© LUC VAN DIJCK

d
Bo
er
en

BLADVOEDING,
DVOEDI
VOEDI
MESTI
ESTI
BEMESTING
VAN
E TOE
DE
TOEKOMST?
De lan
landbouwsector is steeds op zoek naar economische en
e ecologische verbeteringen. Hierdoor raken
efficiënt en nauwkeurig werken steeds meer ingee
efficië
burgerd. Door op de juiste momenten gebruik te
bur
maken van bladvoeding kan men met een minimale
input een maximaal teeltrendement behalen.
– Michael Wijnants, Aveve
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het heel slecht. Stel dat je een beperkte
hoeveelheid meststoffen hebt, aan welke
plant geef je die dan? Mijn vader zou die
– met homogeniteit in het achterhoofd –
geven aan de plant die het niet zo goed
doet. We moeten ons afvragen waar we
met die meststoffen de meeste waarde
kunnen creëren. Wellicht is dat met de
plant die er al goed uitziet. Als we dit
vertalen naar het veld, dan moeten we
bekijken welk deel van het veld het best
reageert op onze investering. We moeten
de heterogeniteit managen, maar die
niet elimineren. Dat vraagt van veel
Europese landbouwers een mentaliteitswijziging. In Amerika en Oost-Europa
heb je wel al veel landbouwers die op die
manier denken. Het komt erop aan te
erkennen dat er heterogeniteit is in het
veld, dat vroeg genoeg in te zien en je
dan af te vragen wat de juiste maatregel
is. Hoe goed zal dat deel van mijn veld
bijvoorbeeld op mijn fungicidenbehandeling of mijn meststoffen reageren?
Misschien is het niet zo gek om zelfs
totaal geen meststoffen toe te dienen op
het slechtste stuk en alles aan het goede
deel te geven.”
Maar hebben we al voldoende apparatuur
om variabel te kunnen werken? Uiteraard
kunnen we spuiten met sectieafsluiting
en er zijn ook al meststofstrooiers die
variabel kunnen bemesten. Tobias Menne
ziet ook mogelijkheden voor de oogst. “Je
zou je maaidorser preciezer kunnen
afstellen op basis van het te verwachten
kaliber van het graan, bijvoorbeeld.
Tijdens het oogsten heb je afhankelijk
van de teelt gemakkelijk 5 tot 12% oogstverliezen, vooral doordat de machine
hine niet
et zzou
precies genoeg is afgesteld. Het
interessant zijn dat we de maaidorser
dorser
kunnen laten inschatten welk kaliber van
graan hij de komende
e 15 m moet oogsten
en zijn dors- en zeefelementen
eefelementen
nten daar
daaraan
laten aanpassen.
en.
Op de lange
e termijn
mijn zien we dat land
land-eeds ingewikkelder
ngewikkelder word
wordt. IIn de
bouw steeds
jaren 50 ging
ng het enkel over voedselprovoed
ductie.
ctie. Veertig
eertig jaar geleden
geled vond
vo de
de impact op
maatschappij dat we ook d
optimaliseren. Dat
het milieu moeste
moesten opti
maakt het
et allemaal vveel gecompliceeren ook voor de
der voor de landbouwer,
landbo
We moeten een manier
maatschappij. W
maatscha
vinden
nden om een
e landbouwsysteem te
vestigen
gen dat toelaat gezond voedsel te
produceren, efficiënt is, de natuur spaart
en bijdraagt aan CO2-vastlegging, water
efficiëntie enzovoort. Digitalisering zal
helpen om daarin een optimum te vinden
voor elk deel van het veld.” Q
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Het concept bladvoeding bestaat al
lang. Geschreven bronnen spreken
zelfs van een toepassing in 1844
waarbij ijzer op het blad werd gespoten
om chlorose te bestrijden. Sindsdien
kwam deze toepassing steeds meer in
opmars. Meestal werd deze techniek
enkel gebruikt op gewassen waarbij
een duidelijk nutriëntentekort zichtbaar was. De schade die het gewas dan
al heeft opgelopen, is onomkeerbaar.
Er kan op dat moment wel nog gecorrigeerd worden, maar het maximale
opbrengstpotentieel van het gewas zal
niet meer behaald worden.

Tekort aan sporenelementen
In het verleden werd het woord sporenelement zelden in de mond genomen.
Toch blijkt dat heel wat Vlaamse en
Nederlandse bodems hieraan een
tekort hebben. Hier zijn meerdere
verklaringen voor. In de eerste plaats
werd er vroeger minder onderzoek
gedaan naar sporenelementen en wist
men niet dat er een tekort was. De
belangrijkste reden is dat het gebruik
van dierlijke mest sterk is verminderd.
Hierdoor is ook de aanvoer van sporenelementen sterk teruggelopen. Uit
onderzoek van Yara blijkt dat 60% van
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Net zoals er verschillen zijn in de rantsoenen bij dieren, is ook de ‘voedsel’samenstelling bij planten sterk verschillend van gewas tot gewas. Zo hebben
bieten een grote behoefte aan boor en
kan molybdeengebrek bij kolen tot grote
opbrengstverliezen leiden. Meststoffenproducenten zijn zich hiervan bewust. In
Engeland heeft Yara een onderzoeksinstelling opgericht die zich hoofdzakelijk
bezighoudt met het onderzoek naar
bladvoeding. Voor elke teelt wordt op
laboratoriumniveau nagegaan welke
voedingselementen cruciaal zijn voor een
goede ontwikkeling van de plant. Deze
resultaten worden gecombineerd met
bodem- en bladanalyses uit een bepaalde
regio. Op basis van al deze gegevens

Bladvoeding kan slechte
omgevingsfactoren zoals
koude en droogte afzwakken.

De lichtgroene plekken in deze ttarwe duiden op
mangaangebrek.
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Slech omgevingsfactoren zoals koude
Slechte
en droogte kunnen door gebruik van
bladvoeding worden afgezwakt. Voedingselementen worden rechtstreeks door het
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worden dan producten samengesteld
voor een bepaalde teelt in een bepaalde
regio. Zo werd voor onze contreien het
productgamma YaraVita ontwikkeld.
d. Dit
gamma bestaat uit 3 producten (Grami
(GramiGra trel, Solatrel en Brassitrel Pro)
o) en is
samengesteld om te voldoen
en aan
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Op maat van de plant

geconfronteerd met koude en nattere
periodes. Mineralisatie, wortelgroei en
beschikbaarheid van voedingselementen
zijn daardoor vaak ondermaats, zeker bij
planten afkomstig uit warmere klimaatzones zoals maïs. Onze zomers kunnen
te droog en te warm zijn. Hierdoor worden voedingselementen immobiel in de
bodem, stopt de mineralisatie en wordt
de bodem te hard voor wortelgroei.
Andere omgevingsfactoren hebben we
wel in de hand, maar vaak voldoen die
niet aan het optimum. Enkele voorbeelden hiervan zijn pH, organische stof en
structuur. Wanneer men in een periode
van ‘slechte omgevingsfactoren’ gebruik
maakt van traditionele meststoffen kan
vervluchtiging plaatsvinden of moeten

In de landbouwsector hebben we tal van
omgevingsfactoren niet in eigen handen,
vooral weersfactoren. Ideale weersomstandigheden voor de plant zijn zeldzaam
in België. In het voorjaar worden we vaak

Nauwkeurig werken
Het begrip nauwkeurig werken kan op 2
manieren worden opgevat. Enerzijds kan
er heel precies en gelijkmatig bemest
worden over het hele veld. Zo hoeft men
van bepaalde sporenelementen slechts
enkele grammen per hectare toe te
dienen. Toepassing via spuitinstallaties
stallaties
ties
zorgt hierbij voor een zeer homogene
omogene
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gegeven. Dit vera te worden gegeve
laagtt de kanss op resten in de bodem en
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water.
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v
beeld hiervan is koper. Dat is cruciaal
b
be
voor een goede stuifmeelkwaliteit. Het is
dus belangrijk om voldoende koper ter
beschikking te stellen aan de plant vanaf
het moment waarop de bloem in de plant
wordt aangemaakt tot op het moment dat
het gewas in bloei staat. Koper is een van
de sporenelementen in YaraVita Gramitrel die zorgen voor de meeropbrengsten
die we vaststelden op onze proefvelden in
Neerhespen (figuur 1).

Stikstof via bladvoeding
Het gebruiksgemak maakt dat de vraag
naar vloeibare meststoffen stijgt. Voor de
toepassing op de bodem of een vroege
toepassing in graan wordt vaak gebruik
gemaakt van vloeibare stikstof Urean
30%. Toch houdt deze vorm van bemesting enig risico in. Bij toepassing in maïs
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de Belgische en Nederlandse bodems
een mangaantekort heeft en 40% een
kopertekort. De Bodemkundige Dienst
van België (BDB) spreekt van een te laag
boorgehalte in meer dan 59% van de
bodems.
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Figuur 1 Effect van 3 l/ha YaraVita Gramitrel in granen, proeven in Neerhespen - Bron: Aveve 2016
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Kalium via bladvoeding

Net zoals alle andere voedingselementen
is ook fosfor opneembaar via het blad. Ook
hier speelt het toepassingstijdstip een
grote rol. Kijken we bijvoorbeeld naar
maïs, dan is de beschikbaarheid vooral
een probleem in het begin van het seizoen.
Verschillende factoren spelen hier een rol.
Koude grond, immobiele fosfor en een
beperkt wortelstelsel zorgen ervoor dat de
plant het zeer moeilijk heeft om fosfor op
te nemen. Dit is vaak te zien aan de paars-

Het toepassen van kalium via bladvoeding
is minder gekend. Vaak wordt hiervoor
gebruik gemaakt van kaliumnitraat of
kaliumsulfaat. Het probleem bij deze
producten is dat ze niet altijd even goed
oplossen. Speciaal hiervoor heeft de
Belgische producent Tessenderlo Chemie
een product ontwikkeld met een zeer
kalium
alium
goede oplosbaarheid. K-leaf is kaliumranulatie
atie en
sulfaat met een zeer fijne granulatie
m wordt
een hoge oplosbaarheid. Kalium
element
ent genoemd.
ook wel het kwaliteitselement
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Een extra bemesting
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ook op zijn plaatss in teelten
aliteitsparameters
sparameters moeten
mo
bepaalde kwaliteitsparameters
n aardappelen
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kal
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best
zorgen voor een betere beste
bestendigheid
n stootblauw en een llager gehalte
tegen
an reducerende
cerende suikers
suike
sui
aan
(bakkleur en
smaak).
aak). Ook in de waterhuishouding
w
van
de
e plant speelt k
kalium een voorname rol.
Gewassen die tijdens vorstperiodes op
het veld bl
bli
blijven, zoals spruitkool en prei,
zullen m
minder vorstgevoelig zijn wanneer
ze voor
vo de winter een extra kaliumbem
mesting krijgen.
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Fosfor via bladvoeding
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of als laatste fractie in granen is het
gevaar op verbranding zeer groot. Ook
hier zochten meststoffenproducenten
naar oplossingen. Een voorbeeld hiervan
is N-leaf, een opgezuiverde vorm van
stikstof die gebruikt wordt voor bladtoepassing. Door de lage concentratie
zouten in het product is de osmotische
werking op het blad minimaal en is de
kans op bladverbranding nihil. De stikstof
is aanwezig in carbamidische vorm en
wordt rechtstreeks opgenomen door het
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Figuur 2 Effect van 10 l/ha YaraVita Solatrel in aardappelen (Fontane) - Bron: Bodemkundige
mkundige Dienst
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Toekomstverhaal?

van België 2012

Tot slot willen we nog even terugkomen
op de vraag in de titel: is bladvoeding een
verhaal met toekomst? Daarop kunnen
we voluit ‘ja’ antwoorden. In de toekomst
zullen efficiëntie en gebruiksgemak
steeds meer aan bod komen op de steeds
groter wordende bedrijven. Ook ecologische aspecten worden belangrijker in de
landbouw. Door onderzoek naar en
gebruik van innovatieve producten zoals
bladvoeding is de landbouw op het vlak
van bemesting klaar voor de toekomst. Q

verkleuring rond het derde- tot zze
zesdebladstadium (zie
zie foto p. 8). Hoewel het bladoppervlak dan nog relatief klein
kle is, levert een
k
de beste resultaten op.
bladbemesting
adbem
db
het zesdebladEenmaal
maal de plant voorbij
voo
stadium
tadium is, zijn
zij de wortels reeds voldoende ontwikkeld o
om fosfor op te nemen. Bij
ligt het belang
dappelen
ppele daarentegen
daar
aardappelen
aa
aar
een ander moment in het
van fo
fosfor op e
het moment van knolaanseizoen. Vanaf
seizoe
Va
leg d
daalt het fosforgehalte in het blad. Wie
tijdens
tijden
ijde deze periode het fosfaatgehalte in
het blad hoog kan houden, verkrijgt zowel
he
een hogere opbrengst als grotere aardappelmaten (figuur 2).

GRAMITREL

®

Geformuleerde bladmeststof voor de maximale
opbrengst van granen!
2 l/ha aan het einde van de uitstoeling (BBCH 30)
Bij ernstige gebreken, herhaal met 1 l/ha.
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blad. Dit heeft als voordeel dat er geen
vervluchtiging optreedt. Er moet immers
geen omzetting meer gebeuren naar
ammoniakale en nitrische stikstof die
opneembaar is voor de wortels. Er is
geen water nodig om het product op te
nemen en er gaat geen energie meer
verloren voor transport en omzetting
ng
naar eiwitten in de plant. Bijkomend
end voorvoordeel is de goede mengbaarheid
eid
dm
met
gewasbeschermingsmiddelen,
elen, waardoor
een werkgang op het veld
eld kan
n uitgeuitgespaard worden. Dat maaktt dat stikstof via
bladvoeding zeer efficiënt is voor de plant
en eenvoudig te
e gebruiken
uiken is.
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