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Mineralenconcentraat en spuiloog zijn goede vervangers van kunstmest in de aardappelteelt. Dat is de 
uitkomst van onderzoek dat WUR-PPO Westmaas dit jaar heeft uitgevoerd. De resultaten werden vrijdag 
9 december bekendgemaakt tijdens het symposium van de stichting NCOR (Nederlands Centrum voor de 
Ontwikkeling van de Rijenbemesting). 
 
De stichting NCOR wil rijenbemesting stimuleren en praktische toepassingen beschikbaar maken. 
Daarvoor stimuleert NCOR de ontwikkeling van machines en onderzoek. Ook stelt de stichting op basis 
van onderzoek jaarlijks de voorlopige adviesbasis voor rijenbemesting op. Dit is nodig, omdat de 
belangstelling voor rijenbemesting toeneemt, terwijl er nog geen officiële bemestingsadviezen zijn. Door 
efficiëntere toediening van de meststoffen, is het bemestingsadvies bij rijenbemesting is lager, waardoor 
er meer ruimte is om dierlijke mest aan te voeren. 
 
Precisiebemester 
WUR-PPO in Westmaas deed dit jaar onderzoek met de precisiebemester, waarbij de vloeibare meststof 
tegelijkertijd met het frezen van de aardappelruggen in de grond wordt gebracht. Via een kouter komt de 
meststof 10 cm naast het midden van de poter en 5 cm onder de poter in de grond. Op die manier kan op 
wortelniveau worden bemest. Het onderzoek werd gefinancierd vanuit het Programma Precisie Landbouw 
(PPL) en uitgevoerd in opdracht van CZAV, Nedato, Suiker Unie en Landbouwcommunicatie. 
 
Op het proefveld werden verschillende meststoffen met elkaar vergeleken: KAS (breedwerpig 
toegediend), urean, spuiloog en mineralenconcentraat. Deze drie vloeibare meststoffen werden  in de rij 
toegediend met de precisiebemester. De onderzoekers pasten verschillende basisgiften toe, variërend 
van 0 tot 200 kilo N/ha. Daarnaast keken ze naar het effect van bijbemesting met 50 kg N/ha KAS. 
 
Uit het onderzoek kwam naar voren dat de verschillen tussen KAS en urean niet erg groot zijn. Spuiloog 
en mineralenconcentraat daarentegen zorgden voor minstens evenveel tot meer opbrengst. Dat betekent 
dat deze twee restproducten uit de veehouderij prima kunnen dienen als vervanger van kunstmest.  
 
En dat is goed nieuws, vindt voorzitter Herre Bartlema van NCOR. “De kunstmestvervangers worden door 
verschillende leveranciers in diverse vormen op de markt gebracht, ondermeer door CZAV. De 
eenvoudige machine voor toediening in combinatie met het frezen is door de relatief lage prijzen van de 
kunstmestvervangers snel terugverdiend. Zo kan de teler zijn saldo verhogen en tegelijkertijd de CO2-
voetafdruk fors verlagen.”  
 
Dat laatste is belangrijk voor de aardappelketen om te voldoen aan de wens van de afnemer om de 
uitstoot van broeikasgassen te verlagen. Tijdens het symposium werden cijfers bekend gemaakt van het 
aandeel dat kunstmest heeft in deze uitstoot. Voor de aardappelteelt loopt dit op tot 50 procent. 
Vervanging van kunstmest door reststromen uit de veehouderij zorgt voor een fors lagere ‘voetafdruk’, 
zeker als deze stoffen ook nog eens emissiearm worden toegediend. Toedienen gecombineerd met 
frezen bespaart bovendien een werkgang en dus energie. 

Reststoffen bewijzen hun waarde als kunstmestvervanger   
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Reststromen 
Het gebruik van reststromen in de landbouw zal fors toenemen, verwacht NCOR. De gunstige invloed op 
de CO2-voetafdruk pleit hiervoor, terwijl het aanbod bovendien steeds groter wordt. NCOR heeft daarom 
een werkgroep ingesteld die zich gaat bezighouden met voorlichting over verantwoord gebruik van 
reststromen in de landbouw. Uitgangspunt van deze voorlichting is objectief landbouwkundig onderzoek. 
In de werkgroep zijn leveranciers en distributeurs van meststoffen vertegenwoordigd en de ontwikkelingen 
zijn te volgen op de website www.klimaatvriendelijkemeststoffen.nl. 
 
Een reststof die tijdens het symposium van NCOR extra aandacht kreeg was struviet: een potentiële 
enkelvoudige meststof die in grote hoeveelheden beschikbaar komt bij de zuivering van afvalwater. Deze 
stof kan dienen als vervanger van kunstmestfosfaat bij de start van gewassen als aardappel, maïs en 
bonen en is goed toe te passen met de precisiebemester. 
 
Deze precisiebemester zelf wordt ook verder ontwikkeld. In de derde tranche van het Programma Precisie 
Landbouw heeft een aantal initiatiefnemers een werkplan ingediend voor de verdere ontwikkeling van de 
bemester tot een autonoom werkende machine die in het voorjaar drijfmest in combinatie met 
kunstmestvervanger kan toedienen. Deze lichte precisiebemestingsrobot kan na elke omgang zelfstandig 
meststoffen bijtanken en daarmee het probleem van structuurbederf tackelen. Het streven is om een 
prototype van de robot te tonen tijdens de aardappeldemodag die in september 2012 in Westmaas wordt 
gehouden. 
 
In Programma Precisie Landbouw investeren het landbouwbedrijfsleven en het ministerie van EL&I in 
hulpmiddelen en voorwaarden voor innovatieve Controlled Traffic Farming, Bemesting en 
Gewasbescherming. 
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Noot voor de redactie, niet voor publicatie: 
 
Voor meer informatie over het symposium, de stichting NCOR en het onderzoek  
kunt u contact opnemen met Herre Bartlema: 06-51596092. 
Voor meer informatie over het Programma Precisie Landbouw  
kunt u contact opnemen met Henny van Gurp, projectleider PPL 06 21212453 / henny.van.gurp@zlto.nl 


