Drijfmesttoediening in de rij bij maïs

‘Deze techniek geeft mooie maïs, maar de
toepassing in de praktijk blijft achter omdat te
weinig loonwerkers de machine hebben‘
Melkveehouder S. Franken, Nispen

Werkingsprincipe

Drijfmest wordt tijdens zaaien in de rij toegediend. Doordat de mest dichterbij de
maïswortels zit, heeft het een betere benutting tot gevolg. De hoeveelheid drijfmest
kan gereduceerd worden ten opzichte van volvelds bemesten en de kunstmestgift
kan achterwege worden gelaten. Toediening van drijfmest in de rij kan eventueel
voor het zaaien d.m.v. GPS worden uitgevoerd.

Toepasbaarheid
Dit is een geschikt systeem voor maïspercelen met een voldoende bodemvruchtbaarheid, wat in Brabant
door de historisch hoge bemesting op de meeste plaatsen het geval is. Op zeer arme gronden zal de lange
termijn bodemvruchtbaarheid (organische stof ) eerst hersteld moeten worden door volvelds met organische
mest te bemesten.
Milieuwinst
Het is algemeen bekend dat de benutting van stikstof en fosfaat hoger is wanneer de drijfmest in de rij, dus
dichterbij de wortels, wordt gegeven. Voor stikstof wordt met een 25% hogere benutting gerekend, voor
fosfaat 50%. Er wordt dus meer product geoogst met dezelfde input, of dezelfde hoeveelheid product met
een lagere bemesting. Dit betekent een lager overschot en minder verlies van stikstof en fosfaat naar het
grond- en oppervlaktewater.
Voordelen en nadelen voor de bedrijfsvoering
Voorwaarde voor dit systeem is dat een plaatselijke loonwerker een zaaicombinatie heeft die drijfmest in
de rij kan toedienen. Verder is deze techniek zonder aanpassingen toepasbaar. De hogere benutting is een
voordeel.
Kosten
Kostentechnisch lijkt dit systeem overeen te komen of iets goedkoper te zijn dan traditioneel bemesten. Dit is
echter sterk afhankelijk van de (ontwikkelende) techniek.
Pilotgebied
Dit systeem is uitgetest op een perceel bij een melkveehouderijbedrijf in Nispen (ten zuiden van Roosendaal,
Noord-Brabant).

De beschreven maatregel is getest in het project Interactief Fosfaatbeheer. Het achtergrondrapport is terug te vinden op de website
www.interactiefwaterbeheer.eu. Of nadere informatie kan verkregen worden bij Rob Schrauwen van de ZLTO (073 – 2173208) en bij
Nick van Eekeren van het Louis Bolk Instituut (06-20132133).
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