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1 INLEIDING 

Afgelopen teeltjaar pakte PVL uit met allerhande bemestingsproeven in de 

maisteelt onder begeleiding van het onafhankelijk adviesbedrijf NaPaGro.  

Deze bemestingsproeven baseren zich minder op de klassieke NPK-bemesting die 

we reeds jarenlang toepassen, maar zijn voornamelijk gebaseerd op de bemesting 

en stimulering van het aanwezige bodemleven.  

Een vitaal bodemleven staat immers in relatie met een florerende 

bodembiodiversiteit. Het landbouwgewas wordt minder ziektegevoelig en dat 

heeft hogere opbrengsten tot gevolg. Het is dus onmogelijk om het bodemleven 

los te zien van andere praktijken op het rendabele landbouwbedrijf.  

De integrale aanpak staat centraal: bodemanalyse, bemesting, plantvoeding, 

bodembewerking, rotatie, groenbemester, ruwvoer, vitalisatie, … Alles hangt 

immers aan elkaar.  
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2 PRINCIPE 

De strategieën van NaPaGro werken volgens het kringloopprincipe: er moet naar 

het geheel worden gekeken i.p.v. de optimalisatie van elk individueel onderdeel. 

Deze inzichten creëren mogelijk kansen voor onze sector met de komst van de 

nieuwe wetgeving.  

Bij een bedrijfsadvies wordt er steeds gestart met een bodemanalyse volgens de 

Kinsey-Albrecht methode. De kern van deze analyse ligt bij het sturen op de juiste 

verhouding van de calcium- en magnesium bezetting in de bodem, waardoor de 

ideale verhouding lucht en water zou moeten ontstaan (structuur) en de juiste 

condities voor bodemleven en wortelactiviteit worden gecreëerd (biologie).  

Deze proef werd verder doorspekt met de toepassing van een schelpkalk vitaliser 

welke de mineralen uit de mengmest en zaaizaad versterken, al dan niet in 

combinatie met andere specifiek samengestelde bodemverbeterende producten. 

De effecten van vitalisatie op water zijn al bekend. In vitaal water zijn de mineralen 

beter opneembaar (calciet wordt aragoniet, een structuur die makkelijker door de 

celwand gaat). Wellicht speelt dit effect bij drijfmest ook, voor het bodemleven én 

de plant. Deze proef werd in eerste instantie aangelegd om deze theorieën te 

beproeven in de praktijk. 
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3 PROEFLOCATIE EN OPZET 

De proef werd aangelegd op een monocultuur (korrel)maisperceel zonder 

frequente toepassing van wintergroenbedekkers. De exacte locatie betreft een 

aaneengesloten zandperceel van 12 ha gekenmerkt door een pleksgewijs 

gemiddelde veronkruiding en sterke stuifgevoeligheid in het voorjaar.  

De objecten werden in de lengterichting van het perceel verspreid over een lengte 

van ongeveer 200 m. De toepassingsbreedte van de objecten bedroeg 8 meter. 

Een randafstand van min. 11 meter werd aangehouden.  

Elk object werd aangelegd in 4 herhalingen. Voor de specifieke aanduiding van de 

herhalingen werd de EC-zonekartering van de bodemscan gebruikt waardoor alle 

herhalingen in eenzelfde gekarteerd gebied geplaatst werden.  

Het controleobject ligt 50 m verderop in het perceel. Dit object werd in alle 

opzichten standaard behandeld en heeft dus ook geen Kinsey correctie 

ondergaan.   

Gedurende het groeiseizoen werd de proef 4 x beregend.  
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3.1 Proefopzet 

Tabel 1 Proefopzet 

Object 
Behandeling 

mengmest 

Behandeling 

maïszaad 

Correctie 

bodemscan 

Extra 

toevoeging 

NA1 Standaard Standaard Kinsey / 

NA2 Standaard Vitaal Kinsey / 

NA3 Vitaal Standaard Kinsey / 

NA4 Vitaal Vitaal Kinsey / 

NA5 Vitaal Vitaal + Micosat + BCx900+2 Kinsey 2 l Stimulus 

Controle Standaard Standaard / / 

3.2 Uitvoerdata 

Tabel 2 Uitvoerdata 

 DATUM 

Bodemscan 4/12/2021 

Correctie Kinsey 8/03/2022 

Vitalisatie drijfmest 14/04/2022 

Drijfmesttoepassing 14/04/2022 

Vitalisatie zaaizaad 20/04/2022 

Zaai 21/04/2022 

Behandeling Stimulus 16/05/2022 

Proefoogst 30/08/2022 (silomaïs) 

Oogst perceel 12/10/2022 (korrelmaïs) 
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4 RESULTATEN EN PROEFOOGST 

Tabel 3 Proefopbrengsten Napagro proef 2022 (2 maïsrijen x 3,5m) 

 Kolf + schutbladeren  Volledige plant  

Object 

Gem. vers 

opbrengst 

(kg) 

Gem. DS-

opbrengst 

(kg) 

Rel. 

opbrengst 

(%) 

Gem. vers 

opbrengst 

(kg) 

Gem. DS-

opbrengst 

(kg) 

Rel. 

opbrengst 

(%) 

NA1 25476,2 14443,6 100 58333,3 23126,46 100 

NA2 28333,3 16155,0 112 65238,1 24489,75 106 

NA3 29285,7 16711,5 116 65952,4 25111,99 109 

NA4 28571,4 16147,5 112 65714,3 24793,95 107 

NA5 26428,6 14720,8 102 62857,1 22649,48 98 

BN3 25476,2 14917,4 103 63333,3 24148,7 104 

 

 
Figuur 1 Proefopbrengsten Napagro proef 2022 
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4.1 Bespreking resultaten 

Als eerste stap van de Napagro toepassing wordt een bodemscan met 

pleksgewijze Kinsey-correctie geadviseerd.  

Wanneer we de controle vergelijken met het NA1 object (Kinsey-gecorrigeerd 

object) is het duidelijk dat de Kinsey-correctie op het proefperceel geen 

toegevoegde waarde had.  

Kanttekening hierbij is dat de droogtetolerantie van de grond niet werd 

meegenomen in dit onderzoek daar het volledige perceel even frequent werd 

beregend.  

Binnen de NA-objecten is het duidelijk dat de objecten NA 1 en NA 5 ondermaats 

presteren t.o.v. de objecten NA2, 3 en 4. Dit verschil kan oplopen tot meer dan 2 

ton DS in kolfaandeel en wordt zo ook verdund teruggezien in de verse plant 

opbrengsten.  

4.2 Statistische verwerking 

 
Figuur 2 Statistische analyse - DS kolf 
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Figuur 3 Statistische analyse - DS volledige plant 

De statistische verwerking bevestigt het aanvoelen van de ruwe data: NA1 en NA5 

blijven statistisch achter in opbrengst t.o.v. NA 2, 3 en 4. Dit is opmerkelijk aangezien 

object 5 eveneens toegepast werd met de vitaliser maar een schimmeltoevoeging 

omvatte in zaadomhulling en nabehandeld werd met een fytotoxreducerend 

middel.  
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5 BESLUIT 

In het teeltjaar 2022 werd er geen toegevoegde waarde van de Kinsey-correctie 

opgemerkt, maar de droogtetolerantie van de grond werd niet meegenomen in 

dit onderzoek daar het perceel volledig werd beregend. Verder is het mogelijk dat 

het effect van de Kinsey correctie komende teeltjaren wel wordt opgemerkt daar 

de correctie werd uitgevoerd kort voor de start van de teelt. Om deze reden wordt 

dit perceel zeker in de toekomst verder opgevolgd.  

Verder wordt de toepassing van de vitaliser als statistisch positief in opbrengsten 

ervaren. Er wordt voornamelijk een stijging in kolfaandeel opgemerkt (van 8 tot 

12 %).  Op het eerste gezicht komt de vitalisertoepassing van drijfmest er positiever 

uit t.o.v. de vitalisertoepassing van het zaaizaad.  

De toevoeging van de schimmelversterkende zaaizaadomhulling gevolgd door 

een fytotoxreducerend middel later op het teeltseizoen (NA5) blijkt in de statistische 

analyse slechte resultaten te geven. Dit kan mogelijks verklaard worden door het te 

lage organische stof gehalte van de bodem en de veelvuldige beregening.  

Om bovenstaande redenen wordt de proef komend teeltjaar herhaald en 

uitgebreid op verscheidene locaties om na te gaan in welke mate de verkregen 

resultaten vergelijkbaar zijn onder verschillende omstandigheden.  
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