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Optimaal bemesten in een

bedrijfsomgeving: PerceelVerdeler

Jouke Oenema, Koos Verloop (Wageningen UR), 
Gerard Abbink (Groeikracht)

15 februari 2018
Themadag: mest verdelen

Van probleem tot uitdaging

Onvoldoende aansluiting huidige
bemestingsadviezen op vragen over 
verdeling van mest op een melkveebedrijf
�Bemestingsadvies gebaseerd op economisch

optimale gift per perceel
�Adviezen zijn per mineraal � Drijfmest bevat N, 

P, K, ... in een bepaalde verhouding
�Bedrijf heeft een beperkte hoeveelheid te

verdelen
�De vraag is: hoe optimaal verdelen
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Perceelverdeler: afwijken waar

het moet, aansluiten waar het kan

Initiatief: Koeien & Kansen en Gerard Abbink:
Maak een bemestingsadvies dat aansluit bij
de verdelingsvraag
Kies zonodig andere vertrekpunten dan
adviesbasis
Maar sluit waar mogelijk aan bij de 
adviesbasis

Doel PerceelVerdeler

Ondersteunen bij optimaal verdelen van de 
beschikbare meststoffen in bedrijfsverband
voor: 

Optimale benutting op het bedrijf, wat 
inhoudt: beperkte verliezen
Zo hoog mogelijke opbrengst
Bodem op niveau houden
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Kenmerken van onze aanpak

Verdeling op basis van N en P
�Andere meststoffen zijn niet gebonden aan

gebruiksnormen

Behoefte baseren op onttrekking
Elk perceel met hetzelfde gewas eenzelfde
overschot
Alle beschikbare mest (regelgeving) wordt
toegepast!

Kritiekpunten van CBGV op 

PerceelVerdeler

Gras: 
�Fosfaatbemesting 1e snede meer laten leiden

door het advies (rekening houden met 
fosfaattoestand (P-CaCl2 en P-AL).

Maïs: 
�negeren van fosfaattoestand bodem (P-CaCl2

en P-AL)
� Interpretatie werkingscoëfficient fosfaat bij

drijfmest in de rij.
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Voorbeeld: advies versus 

PerceelVerdeler: fosfaat gras

Oplossing in PerceelVerdeler

Correctie voor fosfaattoetstand bodem:

Gift 1e snede: minimaal 30 kg fosfaat + 
correctie voor fosfaattoestand
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PerceelVerdeler: zoveel mogelijk

aansluiten bij KringlooopWijzer

Planning: hoeveel

meststoffen beschikbaar?
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De verdeelsleutel (1)

Beschikbaarheid meststoffen bedrijf
Verdelen over gewas (gras en maïs)
Maatwerk per perceel:
�Correctie voor productiviteit perceel
�Correctie voor andere bronnen dan mest
�Correctie gewashistorie
�Correctie voor bodem

De verdeelsleutel (2)

Verdeling 1e snede



15-2-2018

7

Perceelsgerichte invoer:

maïs

Perceelsgerichte invoer:

gras
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Wat laat de PerceelVerdeler

zien?

Verdeling van meststoffen (N en P) over 
grassland en maïsland
�Jaargiften per perceel
�Giften voor eerste snede
�Beschikbaar voor de volgende snedes
�Mestbalans: is er voldoende mest beschikbaar

voor de gift op de eerste snede?
�Werklijst voor op de trekker/loonwerker

Uitvoer gras
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Werklijst

Gebruik PerceelVerdeler

Vrij beschikbaar!
Binnenkort nieuwe versie
Google op: ‘PerceelVerdeler download’

Rapport: 
http://edepot.wur.nl/415511

of google: 
‘rapport PerceelVerdeler’
(rapport is nog van de oude versie)
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Bedankt!


