliteit 

Nr Object Onderwater-

gewicht 

Frietindex Heterogene 

frieten 

Suikertoppen 

  (g/5kg) (0-6) ( % ) ( % ) 

1 0 N 456 a 1,7 a 5,0 a 0,0  

2 Vollevelds advies 229 kg N in 1x 438 ab 1,4 a 0,0  b 0,0  

3 Vollevelds 160 kg N in 1x 446 ab 1,6 a 0,0  b 0,0  

4 Vollevelds 160 kg N bij planten + 

bladbemesting juni-juli 

443 ab 1,7 
a 

0,0  b 0,0  

5 Rijenbemesting 160 kg N in 1x 438 ab 1,7 a 0,0  b 0,0  

6 Rijenbemesting 160 kg N bij planten 

+ bladbemesting juni-juli 

430  b 1,6 
a 

1,3 ab 0,0  

Gemiddeld 442  1,6  1,0  0,0  

KWV 20,35  0,3  Nvt wegens 

Kruskal-Wallis 

  

VC (%) 2,0  8,21  187,62    

p-waarde Factor 1 0,016 * 0,171 NS 0,025 *   

 

4.5. NITRAATRESIDU 

Onmiddellijk na de oogst werd van elk object een grondstaal genomen van de drie bodemlagen 0-30 

cm, 30-60 cm en 60-90 cm. Aangezien de staalname niet in herhalingen plaats vond, kan er geen 

statistiek uitgevoerd worden. 

De nitraatresidu’s op het proefveld vielen allemaal goed mee met een maximum van 89 kg N/ha. Het 

object zonder stikstofbemesting haalde duidelijk het laagste nitraatresidu. 

De twee objecten met bladbemesting in juni-juli haalden de hoogste nitraatresidu’s. De extra 

bijbemesting waren dus onvoldoende opgenomen door het gewas; alhoewel deze bladbemesting wel 

zinvol was naar de opbrengst toe. Er werd 36 kg N als bladbemesting gegeven op object 4 en 6. Het 

verschil in nitraatresidu tussen object 3 versus object 4 en object 5 versus object 6 lag op 26 à 29 kg 

N. Object 2 waarbij het volledige advies in één keer volledig vollevelds werd gegeven haalde een 

nitraatresidu dat maar beperkt hoger lag t.o.v. de object met 70% van de adviesbemesting (object 3 

en object 5).  

 

Tabel 14: Nitraatresidu (kg NO3-N) – 29 september 2020 

N

r 

Object 0 - 30cm 30 – 60 cm 60 – 90 cm Totaal  

(0 – 90 cm) 

1 0 N 26 7 4 38 

2 Vollevelds advies 229 kg N in 1x 57 8 3 68 

3 Vollevelds 160 kg N in 1x 45 13 5 62 

4 Vollevelds 160 kg N bij planten + 

bladbemesting juni-juli 

69 12 7 89 

5 Rijenbemesting 160 kg N in 1x 36 14 6 56 

6 Rijenbemesting 160 kg N bij planten + 

bladbemesting juni-juli 

73 8 4 86 
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5. Besluit 

Op 25 april 2020 werd op een praktijkperceel met het ras Fontane een bemestingsproef aangelegd 

met rijenbemesting en fractioneren als thema. Na een eerste bodemanalyse voor planten bleek er 

nog weinig stikstof aanwezig te zijn in het profiel waardoor het totale N-advies hoog lag (229 kg 

N/ha). Verschillende objecten kregen slechts 70% van het advies bemest ofwel vollevelds op het 

klaargelegde veld ofwel in de rij. Door de langdurige droogte konden de nitraatkorrels niet oplossen 

in de bodem en was er weinig gewasontwikkeling. Bij staalname 6 weken na laatste bemesting (= bij 

planten) werd er dan ook geen advies gegeven om nog de overige 30% bij te geven. Toen er eindelijk 

weer wat regen viel, werd beslist om op 22 juni nogmaals bodemstalen te nemen. Hieruit bleek dat 

er dan toch moest bijbemest worden op de veldjes waar bij planten vollevelds 70% van het advies 

was bemest. Dit was niet nodig bij de rijenbemesting. Om toch verschillen tussen de objecten te 

creëren werd op één object met rijenbemesting toch ook nog bijbemest eind juni.  

Uit de staalnames in juni bleek dat de meststofkorrels bij de vollevelds bemeste veldjes boven de 

poter waren blijven steken, terwijl de korrels in de rij bemest wel dicht bij de poters zaten. Bij 

voldoende neerslag levert dit normaal geen probleem op. Dit verklaart onder andere het verschil in 

advies naar al dan niet bijbemesten tweede helft juni. Maar ook in de gewasstand tijdens het 

groeiseizoen was het verschil tussen de twee manieren van bemesten zichtbaar waarbij de veldjes 

met rijenbemesting er beter bij stonden. Het object zonder enige stikstofbemesting stond het hele 

groeiseizoen het slechtst qua gewasstand. Er waren geen verschillen te zien naargelang de 

hoeveelheid stikstof dat gegeven werd.  

Op vlak van de afrijping waren er weinig verschillen te zien. Enkel het onbemeste object rijpte sneller 

af in vergelijking met de bemeste objecten.  

Hetgeen we visueel zagen op het veld, trok zich ook verder door naar de opbrengstcijfers. De laagste 

opbrengst werd duidelijk gehaald bij het onbemeste object. Volleveldsbemesting zonder 

bladbemesting in juni/juli haalde ook een lagere opbrengst waarbij 100% N-advies net iets betere 

resultaten gaf dan slechts 70% van het N-advies. De hoogste opbrengsten waren voor het vollevelds 

bemeste object met bladbemesting en voor de twee objecten met rijenbemesting. Het verschil in 

opbrengst tussen de rijenbemesting aan 70% van het advies of 70% advies aangevuld met 

bladbemesting tijdens het groeiseizoen was verwaarloosbaar klein.  

Dus na rijenbemesting kon de stikstof beter benut worden door het gewas waardoor een 

gereduceerde stikstofdosis (-30%) zelfs voldoende was.  Door de slechtere beschikbaarheid van de 

volleveldsbemesting was het zinvol dat een deel van de stikstof onder de vorm van bladvoeding aan 

het gewas werd toegediend.  

De verschillen op vlak van de kwaliteit waren minimaal. Enkel bij het onderwatergewicht was het 

logisch dat het object zonder stikstofbemesting de hoogste score haalde (minder energie gestoken in 

het loof, waardoor de knolzetting net iets vroeger start met meer droge stof opbouw).  

De nitraatresidu’s op het proefveld vielen allemaal goed mee met een maximum van 89 kg N/ha. Het 

object zonder stikstofbemesting haalde duidelijk het laagste nitraatresidu. De twee objecten met 

bladbemesting in juni-juli haalden de hoogste nitraatresidu’s. De extra bijbemesting was dus 

onvoldoende opgenomen door het gewas; alhoewel deze bladbemesting wel zinvol was naar de 

opbrengst toe na een volleveldsbemesting in het voorjaar.  
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Samengevat kunnen we stellen dat door toepassing van de basisbemesting in de rij de 

meststofkorrels beter geplaatst waren. De stikstof zat meteen in de wortelzone. Na de 

volleveldsbemesting zaten de stikstof te veel bovenaan in de rug. Door het uitblijven van voldoende 

neerslag kon deze stikstof niet tot in de wortelzone migreren. Het verschil naar 

stikstofbeschikbaarheid bleef lang zichtbaar in de gewasstand. Tweede helft juni bleek dat er stikstof 

tekort zat in de bodem na een volleveldsbemesting aan 70% van het advies. Bij de rijenbemesting 

aan 70% van het advies was geen extra stikstof meer nodig.  

De hoogste opbrengsten werden gevonden bij de objecten met rijenbemesting. Een verlaagde 

bemesting van 70% was voldoende. De volleveldsbemesting gefractioneerd toedienen haalde een 

vergelijkbare opbrengst. Enkel een basisbemesting bij planten (vollevelds) resulteerde in minder 

kilo’s, zeker na een gereduceerde gift. 

Het nitraatresidu lag het hoogst bij de objecten met bladbemesting tijdens het groeiseizoen. Na 

rijenbemesting in het voorjaar was die extra bladbemesting niet nodig en ook niet gevaloriseerd in de 

opbrengst. Vollevelds bemesten aangevuld met nog wat bladbemesting juni-juli resulteerde tegen de 

verwachten in in een hoger nitraatresidu want ook de opbrengst lag hoger. 

Financieel scoorde in 2020 het object met een verlaagde basisbemesting in de rij het best. Er is een 

besparing in de hoeveelheid meststoffen en de opbrengst lag hoger. Als we rekenen aan een 

kostprijs van 1€ per kg N en een verkoopsprijs van 80€ /ton aardappelen, komen we aan +400€ voor 

70% rijenbemesting t.o.v. 100% advies vollevelds. 
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6. Bijlage – Foto’s 

6.1. 2 JULI 2020 

  

Object 1: nulbemesting Object 2: vollevelds – 229 kg N/ha 
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Object 3: vollevelds 160 kg N/ha Object 4: vollevelds 160 kg N/ha + 2x 12 kg N 

  

Object 5: rijenbemesting 160 kg N/ha Object 6: rijenbemesting 160 kg N/ha + 2x 12 

kg N 
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6.2. 3 AUGUSTUS 2020 

  

Object 1: nulbemesting Object 2: vollevelds – 229 kg N/ha 

  

Object 3: vollevelds 160 kg N/ha Object 4: vollevelds 160 kg N/ha + 3x 12 kg N 
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Object 5: rijenbemesting 160 kg N/ha Object 6: rijenbemesting 160 kg N/ha + 3x 12 

kg N 

 

 


