
Mineralisatie op Veen!?

Studiegroep bodem: Praktijknetwerk 
waarheen met Ammoniak op Veen



Verbazing / Verwondering

Waarom heeft onze grond altijd hetzelfde NLV?

Terwijl:

• We een verschillende Ontwateringsdiepte op 
onze percelen hebben. 30 cm tot 80 cm

• Groot verschil in N-Totaal in de bodem.

• Andere C/N verhouding.

• Flinke verschillen in % Klei.

• Verschillend % OS



Verbazing/verwondering 2

Waarom krijgen wij er als veenboeren 235 kg 
mineralisatie uit N bij?

• Zand en klei hebben ook mineralisatie uit de 
organische stof. 

• Komt er echt 235 kg N puur uit mineralisatie 
van veen?



Verbazing/verwondering 3

Mineralisatie is sterk jaar/weer afhankelijk en 
tabellen gaan uit van gemiddelde mineralisatie.

Hier kunnen we dus moeilijk op sturen behalve 
door zelf scherp na te denken en naar het gewas 
te kijken. 



Gevolg:

• We twijfelen of 250 kg NLV wel correct is voor 
onze grond.

• Lastiger om precies naar behoefte bemesten 
voor een stabiel RE in onze kuilen.



Achtergronden 1

Berekening NLV

Gemeten NLV = Beschikbaar N 

X opname efficiency.



Achtergronden 2

Werkelijk gemeten NLV 

• Verschillende studies hebben tussen 80 en 400 kg N/ha 
gemeten. 

• Geschatte werkelijke extra N levering uit mineralisatie 
van veen tussen 114 en 160 kg N/ha, zie V focus artikel.











Oplossing?

• Inzicht in de werkelijke actuele mineralisatie. 

• Daar bemesting op aanpassen. 

• Verdeling mineralisatie tussen historische 
bemesting en veen is voor bemesting niet 
relevant (wel voor eerlijke KLW).



Hoe?

• Actuele mineralisatie voorspellen. 
– dynamisch N advies Eurofins / REGras NMI.

• Mineralisatie voorspellen op basis van 
sensordata.
– Bodemdata

– Bodem Temperatuur.

– Vochtvoorziening.

• Over deze laatste twee is bij ons weinig 
bekend. 



Dus:

• Op weg naar een nieuw bemestingsadvies op 
basis van bodemdata, sensordata en 
modellering.

• Daarvoor praktijkproef gedaan in 2016
– Sensors zijn nog lastig in de praktijk (gaat vaak iets 

mis door koeien, pinken, loonwerkers, machines 
etc).

– Precies bemesten is ook nog een uitdaging voor 
veel veehouders.

– Data analyse nu nog niet klaar.



Maar:

Het Oog van de meester (de veehouder), met 
een scherpe blik op het gewas en weer van de 
komende dagen blijft cruciaal. 


