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Handreiking betere benutting N-meststoffen 

Algemeen 
Deze handreiking is gericht op het verbeteren van de N-benutting uit kunstmest. Als aanvulling op dierlijke mest 

zijn voor de groei van het gras in het voorjaar vaak stikstof (N) en zwavel (S) nodig . 

Een goede benutting van de N uit kunstmest is mogelijk door:  

• Keuze van de  juiste  N-meststof en toedieningsvorm; en 

• Goed management. 

 

Keuze van de N-meststof 
 

Het type N-meststof 

Op ammonium en nitraat gebaseerde N-meststoffen , a ls AN en KAS, geven de hoogste N-benutting. 

N-meststoffen kunnen worden gegeven als ammoniumnitraat (AN) of kalkammonsalpeter (KAS) en als 

Ureum of ureum plus een ureaseremmer. AN en KAS geven de hoogste opbrengst en N-opname. Ureum blijft 

met een opbrengst en N-opname van 90% duidelijk achter ten opzichte van AN en KAS. Bij ureum plus 

ureaseremmer is dit 95%. 

 

De toedieningsvorm 
Meststoffen in korrelvorm geven de hoogste opbrengs t en N-opname.  

N-meststoffen kunnen worden toegediend in korrelvorm (vast) en als vloeibare meststof. Bij de huidige stand van 

de techniek geeft vast een hogere opbrengst en N-benutting dan als vloeistof toegediende meststoffen. Vloeibare 

meststoffen met ureum blijven daarbij achter ten opzichte van vloeibare AN.   

 

Voorjaarsmeststoffen 
Gebruik voor een hoge N-benutting een voorjaarsmest stof.   

In het voorjaar is de kans op N-verliezen door uitspoeling of denitrificatie het grootst. Gebruik van 

voorjaarsmeststoffen (bijvoorbeeld  ammoniumsulfaat, AS en ammoniumsulfaatsalpeter, ASS) of Entec  

(voorjaarsmeststof met nitrificatieremmer) vermindert dit risico. Bij het gebruik van een nitrificatieremmer is het 

risico het kleinst. Voorjaarsmeststoffen met een hoog ammonium aandeel bevatten vaak ook zwavel. Het gebruik 

hiervan is snel aantrekkelijk op gronden waar een aanvullende S-bemesting nodig is. Met voorjaarsmeststoffen 

kan, voor het realiseren van een gelijke opbrengst, met 80% van de N, die als KAS wordt gegeven, worden 

volstaan. De bespaarde N kan later in het seizoen nuttig worden gebruikt. Bij een gemiddelde hoeveelheid 

neerslag en in een nat voorjaar wordt de gelijke opbrengst met de genoemde 80% zeker gerealiseerd. In een 

droog voorjaar kan dit effect geringer zijn.  

Overwogen kan worden een nitrificatieremmer aan de dierlijke mest toe te voegen. Onderzoek wijst erop dat het 

niet  zinvol is een nitrificatieremmer aan de  mest toe te voegen en tevens kunstmest met een nitrificatieremmer 

te gebruiken. Een van beide is voldoende.  

 

Samengevat 
Voor een goede N-benutting geven op ammonium en nitr aat gebaseerde meststoffen , toegediend in 

korrelvorm, de hoogste N-benutting. Gebruik voor ee n betere N-benutting in het voorjaar een 

voorjaarsmeststof bij voorkeur met een nitrificatie remmer. Gebruik in latere sneden KAS. Hieraan kunnen  

andere nutriënten (bijvoorbeeld Mg of Na) zijn toeg evoegd.  
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Managementaspecten  
 
Naast keuze van de meststof is een groot aantal management aspecten belangrijk voor de N-benuting  Hieronder 
is een samenvatting gegeven van een aantal aspecten waarmee een veehouder de N-benutting kan verbeteren.  

• Bodem: Zorg voor een goede ontwatering en pH van de bodem. 

• Andere nutriënten:  Zorg voor een goede voorziening met de overige nutriënten (P, K en S), die van 

belang zijn voor een goede gewasopbrengst.  

• Planning:  Maak een plan voor de verdeling van de werkzame N uit mest en kunstmest over de 

gewassen en over het seizoen. 

• Voorjaar: Geef in het voorjaar indien mogelijk alle percelen mest. 

• Voorjaarsmeststof:  Gebruik op grasland in het voorjaar een voorjaarsmeststof. 

• Kunstmest strooien:  Gebruik een goed afgestelde kunstmeststrooier en kantstrooiapparatuur. 

• Weer:  Ga geen kunstmest strooien als op korte termijn veel neerslag wordt verwacht. 

• Gebruik:  Maak onderscheid in N-gift tussen te maaien en te beweiden percelen. 

o Maaipercelen 25 m3  en weidepercelen 15-20 m3  mest per ha. 

o Vul aan met kunstmest voor maaien of weiden. 

• Bij N-bemesting lager dan landbouwkundig advies:   

o Bemest alle percelen (procentueel) even ver beneden het advies. 

o Benut de lichtintensiteit en groeipotentie in het voorjaar door de eeste snede extra te bemesten 

en de latere sneden minder. 

• Mest en kunstmest: Houdt bij de aanvullende kunstmestgift rekening met de werking van de mest en 

de nawerking van in vorige sneden gegeven mest.  

• Nazomer en herfst: Bouw de N-bemesting in de nazomer tijdig af en benut de N-mineralisatie uit de 

bodem. Het herfstgras heeft dan: 

o Een lager RE-gehalte. 

o Een hoger suikergehalte. 

o Is smakelijker. 

 

Grasland inzaaien of herinzaaien: 

• Ingezaaid bouwland:  Geef ingezaaide bouwlandpercelen in het eerste jaar 50 N en in het tweede jaar 

25 N per ha extra voor de opbouw van de nieuwe zode.  

• Heringezaaid grasland:  Geef heringezaaid grasland minder N en benut zo op heringezaaide percelen 

de 100 N per ha die uit de zode vrijkomt. 

Smakelijkheid van gras:  

• Bevorder op te beweiden percelen de smakelijkheid v an het gras, door: 

o Alle etgroen percelen te beweiden. 

o Geen mest op te beweiden percelen. 

o In juli/aug 10-15 m3 mest te geven, om het risico van kroonroest te verminderen. 

o In juli een keer extra te bemesten met 100 kg landbouwzout per ha. 

o Na twee beweidingen de bossen te maaien of het perceel te maaien.  

Snijmaïs:  

Zorg bij de teelt van snijmaïs voor voldoende aanvoer van organische stof uit dierlijke mest en door het telen van 

een goed geslaagde groenbemester. 


