Nauwkeurig stikstofadvies voor
een duurzame landbouw
Direct in het veld de stikstofbehoefte van graan bepalen. De Yara N-Tester bewijst dat
het kan. Dit mobiele meetinstrument helpt telers om de stikstofgift met precisie af te
stemmen op de stikstofbehoefte van het gewas. Ton Hendrickx, specialist bemesting,
is één van de CZAV-adviseurs die actief gebruikmaakt van de Yara N-Tester.

Voordelen Yara N-Tester
De Yara N-Tester helpt telers om de stikstofgift met een niet eerder bereikte precisie af te
stemmen op de behoefte van het gewas. Deze
precisie bespaart kosten, beperkt milieubelasting, verbetert de opbrengst en zorgt voor
minder legering. “Als een gewas te veel stikstof
krijgt gaat het plat liggen, ook wel legering
genoemd”, legt de CZAV-adviseur uit. “Door de
Yara N-Tester is er een kleinere kans op legering in het graangewas, wat uiteindelijk een
positief effect kan hebben in de opbrengst.”

Uniek meetinstrument
CZAV heeft specifiek gekozen voor de Yara
N-Tester. Hendrickx: “De Yara N-Tester geeft
een advies in de stikstofbehoefte en de stikstofgift. Dat is uniek. Bij andere meetinstrumenten moet je zelf de stikstofgift berekenen.”
Om de juiste adviezen te geven, besteedt
Yara veel aandacht aan het up-to-date houden
van de N-Tester. “Gegevens worden continu
vernieuwd en er worden doorlopend proeven
verricht met de tester. Het is een wetenschappelijk onderbouwd meetinstrument”, aldus
een tevreden Hendrickx.
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Duurzame teelt
Een duurzame teelt wordt steeds belangrijker.
Dat beaamt CZAV door actief bij te dragen
aan duurzaamheidsinitiatieven als Veldleeuwerik. “Onze adviseurs zijn getraind om telers
advies te geven in duurzaam gebruik van
mineralen en gewasbeschermingsmiddelen”,
vertelt Hendrickx. Om een nauwkeurige stikstofgift toe te dienen in de tarwe werken een
aantal adviseurs van CZAV met de Yara N-Tester, een handzaam apparaat dat op basis van
bladgroen kan meten wat de stikstofbehoefte
van het gewas is.

Betrouwbaar resultaat
“Wij adviseren drie stikstofgiften in een
seizoen. In de eerste gift, rond februari,
voeren we geen meting uit omdat het gewas
zich eerst moet ontwikkelen. In de tweede
en derde gift wel”, zegt Hendrickx. Om een
betrouwbaar resultaat te krijgen meet de

CZAV-specialist het bladgroen van dertig
planten. “Daarvoor selecteer ik de planten die
representatief zijn voor het hele gewas. Van
elke plant schuif ik het jongste volgroeide blad
tussen het meetinstrument. Met een druk op
de knop berekent de Yara N-Tester op basis
van het bladgroen de stikstofbehoefte van de
plant”, legt Hendrickx uit. Uiteindelijk geeft de
Yara N-Tester de gemiddelde stikstofbehoefte
op basis van de dertig gemeten planten, het
ras en het groeistadium.

Bewust bezig met
duurzaamheid
Hendrickx vindt de Yara N-Tester een meerwaarde in zijn functie als specialist bemesting. “Maar ik zou het ook positief vinden als
telers zelf aan de slag gaan met dit meetinstrument”, vertelt Hendrickx. “Met de Yara
N-Tester zijn telers nog bewuster bezig met
de duurzame groei van hun gewas. Dat vind ik
waardevol.”

Nauwkeurige meting
Het advies van de Yara N-Tester wijkt wel eens
af van de stikstofbehoefte die Hendrickx in
zijn gedachten heeft. “Soms kan ik met het
blote oog niet zien dat het gewas een stikstofbehoefte heeft. Wat dat betreft is de Yara
N-Tester heel nauwkeurig”, aldus Hendrickx.
De N-tester kan niet zien hoeveel stikstof er in
de bodem beschikbaar is. Dit is op te lossen
door regelmatig te meten of via een N-min
bepaling.

“Door de Yara N-Tester hebben we een kleinere kans op legering in het
graangewas, wat uiteindelijk een positief effect kan hebben in de opbrengst”

Scan de QR Code!
Wat zijn voor- en nadelen van de verschillende minerale stikstofmeststoffen? Hoe kan stikstof nog efficiënter
worden toegediend? Scan de QR Code
en krijg antwoord op al
jouw vragen over minerale stikstofmeststoffen. Beschikbaar voor
Android en iOS.
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