
  

 

Bodem doet meer dan mest in biologische prei 

Eén van de basisprincipes van biologische landbouw 

is een gesloten nutriëntenkringloop en een grondge-

bonden landbouw: bodemvruchtbaarheid en bodem-

leven moeten het resultaat zijn van vruchtwisseling, 

groenbemesting en toepassing van dierlijke mest, 

afkomstig van biologische productie. Alle biologische 

mest wordt afgezet op biologische percelen. Biolo-

gische percelen worden idealiter bemest met biolo-

gische mest. Om inzicht te krijgen in de teelttechni-

sche mogelijkheden van verschillende bemestings-

vormen legde Inagro een bemestingsproef aan in 

prei. Verschillende soorten organische bemesting op 

basis van biologische kippenmest en biologische gei-

tenstalmest, al dan niet gecomposteerd, werden 

vergeleken.  

De resultaten van deze proef werden reeds voorge-

steld tijdens de studiedag ‘Bio, bodem en bemesting’ 

die doorging eind februari op het ILVO in Merelbeke. 

In dit artikel geven we graag een uitgebreide bespre-

king van de proefresultaten mee.  

 

Kippenmest in biologische groenteteelt? 

Een deskstudie in het kader van het project 

‘Optimale aanwending van biologische mest van 

kippen en herkauwers voor een gezond biologisch 

gewas’ toont aan dat nog vaak mest uit gangbare 

landbouw wordt ingezet op biologische akkerbouw- 

en groentebedrijven. Anderzijds hebben biologische 

kippenhouders moeite om hun kippenmest op bio-

logische gronden in Vlaanderen af te zetten. Kippen-

mest heeft immers een hoog fosfaatgehalte in ver-

houding tot het stikstofgehalte waardoor deze bin-

nen de huidige MAP4-regelgeving slechts beperkt 

kan worden ingezet.  

ILVO-eenheid Plant zocht naar mogelijke composte-

ringsvormen van kippen- en geitenstalmest om te 

komen tot een beter inzetbare meststof die zowel 

bodemverbeterend als voldoende plantenvoedend 

werkt. Naast compostering op ril, werden diverse 

alternatieve technieken uitgetest, waaronder het 

aanbrengen van groencompost in de scharrelruimte 

van een kippenstal (verder ‘scharrelcompost’ ge-

noemd) en het eenvoudig opmengen van kippen-

mest met groencompost.  

Deze proeven tonen aan dat compostering van dier-

lijke mest (met of zonder bijmenging van plantaardi-

ge reststromen) effectief kansen biedt om chemisch, 

fysisch en biologisch waardevolle kwaliteitspro-

ducten te bekomen. Inagro onderzocht in een twee-

de fase of de bekomen producten ook voldoen als 

basisbemesting in biologische prei. 

 

Proefopzet  

Verschillende varianten van kippenmest en geiten-

stalmest werden met elkaar vergeleken. Het betreft 

verse kippenmest, twee verschillende kippenmest-

composten (compostering van kippenmest met hou-

tig en strorijk materiaal), een mengeling van groen-

compost met kippenmest en een groencompost die 

gedurende enkele maanden in de scharrelruimte 

van kippen had gelegen (‘scharrelcompost’). Geiten-

mest werd in verse vorm en in gecomposteerde 

vorm toegediend. Tenslotte werd ingezet op een 

alternatieve plantaardige bemestingsvorm die als 

‘maaimeststof’ wordt benoemd. Dit houdt in dat 

een eerste snede grasklaver geoogst en gehakseld 

wordt en als bemesting wordt toegediend op een 

ander perceel. Zowel de toepasbaarheid, de stik-

stofbeschikbaarheid in de bodem als de gewasont-

wikkeling van de prei werden nagegaan.  

 

Teeltverloop 

Voorteelt:  Zomerveldbonen en Japanse haver als 

groenbemester 

Bemesting:   

 Eerste helft juni 

 Gelijkgesteld op 110 kg fosfaat/ha. Dit stemt 

overeen met het dubbele van de MAP-

fosfaatnorm voor groenten in 2015 nl. 55kg 

P2O5/ha. Fosfaatbemesting wordt immers 

berekend op rotatieniveau en in de teeltrota-

tie op het proefbedrijf zitten ook wortelen die 

niet bemest worden. 

 De werkelijk toegediende gehaltes verschil-

den sterk van de vooraf ingeschatte hoeveel-

heden (tabel 1). 
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 Door de bemesting af te stemmen op het 

gehalte fosfaat werden voor de verschillen-

de bemestingsvarianten verschillende hoe-

veelheden totale en werkzame stikstof toe-

gediend. 

 Geen bijbemesting om effect van de basis-

bemesting duidelijk in beeld te krijgen 

Plantdatum:  15 juni  

 

Verse kippenmest en kippenmestkorrel pieken 

meteen 

Zowel verse kippenmest als de kippenmestkorrel 

gaven 6 weken na planten de hoogste stikstofbe-

schikbaarheid ( > 200 kg NO3-N/ha) in de bodem 

(figuur 1). Ook de ‘scharrelcompost’ haalde een 

hogere stikstofbeschikbaarheid (± 200 kg NO3-N/

ha). Uit de analyses bleek wel dat dit object een 

fors hogere bemesting kreeg dan vooraf inge-

schat. De overige bemestingsvarianten gaven een 

gelijkaardige stikstofbeschikbaarheid als het onbe-

meste object (100 à 150 kg NO3-N/ha).  

Enkel de maaimeststoffen zorgden voor een lagere 

stikstofbeschikbaarheid dan het onbemeste object. 

Dit is te verklaren doordat een eerder oude, stenge-

lige grassnede werd ondergewerkt. Dit houtige ma-

teriaal heeft bij de vertering nog extra bodemstik-

stof vastgelegd waardoor minder stikstof beschik-

baar was voor de planten. 

Eind augustus blijft de nitraatbeschikbaarheid het 

hoogst bij de verse kippenmest en de kippenmest-

korrel (175 kg NO3-N/ha) en worden deze direct 

gevolgd door de scharrelcompost. De gemeten cij-

fers situeren zich net onder de gangbare richtwaar-

de. De overige groep blijft op grootteorde 100 kg 

NO3-N/ha en zit dus fors onder de gangbare richt-

waarde.  

Het onbemeste object scoort het laagst. Deze trend 

zet zich door tot bij de oogst. 

Tabel 1: overzicht van de effectief toegediende bemesting 

Figuur 1: verloop nitraatstikstof in de bodem (0 – 60 cm) voor de verschillende bemestingsvarianten  
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Tel: +32 (0)51 27 32 51  
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Gecomposteerde mest voor meer gelijkmatige N-

vrijstelling? 

De gemeten nitraatcijfers zijn het verschil van de 

beschikbaar gestelde nitraatstikstof uit de mest en 

de bodem enerzijds en de gewasopname anderzijds. 

Het verloop van de grafieklijnen geeft aan dat de 

verse kippenmest en de kippenmestkorrel snel pie-

ken, maar daarna de gewasopname niet kunnen 

volgen (sterk dalende lijnen). De gecomposteerde 

kippenmest en de geitenmest hebben een gelijkma-

tiger stikstofvrijstelling over het seizoen die in elk 

geval tijdens de zomermaanden beter lijkt afge-

stemd op de gewasbehoefte (vrij vlakke lijnen).  

 

Goede bodemkwaliteit belangrijk voor productie-

potentieel 

Bij de oogst eind oktober varieerde de opbrengst 

van 32 tot ruim 36 ton / ha. De gemeten verschillen 

zijn dus relatief beperkt ten opzichte van de geme-

ten stikstofgehaltes tijdens het seizoen. Het onbe-

meste object realiseerde toch een gemiddelde op-

brengst van 34 ton/ha en situeert zich hiermee in de 

middengroep. Dit geeft aan dat de opbrengst gro-

tendeels wordt bepaald door de bodemkwaliteit. 

Een goed onderhoud van de bodemvruchtbaarheid 

op basis van stalmest of een rijpe compost is daar-

om belangrijk.  

Tussentijdse nitraatmetingen geven geenszins een 

volledig beeld als maat voor bijbemesting tijdens 

het seizoen in een biologische groenteteelt. De lage-

re opbrengsten van de maaimeststoffen is het ge-

volg van het oudere materiaal dat werd toegediend. 

De ‘kippenmestcompost (jong) was onvoldoende 

rijp bij toediening.  

Voldoende stikstof op het einde van het seizoen 

blijkt wel belangrijk voor de vitaliteit en de sleetge-

voeligheid van het gewas bij de oogst. Dit komt ook 

ten dele naar voor in de totale stikstofopbrengst / 

ha. Wellicht zouden deze verschillen nog sterker 

naar voor zijn gekomen indien later werd geoogst. 

Bij een onvoldoende stikstofbeschikbaarheid gaat 

de plant immers stikstof uit de oudere bladeren re-

mobiliseren.  

 

Besluit 

Deze proef geeft in de eerste plaats aan dat binnen 

biologische landbouw het onderhoud van een goede 

bodemvruchtbaarheid reeds een groot deel van het 

werk is. Het gebruik van stalmest of een rijpe com-

post is hiervoor belangrijk. Extra ‘snel beschikbare’ 

stikstof kan bijdragen tot meer teeltzekerheid. 

Teelttechnisch kan deze stikstofgift op basis van kip-

penmest. Tussentijdse nitraatmetingen geven ech-

ter geenszins een volledig beeld als maat voor bijbe-

mesting tijdens het seizoen in een biologische 

groenteteelt.  

 

Het ADLO onderzoeksproject ‘Optimale aanwending van 

biologische mest van kippen en herkauwers voor een ge-

zond biologisch gewas’ wordt uitgevoerd door ILVO-

eenheid Plant, Inagro en UGent-Vakgroep Bodem en 

wordt gefinancierd door de Vlaamse overheid. 

Tabel 2 : Hoeveelheid toegediende stikstof, marktbare opbrengst en totale stikstof-opbrengst (kg N/ha) voor de verschillende 
bemestingsvarianten 


