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 16.1 INLEIDING 

De Vlaamse landbouw heeft in het verleden reeds heel wat inspanningen geleverd om de 

kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater te verbeteren. Echter, de norm van 50 mg 

nitraat (NO3
-) l-1 van de Europese Nitraatrichtlijn (Anonymus, 1991b) wordt in 

verschillende bekkens nog steeds niet gehaald en eutrofiëring blijft een belangrijk 

milieuprobleem. Een verdere vermindering van verliezen van stikstof (N) vanuit de 

plantaardige productie blijft dus noodzakelijk. 

Een beperking van de N-bemesting wordt beschouwd als één van de beste N-beheer-

maatregelen om NO3
--verliezen naar grond- en oppervlaktewater te beperken. Stikstof-

bemestingsnormen zijn dan ook een belangrijke pijler van het vierde MestActiePlan (MAP 

IV). Het systeem ‘werkzame N’ houdt rekening met de gewasbehoefte, de bodem-

voorraad, de mineralisatie en werkingscoëfficiënt van de toegediende meststoffen. Er 

wordt enerzijds een norm opgelegd voor de hoeveelheid N uit dierlijke mest die 

aangewend mag worden en anderzijds een limiet voor de totale hoeveelheid werkzame N 

(Anonymus, 1991a; 2011). 

In de variatie van lage naar optimale N-bemestingshoeveelheden, laten de meeste teelten 

een vrij constante minerale N (Nmin) hoeveelheid achter bij de oogst. Die constante Nmin 

hoeveelheid, gedefinieerd als het latente Nmin residu, wordt beschouwd als de minimale 

Nmin hoeveelheid die nodig is om een optimale groei te garanderen. Dit noodzakelijke 

latente Nmin residu is gewasafhankelijk en blijft meestal vrij constant bij toenemenende 

bemestingsdosissen tot een bepaald breekpunt waarna het Nmin residu stijgt (Broadbent & 

Carlton, 1978; Hofman et al., 1981; Neeteson & Whitemore, 1997). Boven het breekpunt 

verhoogt het risico van NO3
--uitspoeling tijdens de winter. Stikstoftrappenproeven kunnen 

helpen om dit breekpunt vast te stellen. 

In deze studie heranalyseerden we de resultaten van N-trappenproeven om de effecten 

van N-bemestingshoeveelheden op opbrengsten/N-opname en Nmin hoeveelheid te 
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berekenen. Deze analyse liet toe om het effect van de bemestingsnormen werkzame N 

van MAP IV op gewasopbrengst (Anonymus, 1991a; 2011) en potentiële N-verliezen te 

evalueren en om de effectiviteit van de huidige bemestingsnormen werkzame N in 

termen van latente Nmin te beoordelen en suggesties voor verdere verfijning te doen waar 

nodig. 

 16.2 MATERIAAL EN METHODEN 

16.2.1 Stikstoftrappenproeven  

Resultaten van Vlaamse en Waalse N-trappenproeven bij gemaaid grasland, kuilmaïs, 

aardappelen, suikerbieten en wintertarwe uitgevoerd tussen 1991 en 2011 werden 

bijeengebracht (Figuur 1) (D’Haene et al., 2014). Naast de beschikbare gewas- en 

bodemgegevens van de betrokken jaren werd informatie over de voorgaande teelt 

verzameld. Aangezien de N-trappenproeven uitgevoerd werden om de optimale N-

bemesting in functie van de opbrengst en Nmin hoeveelheid in het najaar te bepalen, werd 

wel steeds de opbrengst bepaald, maar niet altijd het N-gehalte van alle geoogste 

plantendelen.  

In de N-trappenproeven werden verschillende hoeveelheden N toegediend variërend van 

een onbemest plot tot plots met overbemesting. De N in organische meststoffen is slechts 

gedeeltelijk beschikbaar voor de teelt. De werkzame N (uitgedrukt als % van de totale N-

inhoud) van verschillende meststoffen varieert van 15% bij compost tot 100% bij minerale 

meststoffen (Geypens et al., 1992; Schröder et al., 2005; 2007; 2010; van Dijk et al., 2005; 

Anonymus, 2011; Baila, 2011). 

Voor elke teelt berekenden we een dosis-responscurve voor opbrengst en Nmin 

hoeveelheid in functie van de toegediende werkzame N op basis van de gebundelde data 

van de verschillende N-trappenproeven. De dosis-responscurve voor N-opname werd 

voor gemaaid grasland, kuilmaïs en wintertarwe berekend. Enkel voor deze teelten werd 

de N-concentratie van de geoogste delen gemeten. 

Bundelen van data van de verschillende N-trappenproeven biedt de mogelijkheid om een 

meer algemene schatting van het bemestingseffect op de gewasopbrengst/N-opname en 

Nmin hoeveelheid te verkrijgen. Een ander positief effect van het bundelen is dat de 

resultaten van N-bemestingsproeven met een beperkt aantal trappen in de analyse 

meegenomen kunnen worden. 
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Figuur 1: Ligging van de stikstoftrappenproeven in Vlaanderen en Wallonië (Bron: D’Haene et al., 

2014) 

 

16.2.2 Logistisch model 

Een logistisch model werd gebruikt om de opbrengst/totale N-opname te relateren aan de 

toegediende werkzame N (Overman et al., 2003): 

                              
 

      (                              )
   

  (kg vers of drogestof productie of kg N ha-1) 

a= maximale opbrengst (vers of drogestofopbrengst per ha) of N-opname (kg N per ha), 

b= intercept wanneer er geen N werd toegediend en c= responscoëfficiënt.  

 

16.2.3 Latent minerale stikstofresidu  

Voor de verschillende teelten werd het latente Nmin residu in functie van de toegediende 

werkzame N via gesegmenteerde lineaire regressie berekend. Gesegmenteerde lineaire 

regressie is een methode waarbij het bereik van de onafhankelijke variabele opgedeeld 

wordt in segmenten en een regressie-analyse voor ieder segment wordt uitgevoerd. 

Gesegmenteerde lineaire regressie wordt toegepast als de relatie tussen de afhankelijke 

en onafhankelijke variabele plotse veranderingen vertoont. De grenzen tussen de 

segmenten worden breekpunten genoemd. Een breekpunt is een kritieke, veilige of 

drempelwaarde waarboven of -onder (on)gewenste effecten voorkomen. Oosterbaan et 
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al. (1990) ontwikkelden een methode voor het berekenen van de betrouwbaarheids-

intervallen voor de breekpunten zodat het breekpunt met het kleinste betrouwbaarheids-

interval berekend wordt. Daarnaast testten we ook een exponentieel, kwadratisch en 

machtsmodel. 

 16.3 RESULTATEN EN DISCUSSIE 

16.3.1 Opbrengst 

Figuur 2 toont de opbrengst in functie van de toegediende hoeveelheid werkzame N. De 

maximale hoeveelheid van de drogestof (DS) productie in functie van de toegediende 

hoeveelheid werkzame N was respectievelijk 13.1 en 20.1 ton ha-1 voor het gemaaid gras 

en kuilmaïs. De maximale hoeveelheid van de afgevoerde verse opbrengst in functie van 

de toegediende hoeveelheid werkzame N was respectievelijk 61.8, 90.9 en 11.2 ton ha-1 

voor aardappelen, suikerbieten en wintertarwe.  

De maximale opbrengst in functie van de toegediende hoeveelheid werkzame N werd 

voor elk gewas met de gebundelde data van alle N-trappenproeven berekend. Om het 

effect van databundeling te beoordelen, werden de gegevens opnieuw geanalyseerd per 

textuurklasse (zand, zandleem en leem). De bodemtextuur is immers de belangrijkste 

bodemparameter die de opbrengst beïnvloedt, en voor gemaaid gras, aardappelen en 

kuilmaïs waren in elke bodemtextuurklasse genoeg data om de dosis-responscurven te 

berekenen. Voor suikerbieten en wintertarwe waren alleen gegevens van leembodems 

beschikbaar.  

De berekende maximale DS-productie van gemaaid gras was respectievelijk 14.2±1.4, 

12.9±0.5 en 13.2±0.5 ton ha-1 (waarde tussen haakjes: standaarddeviatie) voor zand, 

zandleem- en leempercelen, terwijl de maximale DS-opbrengst voor alle percelen 

13.1±0.4 ton ha-1 was. Voor kuilmaïs was de berekende maximale DS-opbrengst 

respectievelijk 20.2±0.7, 19.4±0.9 en 20.1±0.6 ton ha-1 voor zandleem-, leem- en alle 

percelen. Voor aardappelen was de berekende maximale opbrengst respectievelijk 

62.4±2.3, 60.4±4.8 en 61.8±2.1 ton ha-1 voor zandleem-, leem- en alle percelen. De 

berekende maximale opbrengst van gemaaid gras, kuilmaïs en aardappelen voor de 

verschillende bodemtextuurklassen afzonderlijk berekend, waren niet significant 

verschillend van de maximale opbrengst voor alle N-trappenproeven samen berekend. 

De berekende opbrengst bij de Vlaamse bemestingslimieten van MAP IV (Anonymus, 

2011) bedraagt 92-93% van de berekende maximale opbrengst voor gemaaid gras, 

kuilmaïs en wintertarwe. Voor aardappelen en kuilmaïs, die het vaakst worden geteeld op 

percelen met een voorgeschiedenis van hoge mesttoediening, wordt 96-99% van de 

berekende maximale opbrengst bij de bemestingsnormen verkregen. 
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Figuur 2: Dosis-responscurven van opbrengst (drogestofopbrengst voor grasland en kuilmaïs en verse 

opbrengst voor aardappelen, suikerbieten en wintertarwe) en (segmenteerde) lineaire regressie (en 

exponentiële regressie voor kuilmaïs) van het minerale stikstofresidu (N-residu) in functie van de 

toegediende hoeveelheid werkzame stikstof (N) (Bron: D’Haene et al., 2014) 

 ◊ N-residu  
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 ∆ Opbrengst      
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16.3.2 Stikstofopname door de teelt 

Figuur 3 illustreert de totale N-opname in gras, kuilmaïs en wintertarwe in functie van 

werkzame N. Bij de volle lijn zijn niet-geoogste gewasdelen inbegrepen, terwijl het bij de 

stippellijn enkel gaat over geëxporteerde N. Stro is daar bij wintertarwe niet bij 

inbegrepen omdat verondersteld is dat stro op het perceel blijft. De maximale totale N-

opname varieerde tussen 261 kg N ha-1 voor kuilmaïs en 419 kg N ha-1 voor gras. De 

maximale afgevoerde N varieerde tussen 235 kg N ha-1 voor maïs en 369 kg N ha-1 voor 

gras.  
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Figuur 3: Dosis-responscurven van stikstofopname (volle lijn: niet-geoogste gewasdelen inbegrepen 

en gestippelde lijn: geëxporteerde N) en (segmenteerde) lineaire regressie (en exponentiële regressie 

voor kuilmaïs) van het minerale stikstofresidu (N-residu) in functie van de hoeveelheid toegediende 

werkzame stikstof (N) (Bron: D’Haene et al., 2014) 

De berekende maximale N-opname van gemaaid gras en kuilmaïs voor de verschillende 

textuurklassen afzonderlijk berekend, was niet significant verschillend van de maximale N-

opname berekend voor alle N-trappenproeven samen.  
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De maximale opbrengst en N-opname voor alle N-trappenproeven gecombineerd of 

opgesplitst per textuurklasse waren niet significant verschillend, beide benaderingen 

leiden in principe tot dezelfde conclusies. Wel leidt het bundelen van trappenproeven per 

textuurklasse over het algemeen tot hogere standaardafwijkingen ten opzichte van de 

analyse van alle data samen. 

16.3.3 Latent minerale stikstofresidu 

Er werd -indien mogelijk of significant- een gesegmenteerde lineaire regressieanalyse van 

het Nmin residu uitgevoerd (Tabel 1). We testten ook een exponentieel, kwadratisch en 

machtsmodel, maar het significantieniveau was consistent lager in vergelijking met 

gesegmenteerde lineair regressie voor gemaaid gras en aardappelen en lineaire regressie 

voor suikerbieten en wintertarwe, met uitzondering van een exponentiële curve voor 

kuilmaïs.  

Tabel 1: Latente minerale stikstof (Nmin) hoeveelheid (kg N ha
-1

) voor het breekpunt in functie van 

toegediende werkzame N, en vergeleken met de waarden voorgesteld door Hofman et al. (1987) (Bron: 

D’Haene et al., 2014) 

Teelt Latente Nmin  

(+ standaardafwijking)  

Schatting latente Nmin door 

Hofman et al (1987) 

Grasland  18 ± 15 30 

Kuilmaïs  / 40 

Aardappelen 72 ± 29 75 

Suikerbieten 13 ± 4* 25 

Wintertarwe / 35 

*: latente Nmin is constant 

De gesegmenteerde lineaire regressie van gemaaid grasland vertoonde een breekpunt bij 

281±84 kg toegediende werkzame N ha-1, maar zelfs boven deze waarden blijft de Nmin 

hoeveelheid onder de 50 kg N ha-1 tot 500 kg toegediende werkzame N ha-1 (Figuur 2). 

Deze lage latente Nmin hoeveelheid voor gemaaid grasland kan worden verklaard door het 

vermogen van grasland om N efficiënt te blijven opnemen zelfs bij hoge N-

bemestingshoeveelheden. Dit toont aan dat er veilig kan aangenomen worden dat de N-

bemestingslimiet voor gemaaid grasland (Anonymus, 2011) resulteert in een lage latente 

Nmin hoeveelheid en dat de N-bemestingshoeveelheid zelfs beperkt verhoogd kan worden 

om het eiwitgehalte van het gras op een voldoende niveau te handhaven zonder een 

verhoogd risico van NO3
--uitloging. In een gemengd systeem van maaien en beweiden, het 

meest voorkomende systeem in Vlaanderen (en andere regio's), is de bemestingsnorm 

werkzame N 65 kg N ha-1 lager dan bij enkel gemaaid grasland. Daarom is het te 

verwachten dat N-verliezen door uitspoeling, onder de huidige Vlaamse wettelijke 

normen van MAP IV (Anonymus, 2011), in een gemengd graslandsysteem ook laag zijn. 

Voor kuilmaïs kon geen breekpunt berekend worden en stijgt de Nmin hoeveelheid 

exponentieel. De bemestingsnorm werkzame N voor kuilmaïs in Vlaanderen is 

respectievelijk 135 kg N ha-1 en 150 kg N ha-1 voor zand-en niet-zandbodems, wat 

overeenkomt met een Nmin hoeveelheid van ongeveer 55 tot 61 kg N ha-1 (figuur 2). Dit 

betekent dat er geen basis is voor het verhogen van de bemestingsnorm werkzame N 

voor kuilmaïs zonder een negatief effect op de waterkwaliteit. 
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Voor aardappelen werd een breekpunt bij 199±77 kg toegediende werkzame N ha-1 

berekend. Het latente Nmin bij het breekpunt was ongeveer 70 kg N ha-1 waarna de Nmin 

hoeveelheid vrij sterk steeg. De waarde van het latente Nmin residu verwijst naar de 0-60 

cm laag. In de 60-90 cm laag werd in de aardappelplots nog gemiddeld 15 kg N ha-1 

gemeten. Er is ook geen basis voor het verhogen van de bemestingsnormen van 190 kg 

werkzame N ha-1 op zandbodems en 210 kg werkzame N ha-1 voor niet-zandbodems voor 

aardappelen, omwille van het feit dat de Nmin hoeveelheid na het berekende breekpunt bij 

199 kg toegediende werkzame N sterk toeneemt. Een verlaging van de bemestingsnorm 

werkzame N voor aardappelen wordt niet aanbevolen vanuit economisch oogpunt, 

aangezien de N-bemestingsnorm niet alleen de totale aardappelopbrengst beïnvloedt, 

maar ook een sterke invloed heeft op de verkoopbare opbrengst en de knolmaat > 50 mm 

(Postma et al., 2009).  

De Nmin hoeveelheid voor suikerbieten was laag en constant over het gehele bereik van 

onze studie en kan als maat voor het latente Nmin residu genomen worden. De maximale 

toegediende N-bemestingshoeveelheid was vrij beperkt, wat deze constante waarde 

verklaart. De bemestingsnorm werkzame N voor suikerbieten (135 kg N ha-1 en 150 kg N 

ha-1 op zand-en niet-zandgronden, respectievelijk (Anonymus, 2011)) resulteren in een 

laag latente Nmin residu, waaruit blijkt dat de huidige N-bemestingsnormen 

gerechtvaardigd zijn, en er zelfs ruimte is om de N-bemestingsnormen een beetje te 

verhogen. Ondanks het lage latente Nmin residu na suikerbieten, blijft NO3
--uitloging in de 

winter mogelijk. Slechts een deel van de N die vrijkomt uit de achtergebleven 

suikerbietenbladeren wordt in het volgende voorjaar in het bodemprofiel aangetroffen. 

Hofman et al. (1981) maten een stijging van gemiddeld 25 kg N ha-1 in leembodems tussen 

de herfst en de volgende lente. Aangezien suikerbieten vaak onder nattere 

omstandigheden worden geoogst, wordt een deel van de N van de suikerbietenbladeren 

gedenitrificeerd (Destain et al., 1990), maar een ander deel zal naar het oppervlakte- of 

grondwater uitlogen.  

Voor wintertarwe werd een continue maar kleine toename van de Nmin hoeveelheid in 

functie van de toegediende werkzame N gevonden. De huidige bemestingsnormen 

werkzame N voor wintertarwe (tussen 160 kg N ha-1 en 175 kg N ha-1 op respectievelijk 

zand- en niet-zandbodems (Anonymus, 2011)) resulteren in een lage Nmin hoeveelheid en 

bijbehorend laag risico op NO3
--uitloging tijdens de winter. De minerale N in de bodem 

neemt echter met ten minste 20 kg ha-1 toe tussen de oogst in augustus en het begin van 

de winter. De inzaai van groenbedekkers na wintertarwe blijft dus aanbevolen. 

 16.4 CONCLUSIES 

Dosis-responscurven zijn waardevolle instrumenten om de werkzame N-bemesting te 

relateren aan de opbrengst en N-opname. De koppeling van dosis-responscurven met het 

Nmin residu laat toe om bemestingsnormen werkzame N af te leiden waarbij de opbrengst 

optimaal is en het Nmin residu aanvaardbaar is. De aanwezigheid van een breekpunt, 

bepaald via gesegmenteerde lineaire regressie tussen bemestingshoeveelheden 

werkzame N en het Nmin residu geeft de mogelijkheid om optimale N-

bemestingshoeveelheden voor sommige gewassen af te leiden. Het latente Nmin residu is 
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laag voor grasland, suikerbieten en wintertarwe. Voor aardappelen en kuilmaïs resulteren 

de N-bemestingsnormen in vrij hoge Nmin hoeveelheden. Het lage latente Nmin residu voor 

suikerbieten suggereert lage N-verliezen via uitloging, maar hogere N-uitloging kan nog 

steeds optreden als gevolg van N gemineraliseerd uit suikerbietenbladeren. Voor 

wintertarwe raden wij het zaaien van een vanggewas aan, zelfs bij een laag Nmin residu. 

Zonder een vanggewas kan N-mineralisatie van de bodemorganische stof tijdens de late 

zomer en herfst anders leiden tot een vrij hoge Nmin hoeveelheid in de late herfst en 

uitspoeling in de winter. 
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