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Keuze stikstofmeststof
in wintergranen
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Zowel een snelwerkende korrelmeststof als een zogenaamde traagwerkende
vloeibare meststof (urean) komen in
aanmerking.
Korrelmeststof. Kalkammonsalpeter
(KAS) 27% bevat naast 13,5% nitraatstikstof ook nog 13,5% ammoniumstikstof. Nitraatstikstof is als voedingselement onmiddellijk beschikbaar voor de
plantenwortels en de opname gebeurt
ook heel snel. De verliezen zijn dan ook
heel beperkt. Ammoniumstikstof daarentegen moet eerst door micro-organismen worden omgezet in nitraatstikstof (nitrificatie). Deze omzetting hangt
af van de bodemtemperatuur en duurt
meestal enkele dagen tot enkele weken.
Wie kiest voor deze meststofvorm zal
het graan ook sneller zien reageren na
een bemesting. De korrelvorm is dus
ideaal voor wie snelle resultaten wil
zien. We zien een gebrekkige wortelgroei vooral van de laat(st) gezaaide
tarwe. Vele winterse buien hebben de
jonge en kwetsbare plantjes niet de
mogelijkheid gegeven om een degelijk
wortelapparaat te ontwikkelen. In dit
geval kan een samengestelde meststof
de wortelgroei nog wat extra stimuleren. Na een behandeling met een korrelmeststof kan je ook onmiddellijk
starten met een onkruidbestrijding,
want er is geen interactie tussen beide.
Urean. Ook wel vloeibare stikstof
genoemd. Urean bevat naast nitraatstikstof en ammoniumstikstof ook nog een
belangrijk aandeel ureum, een stikstofvorm die via de wortels slechts in een
zeer beperkte mate wordt opgenomen.
Deze ureumstikstof moet eerst worden
omgezet naar ammoniumstikstof (daar- ->

Eerste fractie in wintertarwe

ht

Door de overvloedige regen van de
voorbije weken zal de eerste fractie dit
jaar wellicht pas vanaf de laatste week
van maart kunnen gebeuren, een tijdstip dat zich anders situeert tussen de
eerste en de tweede fractie. Je doseert
het best een net iets hogere hoeveelheid dan voorzien om nadien nog een
zekere inhaalbeweging te kunnen
maken. Je weet maar nooit dat nadien
weer een maandenlange droogte volgt.
Op de vraag of een late eerste fractie
nadelig is kunnen we best een beeld uit
het dagelijks leven nemen: in de koers
zijn de renners die al vanaf het begin
wegspurten en de wedstrijd domineren
zelden de winnaars aan de eindstreep.
Dus vroeg mooie en groene velden
hebben, is niet altijd voordelig …

normaal gewasvolume … met ondertussen opnieuw de vertrouwde gele
winterkleur. In wintergerst zijn sneller
werkende meststofvormen (minder
amide en meer nitraat en ammonium)
interessanter voor de snelle kleurenwissel.
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(Te) late eerste fractie?
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Een combinatie van beginnend stikstofgebrek en een waterverzadigde grond
zorgt voor een bruingele kleur op bijna
alle velden. De stikstofbemestingsadviezen van de Bodemkundige Dienst
van België (BDB) liggen ook voor dit
jaar op eenzelfde niveau of net iets
hoger dan in 2019. Er zijn opnieuw
belangrijke mineralestikstofvoorraden
in het bodemprofiel, waarbij de voorteelt een belangrijke factor is. Vooral na
aardappelen is er een hoge stikstofreserve. De percelen met een advies tussen 150 en 200 kg N per hectare vertegenwoordigen volgens BDB 43% van de
percelen, dat is 4% minder dan in 2019.
De hoogste adviezen van 200 kg of meer
vormen 44% van de totaal bemonsterde
percelen, dit is net iets hoger dan in
2019 (40%). Belangrijk is ook nog eens
extra stil te staan bij de aangescherpte
maatregelen die sinds vorig jaar in het
nieuwe Mestactieplan van kracht zijn.
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De verschillende
stikstofvormen
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Vorig jaar waren de veldomstandigheden eind februari optimaal om te
starten met een eerste stikstoffractie. Een kleine minderheid van de
telers koos toen voor een zeer vroege bemesting. Dat gebeurde eerder
uit voorzorg voor het geval het veld nadien lange tijd niet meer
berijdbaar zou zijn. Uiteindelijk moest er dan opnieuw gewacht worden
tot de laatste week van maart voor de uiteindelijke start. Zoals de
weersomstandigheden nu zijn, zal de eerste fractie opnieuw pas vanaf
de laatste week van maart kunnen gebeuren.
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Gewasbescherming

Eerste fractie in wintergerst
Wintergerst zaaien vanaf de laatste
week van september werd lange tijd
beschouwd als het beste moment.
Maar de laatste jaren zorgt een hoge
bodemtemperatuur in het najaar voor
te veel groei en een te groot gewas
volume tijdens de wintermaanden.
Gersttelers zaaiden terecht wat later en
we zien nu op de meeste velden een
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Tabel. Enkele vaak aangeboden stikstofmeststoffen
Urean

Sulfazote

AnSul

KAS

Sulfan

Opname via
de wortel

Vorm

Vloeibaar

Vloeibaar

Vloeibaar

Korrel

Korrel

NO3

7,5%

5,5%

4,5%

13,5%

12%

Zeer goed

NH4
Ureum

7,5%

9%

9%

13,5%

12%

Matig

15%

7,5%

1,5%

Totaal N

30%

22%

15%

27%

SO3

-

7,5%

10%

-

Dichtheid

1,3 kg/l

1,285 kg/l

1,22 kg/l

± 1000 kg/m³

pH

6,5 à 7,5

5à6

4à7
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Stikstofvorm

Slecht

24%
18%

bo

± 900 kg/m³
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Urean wordt verkocht en verrekend in gewichtspercenten: 100 kg = 30% stikstof. Het soortelijk gewicht is 1,3: dus 100 liter
bevat 39 N stikstof en weegt 130 kg.
Sulfazote bevat minder ureum (of amidische stikstof), daardoor zullen ook de verliezen door vervluchtiging lager zijn.
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Zwavel. Door de verbeterde zuivering
van industriële uitlaatgassen is de zwaveldepositie uit de atmosfeer sterk verminderd. Ook het gebruik van zwavelhoudende NPK-meststoffen is de
laatste jaren niet toegenomen waardoor de beschikbaarheid van zwavel in
de bodem op veel percelen sterk aan het
verminderen is. Gewassen met de
grootste zwavelbehoefte zijn ongetwij-

feld kolen, bieten en grasland. Maar ook
in granen wordt het element zwavel
opnieuw belangrijk. We zien dan ook
het aanbod van zwavelhoudende vaste
en vloeibare stikstofmeststof toenemen
(tabel). Zwavel – aanwezig in een
zwavelhoudende meststof – zorgt
tevens voor een betere benutting of
opname van stikstof door de planten.
Anderzijds kan ook het zeer goed
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voor is vocht nodig) en nog later wordt
dit ammonium weer omgezet in nitraatstikstof. Deze weg duurt dus duidelijk
langer en er zijn ook iets grotere verliezen door vervluchtiging. Daarom wordt
vloeibare meststof best onmiddellijk
ingewerkt, een handeling die niet mogelijk is in granen. Het zichtbare effect van
urean is dus trager dan van een korrelmeststof. De ureum aanwezig in vloeibare stikstof kan ook via het blad worden opgenomen, maar op een versleten
bladapparaat zal dit effect niet groot zijn.
Bij een tweede fractie daarentegen, waar
al een frisgroen en volumineus blad aanwezig is, zal het effect en de snelheid van
werking van vloeibare stikstof wel groter
zijn. Om dit effect te bekomen, moet je
dan wel de klassieke meststofdoppen
vervangen door luchtmengdoppen met
een fijner druppelspectrum.
De risico’s op spoorvorming met een
spuitmachine gevuld met vloeibare
stikstof (urean weegt 30% meer dan
water) zijn dan ook groter dan als je
kiest voor een meststofstrooier.

Het omzettingsproces
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Plantenwortels nemen alleen nitraatstik
stof op, de andere stikstofvormen moe
ten worden omgezet naar nitraatstikstof
vooraleer ze kunnen worden opgenomen.

co

1

1 Ureum (amide) moet de

meeste omzetting ondergaan
en is daardoor via de bodem
de traagste meststofvorm.
De omzetting van amidestik
stof naar ammoniumstikstof
vindt plaats door het enzym
‘urease’. Het Europees
Milieuagentschap berekende
dat gemiddeld 10% van de
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totale stikstofgift in urean
verloren gaat in de NH3-vorm.
De stikstofverliezen door
vervluchtiging uit ureum in de
vorm van NH3 kunnen daar
door groot zijn.
2 Ammonium wordt veel
minder opgenomen door
wortels. Ammonium moet dus
eerst worden omgezet naar

4

2
nitraat: daar zijn bacteriën
voor nodig, het proces heet
nitrificatie. Werking is trager
dan nitraat.
3 Nitraat wordt onmiddellijk
door de wortels opgenomen
en heeft zeer snel effect!
4 Ureum, aanwezig in
vloeibare stikstof kan ook via
het blad worden opgenomen,

3
maar door het versleten
bladapparaat zal dit effect
niet groot zijn. Bij een tweede
fractie daarentegen, waar al
een frisgroen en volumineus
blad aanwezig is, zal het ef
fect en de werkingssnelheid
en de snelheid van werking
van vloeibare stikstof wel
groter zijn.

Gewasbescherming

Veelgestelde vragen over urean
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Vervluchtiging van NH3
De vervluchtiging van ureum (de amidische stikstofvorm) in urean kan
oplopen tot 15%, de vervluchtiging van
de andere stikstofvormen is slechts
2%. Daarom wordt algemeen aangenomen dat na de toepassing van urean er
ongeveer een verlies is van 10%.
Bodemomstandigheden, zoals hoge pH
en een slechte doorlaatbaarheid, verhogen de mate van vervluchtiging. Ook
drogende weersomstandigheden, sterke
wind en hogere temperatuur verhogen
de mate van vervluchtiging. Ammoniumthiosulfaat gemengd met urean kan
de snelheid van de ureumhydrolyse – de
omzetting van ureum in ammonium –
vertragen en zo het verlies van ammoniak als gas verminderen. Dit remmende effect komt waarschijnlijk van de
vorming en aanwezigheid van het intermediaire tetrathionaat in plaats van het
thiosulfaat zelf. De nitrificatie – omzetting van ammonium in nitraat – vertraagt eveneens. Een andere manier om
de stikstofverliezen te beperken, is het
toevoegen van Limus CL aan vloeibare
ureumbevattende meststoffen. Limus
CL is een zogenaamde ureaseremmer
die de omzetting van ureum in ammoniak vertraagt door het urease-enzym te
blokkeren. Limus CL bevat twee werkzame bestanddelen en kan dus een veel
grotere verscheidenheid aan ureaseenzymen blokkeren. Zal bij een late
toepassing het bijmengen van deze
ureaseremmer aan een trager werkende
ureanmeststof interessant zijn? n

De betere grassenmiddelen zoals het
Sigma- en het Capri-gamma zijn helemaal niet mengbaar met vloeibare stikstof. Veel middelen die werkzaam zijn
tegen breedbladige onkruiden zijn wel
mengbaar met vloeibare stikstof: Allie,
Primus, Biathlon en andere
Volgorde. Middelen mengen met weinig water en als laatste al roerend vloeibare meststoffen toevoegen (vloeibare
meststoffen zijn zwaarder dan water).
Nooit bestrijdingsmiddelen direct in
vloeibare stikstof mengen! Voor een
voldoende contactwerking moet je dan
wel voor een luchtmengdop kiezen en
geen meergaatjesdop gebruiken.
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Kan je urean bij nachtvorst of ’s morgens vroeg op een nat gewas toepassen?
Om verbrandingsverschijnselen te
voorkomen, pas je urean best toe op een
droog gewas en ook niet in periodes van
nachtvorst. Voor de eerste fractie maken
we daar wel eens een uitzondering op,
want vandaag zien veel wintergranen er
niet zo aantrekkelijk uit en zullen bijkomende verbrandingsverschijnselen niet
echt nadelig zijn. Voor een latere behandeling (tweede fractie) wanneer de granen een frisgroen blad hebben, gelden
andere regels: toepassen op een droog
gewas en nadien best geen schrale drogende noorderwind.
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oplosbare ammoniumthiosulfaat
((NH4)2 S2O3) gemengd worden met
urean, om op die manier eveneens een
zwavelhoudende combinatie te verkrijgen. Op bodemniveau reageert het
grootste deel van het thiosulfaat (weinig opneembaar door de plant zelf) via
vorming van tetrathionaat, dat vervolgens wordt omgezet in sulfaat. Voor dit
proces zijn bodembacteriën nodig en
bij gunstige omstandigheden duurt dit
proces slechts enkele weken.

Welke doppen kiezen?
Voor het toepassen van urean zijn quasi
alle doppen met een grof druppelspectrum toepasbaar. Voor een eerste
bemesting mag dit eventueel ook met
een luchtmengdop of zelfs met een
grove spleetdop. De verdeling is dan wel
beter, maar de kans op verbranding is
eveneens groter. Voor de tweede en
eventueel derde fractie gebruik je best
toch een speciale meststofdop.
Welke herbiciden kunnen gemengd
worden?
Met Sulfazote en AnSul meng je best
geen gewasbeschermingsmiddelen. De
zwavelcomponent, en vooral ook de lage
pH-waarden, kunnen zorgen voor een
meer agressieve werking. Met urean zijn
er wel mengmogelijkheden. Behalve
Attribut en Hussar Ultra kan je geen
grassenmiddelen toevoegen aan urean.

Mag water worden bijgemengd?
Wie niet in staat is om lage volumes te
spuiten, mag wel water toevoegen aan
vloeibare stikstof. Gelet op het soortelijk gewicht altijd eerst water (SG = 1) en
als laatste vloeibare stikstof (SG = 1,3).
Steeds roersysteem gebruiken voor uniforme menging. Er wordt gezegd dat
water mengen met urean de verbrandingskansen fel verhoogt, maar in praktijk hebben we daar nog niet zoveel van
gemerkt.
Wat is het interval tussen urean en een
herbicidetoepassing?
Na het toepassen van vloeibare meststoffen blijft er lange tijd een vettige ‘depot’
achter op de bladeren van de granen en
het onkruid. Je moet dus een zeker interval respecteren tussen een bemesting en
een onkruidbestrijding. Blijft het droog,
dan zal je zelfs na twee weken nog steeds
de meststofafzetting waarnemen. Bij een
grote onkruiddruk of bij een zware duistbezetting kan je eventueel eerst een
onkruidbestrijding uitvoeren en dan
nadien de bemesting. Je kan dan een
interval van slechts drie dagen respecteren. Na een bemesting moet je minstens
een week wachten vooraleer te behandelen met herbiciden. n
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