WAT VANG JE AAN MET EEN
STIKSTOFSTAAL ?
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steeds weinig stikstof bevatten waardoor je misschien beter
later op het seizoen je stalen inplant. Alleen door frequent
analyses uit te voeren over verschillende jaren krijg je een
goed zicht op de dynamiek van je bodem. Die info kan je
helpen om gericht stalen te nemen. Heb je die info nog niet
over een perceel, neem dan bijkomende analyses.
Kies je moment van staalname
Als je een staal neemt doe je dat het best op een moment dat
de analyse je het meeste info oplevert. Een algemeen tijdstip
is er niet maar hangt af van de teelt en het seizoen.
Voor korte teelten (een teeltduur van ongeveer 8 weken
maximaal) neem je normaal gezien één staal, zo kort mogelijk
vóór het planten en vóór de bemesting. Spreek met je labo af
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Verplicht minimum aantal
Komen er groenten van groep I of II, sierteeltgewassen of
boomkwekerij of aardbeien voor op je bedrijf, dan moet je een
aantal verplichte stikstofstalen laten nemen als je die gewassen wilt bemesten. Per 2 ha heb je zo’n staal nodig. Voor
meerjarige teelten, situaties die in de boomkwekerij veel
voorkomen, geldt er één staal per 6 ha. Hoeveel stalen je moet
oet
nemen vind je op je Mestbankloket (www.mestbankloket.be).
be).
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Klik daar op Staalnames>bodem>verplichte stikstofanalyses
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met advies.
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voor fosfor, de stalen voor GLOBALGAP, de eventuele opvolgstalen
voor nLtraatresLdu, ]LMn er ooN nog de verplLFKte stalen voor
stLNstofEePestLng Ln de tuLnEouZ BedenN Zel dat dLe stLNstofstalen
veruit de belangrijkste zijn om de stikstofvoorraad in je bodem
goed te kunnen opvolgen. Bovendien is het stikstofstaal nog steeds
het beste instrument dat je in handen hebt om de reststikstof zo laag mogelijk te houden. En hoe
minder reststikstof, hoe minder nitraat er naar de MAPmeetpunten stroomt.. Maar
Maa Zat kunnen
die stikstofstalen FonFreet voor jou betekenen?

V Voor meerjarige teelten, situaties die in de boomkwekerij veel voorkomen,
geldt er één staal per 6 ha.

binnen welke termijn je het resultaat van de staalname kan
verwachten. Hoe korter vóór de teelt, hoe minder mineralisatie er moet ingeschat worden door de adviseur.
Bij teelten met een langere groeiduur werk je het best met
een bijbemesting. Een analyse 6 tot 8 weken na het planten of
zaaien is niet overbodig om te weten hoeveel stikstof nog in de
bodem aanwezig is. Zo kan je gericht aanvullen naargelang de
nood van het gewas. Het tussentijdse staal is daarom belangrijker dan een staal bij de start. Het is beter om de startbemesting wat te beperken en bij te bemesten tijdens de volle
groei. De meeste opname van stikstof bij groenten gebeurt
immers in de tweede helft van de teeltperiode. Geef je teveel
bij de start, dan kan je niet meer corrigeren. Als er een
voorteelt was, hou je het best ook rekening met de stikstof uit
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de oogstresten. Meestal kan je starten zonder basisbemesting. Laat je staal voor de bijbemesting dan iets sneller
nemen. Heb je verschillende plantingen (met meerdere weken
verschil) op één perceel staan, laat dan geen mengstaal
nemen tussen de eerste en de laatste planting. Het bijhorend
advies kan voor de eerste planting te hoog zijn en voor de
laatste te laag. In functie van het groeistadium kan er immers
al meer of minder stikstof zijn opgenomen. Het resultaat kan
je enigszins gebruiken voor de volgende plantingen. Zijn er
meerdere maanden tussen, neem dan een nieuw staal.
Ook bij verlate teelten die in de periode april-juni worden
opgeplant, wordt het best 10 dagen na het planten een eerste
staal genomen waarop het verdere fertigatieschema kan
afgestemd worden.

Delicaat zijn de teelten die in het najaar nog een stikstofbemesting vragen. Sowieso kan je die teelten maar bemesten
aan de hand van een analyse. Belangrijk om weten is of je van
je perceel nog voldoende mineralisatie kan verwachten. Geef
dit ook mee aan de staalnemer zodat er in het advies rekening
mee gehouden kan worden.
Wees volledig
Als de staalnemer langskomt, probeer dan zo volledig
mogelijk te zijn qua info. Was er een voorteelt, waren er veel
oogstresten, is er een groenbedekker ondergewerkt, was die
goed gevormd, werd er reeds organisch bemest, ...? Hoe meer
informatie over het perceel wordt doorgegeven, hoe beter het
advies kan opgesteld worden. Q
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Je voelt als ondernemer wellicht ook
wel aan dat er problemen kunnen
opduiken wanneer een klant zijn
facturen niet betaalt. Zeker als de
betaling steeds weer uitgesteld wordt.
Uit concrete cijfers blijkt dat dit gevoel
geheel terecht is. Graydon onderzocht
hiervoor 7.209 incassodossiers en
kwam tot de conclusie: time is money.

Incassobureau inschakelen
Heb je zelf een aantal pogingen onderdernomen om een onbetaalde factuur
ur te
incasseren? Zonder resultaat?? Dan dien
je andere maatregelen te nemen, want
wan
hoe ouder de vordering,, hoe moeilijker
het wordt om een openstaande
penstaande
nde factuur
te incasseren. Geef
ef jouw facturen het
best zo snel mogelijk
gespecia-ogelijk
gelijk aan een gespe
gespecia
liseerde partij zoals
als een incassobureau.
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xtra tro
troeven in huis.

Inningspercentage laag tijd
tijdens eerste
30 dagen
Wanneer een incassobureau het traject
inzet, dan worden eerst de actuele
ʖnancile gegevens bekeken. Bij dit
nazicht blijkt vaak al dat de debiteur failliet is verklaard en er dus geen geld
meer gerecupereerd kan worden. Het is
dan aan de leverancier om zo snel
mogelijk zijn schuldvordering in te
dienen.
Het betekent ook dat er in de eerste
incassoperiode relatief veel zaken
meteen worden afgesloten. Hierdoor ligt
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inc. %

1 tot 30 dagen

31,7 %

31 tot 60 dagen

52,6 %

61 tot 90 d
dagen

61,7 %

91 tot 120 da
dagen

63,9 %

121 tot 150 dage
dagen

61,9 %

151 tot
ot 1
180 dagen

60,9 %

181 tot 210 dagen

53,2 %
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211 tot 240 dagen

53,4 %

241 tot 270 dagen

48,9 %

271 tot 300 dagen

48,9 %

301 tot 330 dagen

48,9 %

331 tot 360 dagen

48,7 %

361 tot 390 dagen

41,7 %

391 tot 420 dagen

45,1 %

421 tot 450 dagen

45,9 %

451 tot 480 dagen

35,0 %

481 tot 510 dagen

52,9 %

511 tot 540 dagen

44,2 %

541 tot 570 dagen

52,5 %

571 tot 600 dagen

46,1 %

601 tot 630 dagen

37,5 %

631 tot 660 dagen

38,1 %

661 tot 690 dagen

26,3 %

691 tot 720 dagen

29,4 %

> 720 dagen

29,8 %

draagt dit al 52,6%. Let op, ook bedrijven die in de loop van het verdere traject
failliet gaan, worden hierin meegeteld.
Minder betalingszekerheid na 180
dagen
Een incassobureau boekt de beste
resultaten bij facturen die jonger zijn
dan 120 dagen. Van facturen met een
ouderdom tussen 91 en 120 dagen
wordt 63,9% geïnd. Ook nadien is er nog
succes te boeken. Tot 180 dagen na de
factuurdatum wordt nog 60,9% van de
facturen betaald. Laat je de factuur
langer liggen dan 180 dagen, dan gaat
het inningspercentage stijl bergaf. Aan
de hand van de cijfers blijkt dat van de
facturen die 10 maanden oud zijn, nog
niet de helft betaald wordt. Na 2 jaar
duikt dit zelfs onder de 30%.
De gedetailleerde cijfers vindt u in de
tabel.
Wacht dus niet te lang om onbetaalde
facturen uit te besteden. Op een bepaald
moment hebben jouw inspanningen
geen effect meer en verlies je jouw
geloofwaardigheid tegenover de
debiteur. Hoe sneller een dossier
overgemaakt wordt aan een externe
partij, hoe groter de kans dat die het kan
incasseren. Je recupereert nog altijd
beter 60% dan helemaal niets. Q
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