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1 Probleemstelling en doel van het project 

Uit een wetenschappelijke proefopzet van 2016 tot 2018 kon de meerwaarde van N-bladmeststoffen 
zoals ze in de praktijk toegepast worden in aardappelen niet worden aangetoond (Vanrespaille et al., 
2019). Niet alleen waren voornamelijk weersomstandigheden doorslaggevend, maar ook het advies 
van fabrikanten om bladvoeding als surplus bovenop de basisbemesting toe te dienen leidde eerder 
tot overbemesting dan hogere opbrengsten, lager N-residu of betere kwaliteit.  

Toch gebruiken veel landbouwers N-bladvoeding bovenop de basisbemesting, zelfs al is de 
meerwaarde hiervan onduidelijk. Factoren die meespelen om bladvoeding toe te passen zijn:  

- de communicatie van producenten van bladmeststoffen gericht op verkoop   
- bladvoeding kan toegediend worden in combinatie met ziektebestrijding (Phytophtora), zodat 

dit geen extra arbeid vraagt 
- aardappelen zijn één van de weinige gewassen die in 2019 aan behoorlijke prijzen verkocht 

konden worden, zodat de landbouwer liever op zeker speelt door extra bladmeststoffen toe 
te dienen. 

- de landbouwer kan zonder extra bodemanalyse moeilijk inschatten wat de actuele 
nutriëntenvoorraad in de bodem is, omdat vrijgave uit bodem, groenbedekker en mest zeer 
onvoorspelbaar is. 

Anderzijds kosten deze middelen nog steeds geld en bovendien heeft de aardappelteelt een hoog risico 
op verhoogde nitraatresidu’s waardoor extra stikstof zelden tot meeropbrengsten leidt, maar 
integendeel hoge boetes van de controle-instanties kan opleveren. Behalve N-bladmeststoffen zijn er 
onder andere ook K-bladmeststoffen. Kalium speelt een belangrijke rol in de opbrengst en kwaliteit 
van aardappelen (zoals blauwgevoeligheid).  

Om wetenschappelijke kennis breder uit te dragen naar de sector, werd ervoor gekozen om over te 
schakelen op praktijkproeven in samenwerking met de landbouwer. Op die manier is de landbouwer 
in kwestie van dichterbij betrokken bij de opzet van de proef en de resultaten. In wat volgt wordt eerst 
de algemene aanpak besproken, nadien volgt voor iedere landbouwer op ieder perceel een overzicht 
van de toestand van het perceel, toediening van bladmeststoffen, resultaten en een conclusie voor dat 
perceel. Tot slot vind je een algemene conclusie (p 30). 
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2 Toegepaste werkwijze en methoden 

De proeven werden aangelegd in samenwerking met de landbouwer, waarbij werd uitgegaan van zijn 
gewone praktijk. De landbouwer deed zijn bemesting, ziektebestrijding etc. zoals gewoonlijk. Om de 
voordelen van bladmeststoffen in zijn teelt te evalueren, werd hem gevraagd om bij het spuiten van 
zijn bladvoeding één strook zonder te doen door de sproeidoppen tijdelijk te sluiten.  

Door de proef in stroken aan te leggen, was de proef werkbaar om door landbouwers uitgevoerd te 
worden. Maar dit had ook nadelen, omdat de invloed van veldvariatie daardoor in principe niet 
uitgesloten kon worden bij de metingen. In de strook gebeurde de opbrengstbepaling in 4 herhalingen 
die paarsgewijs in beide stroken werden aangelegd om hiermee toch zoveel mogelijk rekening te 
houden, zie schema Figuur 1. 

- De minerale stikstofvoorraad (nitraat en ammonium) werd opgevolgd in juni en bij de oogst 
(september-oktober).  

- De opbrengstbepaling gebeurde in 4 herhalingen ongeveer een tot twee weken voor de 
landbouwer in praktijk zou oogsten 
 

Nota: bladmeststoffen worden gewoonlijk toegediend samen met de Phytophtorabestrijding 
(aardappelziekte). Op geen van de stroken werden ernstige symptomen van aardappelziekte 
waargenomen. Er wordt verondersteld dat de kans op infectie eerder laag is, wanneer slechts één 
strook onbehandeld blijft en de omringende aardappelplanten geen infectiehaard vormen voor de 
ziekte.  

 

Figuur 1: Schema van proefaanleg bij bladmeststoffen.   
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3 Resultaten  

3.1 Huldenberg 

De landbouwer uit gebruikt regelmatig runderstalmest waardoor voor extra stikstof bovenop de 
basisbemesting vaak geen ruimte meer is. De landbouwer ziet wel heil in het gebruik van 
stikstofbladmeststoffen om de dosis stikstof bij de basisbemesting te kunnen beperken. Indien de 
landbouwer bladmeststoffen gebruikt, is dat afhankelijk van de gewasstand en de kleur van de 
bladeren, zodat hij één tot drie keer vloeibare stikstof (39 kg /100 l) toedient aan 30 l/ha.  

Het perceel lag op een leembodem met een tamelijk lage pH en een goed organische stofgehalte, en 
met een algemeen goede nutriëntenbeschikbaarheid (Tabel 1). De landbouwer plantte Bintje op 25 
april voor thuisverkoop, dus directe consumptie. Het jaar voordien stond op dit perceel wintertarwe 
en in de winter stond er gele mosterd als groenbedekker.  

Voor de winter werd al runderstalmest opgevoerd aan 30 ton/ha in september 2018. Voor het planten 
werd de bemesting nog aangevuld volgens advies met  

 137 kg N/ha met vloeibare stikstof 39% aan 350 l/ha 
 34 kg N/ha met Haspargit 2-4-16 aan 1700 kg/ha 
 272 kg K2O/ha met Haspargit 2-4-16 aan 1700 kg/ha 

Tabel 1: Bodemvruchtbaarheid en N-index gemeten op 21/02/2019 

Parameter Resultaat  Eenheid  beoordeling Bodem-
laag 

  N-index 

pH-KCl 6,5  Tamelijk laag 0-30 cm 11 kg N/ha 

180 Organische C 1,58 % Normaal  30-60 cm 13 kg N/ha 

Fosfor (P-AL) 180  Lager dan normaal  60-90 cm 13 kg N/ha 

Kalium (K-AL) 24 mg/100 g Tamelijk hoog      
Magnesium 
(Mg-AL) 

19 mg/100 g Normaal      

Calcium (Ca-AL) 17,0 mg/100 g Tamelijk hoog     
Natrium (Na-AL) 198 mg/100 g Normaal      
        

 

3.1.1 Toediening bladmeststoffen  

Uit de N-index bleek de stikstofreserve in juni zeer hoog te zijn (Tabel 2), zodat geen extra 
stikstofbemesting werd geadviseerd omdat de normale opname vanuit de bodem zou volstaan voor 
de groei van de aardappelen.  

Tabel 2: de minerale stikstofreserve op 3/06/2019  

Bodemlaag  Nitraat-N 
kg/ha 

Ammonium-N 
kg/ha 

Eenheid  N-index 

0-30 cm 262 <4 kg N/ha 

384 
Zeer hoog 

30-60 cm 28 <4 kg N/ha 

60-90 cm 23 <4 kg N/ha 

Minerale reserve 313 <12 kg N/ha 

De landbouwer gebruikt gewoonlijk weinig bladmeststoffen op zijn loof, omdat hij in kader van een 
beheerovereenkomst water zeer beperkt is in het gebruik van stikstof. Uitzonderlijk zou hij wel N-
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bladmeststoffen gebruiken wanneer het loof begint te zakken door de droogte. In 2019 zou hij naar 
eigen oordeel geen bladmeststoffen hebben gebruikt. Zowel vanwege de goede stand van het 
aardappelloof, als omdat de N-index in juni een hoge stikstofreserve aantoonde.  

Op één strook werd op 17/6 alsnog vloeibare stikstof 39% aangebracht aan 20 l/ha. Op die manier 
werd 7,8 kg N/ha meer toegediend om de strook te vergelijken zonder bladmeststoffen.  

3.1.2 Opbrengst en kwaliteit  

Tabel 3 geeft de opbrengstresultaten bij Van Acker in Huldenberg. Er waren geen significante 
verschillen in de opbrengst, maar wel in de sortering. In de strook met toediening van bladmeststof, 
waren er meer aardappelen groter dan 50 mm en minder in de categorie tussen 35-55 mm. Tabel 4 
toont het onderwatergewicht als indicatie van de kwaliteit, maar er werden geen verschillen gemeten.  

Tabel 3 Opbrengstresultaten bij Van Acker met en zonder toevoeging van bladmeststoffen (9/9/2019) 
Significante verschillen zijn aangeduid met een *. Er waren geen verschillen in marktbare opbrengst, 
enkel in sortering.  

Opbrengst (ton/ha) < 35 mm  35-50 mm  > 50 mm  bruto  marktbaar  

1x 20 l/ha vloeibare N 3,0 12,3 34,4 49,6 46,7 

zonder bladmeststof 3,4 13,8 32,0 49,2 45,8 

Significant verschil  * *   

Tabel 4 Onderwatergewicht (owg) van Bintje in Huldenberg met en zonder toevoeging van 
bladmeststoffen. Geen significante verschillen.  

 Owg 
(gram/5kg) 

1x 20 l/ha vloeibare N 368 

zonder bladmeststof 378 

Significant verschil  

3.1.3 Nitraatresidu 

Het nitraatresidu na oogst is weergegeven in tabel 5. Die toont een overschrijding van de eerste 
drempelwaarde in de strook met de eenmalige toediening van vloeibare stikstof en niet in de strook 
zonder. Het verschil van 48 kg N/ha is echter groter dan de hoeveelheid stikstof die met bladvoeding 
is toegediend (7,8 kg N/ha), zodat de overschrijding van het nitraatresidu niet louter aan de 
bladmeststoffen kan liggen. Zeker een deel is te verklaren door variatie in het veld, mogelijk door het 
ongelijk vrijkomen van stikstof uit stalmest.  

Tabel 5 Nitraatresidu in de strook met en zonder bladvoeding bij in Huldenberg (9/9/2019) 

Bodemlaag  1x 20 l/ha 
vloeibare N 

Zonder 
bladmeststof 

Eenheid  

0-30 cm 78 36 kg N/ha 

30-60 cm 13 8 kg N/ha 

60-90 cm  9 8 kg N/ha 

Minerale reserve 100 52 kg N/ha 
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3.1.4 Conclusie  

De N-index in juni duidde een grote voorraad van stikstof in de bodem aan, waardoor geen bijkomend 
N-advies aangeraden werd. De landbouwer zou naar eigen initiatief geen extra bladmeststoffen 
hebben toegediend. In één strook werd slechts eenmaal bladmeststoffen toegediend en zo een zeer 
beperkte hoeveelheid van 7,8 kg N/ha aangebracht. Er waren geen verschillen in opbrengst, wel in 
sortering met meer grote aardappelen (>50 mm) in de strook met de bladmeststoffen. Het is echter 
onduidelijk of dit louter een gevolg van de bladmeststoffen was, of van andere factoren zoals een 
toevallige lagere plantdichtheid in de strook met bladmeststoffen (gemiddeld 31 planten per plotje 
t.o.v. 32 planten per plotje in de strook zonder bladmeststoffen). Het nitraatresidu was te hoog in de 
strook met bladvoeding. Gezien de beperkte N-gift werd dit niet louter door bladvoeding veroorzaakt, 
maar ook door veldvariatie.  
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3.2 Nieuwenhove, Geraardsbergen 

De landbouwer gebruikt gewoonlijk geen bladmeststoffen, tenzij in uitzonderlijke omstandigheden 
zoals droogte of slechte gewasstand. In dat laatste geval dient hij in juni éénmalig Cocktail Opal toe 
aan 1 kg/ha. Dat product bevat de sporenelementen mangaan (Mn 14,7%), magnesium (MgO 10%) en 
zwavel (SO3 33,9%) en zou de fotosynthese stimuleren en bewaarbaarheid van aardappelen verhogen. 
Cocktail Opal wordt toegediend door oplossing in water.  

Het perceel lag op een lichte leembodem met een tamelijk lage pH en een tamelijk laag organische 
stofgehalte, maar met voldoende nutriëntenbeschikbaarheid (Tabel 6). De landbouwer plantte 
Challenger op 25 april 2019 voor verkoop aan de frietindustrie. Het jaar voordien stond op dit perceel 
mais en in de winter stond er gele mosterd als groenbedekker.  

De basisbemesting bestond uit runderdrijfmest toegediend in maart aan 30 ton/ha. Op die manier 
werd 111 kg Ntot/ha aangebracht, waarvan 60 kg werkzame N/ha. Nadien werd dit aangevuld met:  

 110 kg N/ha met KAS 27% aan 410 kg/ha  
 50 kg N/ha met Haspargit 5-0-18 aan 1000 kg/ha 
 180 kg K2O/ha met Haspargit, 5-0-18 aan 1000 kg /ha 

Zo werd het stikstofadvies volledig ingevuld, maar het kaliumadvies nog niet.  

Tabel 6: Bodemvruchtbaarheid en N-index gemeten op 21/02/2019 

Parameter Resul
taat  

Eenheid  beoordeling Bodem-
laag 

  N-index 

pH-KCl 6,3  Tamelijk laag 0-30 cm 22 kg N/ha 
166 

Organische C 1,14 % Tamelijk laag  30-60 cm 22 kg N/ha 

Fosfor (P-AL) 166  Lager dan normaal      

Kalium (K-AL) 18 mg/100 g Normaal     
Magnesium (Mg-AL) 25 mg/100 g Tamelijk hoog     
Calcium (Ca-AL) 16,0 mg/100 g Tamelijk hoog     
Natrium (Na-AL) 224 mg/100 g Normaal      
 1,40 mg/100 g Laag      

 

3.2.1 Toediening bladmeststoffen  

Oordeel bijbemesting adhv N-index 

Uit de N-index bleek de stikstofreserve in juni zeer hoog te zijn (Tabel 7), zodat geen extra 
stikstofbemesting wordt geadviseerd omdat de normale N-levering vanuit de bodem moet volstaan 
voor de groei van de aardappelen.  

- De landbouwer heeft Cocktail Opal toegediend op 15 juli aan 1 kg/ha en diende op die manier 
dus 147 gram mangaan en 100 gram magnesium per ha toe. 

Tabel 7: de gemeten stikstofreserve op 4/06/2019 

Bodemlaag  Nitraat-N 
kg/ha 

Ammonium-N 
kg/ha 

Eenheid  N-index 

0-30 cm 215 <4 kg N/ha 
387 

Zeer hoog 
30-60 cm 80 <4 kg N/ha 

Minerale reserve 295 <8 kg N/ha 
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3.2.2 Oogstresultaten 

De opbrengstresultaten zijn weergegeven in Tabel 8. Dit was algemeen een goede opbrengst op dit 
perceel. Het verschil tussen gemiddeld 59,7 ton/ha marktbare opbrengst in de strook met Cocktail 
Opal en 53,6 ton/ha in de strook zonder is niet significant vanwege de variatie die op de opbrengst zit. 
Het onderwatergewicht van de Challenger-aardappelen ligt gemiddeld rond 423 gram/5 kg, zonder 
significante verschillen tussen de strook met of zonder Cocktail Opal (Tabel 9). 

Tabel 8 Opbrengst van Challenger in Nieuwenhove met en zonder toevoeging van bladmeststoffen 
(11/9/2019).  
Er waren geen significante verschillen. 

Opbrengst (ton/ha) < 35 mm  35-50 mm  > 50 mm  bruto  marktbaar  

Cocktail Opal 1,7 10,2 49,4 61,4 59,7 

zonder bladmeststof 1,6 10,7 42,8 55,2 53,6 

Significant verschil      

Tabel 9 Onderwatergewicht (owg) van Challenger bij Roosens met en zonder toevoeging van 
bladmeststoffen.  
Geen significante verschillen.  

 Owg (gram) 

Cocktail Opal 427 

zonder bladmeststof 419 

Significant verschil  

3.2.3 Nitraatresidu 

Het nitraatresidu bij oogst (Tabel 10) was niet opvallend verschillend. Dat was ook niet verwacht gezien 
de bladmeststof Cocktail Opal geen stikstof bevat. Verschillen zijn dus louter aan veldvariatie te wijten.  

Tabel 10 Nitraatresidu in Nieuwenhove met en zonder toevoeging van bladmeststoffen (11/9/2019) 

Nitraat-N 
kg/ha 

Cocktail Opal  Zonder 
bladmeststof 

Eenheid  

0-30 cm 25 21 kg N/ha 

30-60 cm 12 8 kg N/ha 

60-90 cm  18 9 kg N/ha 

Minerale reserve 55 38 kg N/ha 

 

3.2.4 Conclusie 

Er was een goede opbrengst van aardappelen van gemiddeld 56,6 ton/ha aardappelen in stroken waar 
de opbrengst bepaald werd. Er was geen significant verschil in opbrengst, sortering of kwaliteit tussen 
de strook behandeld met Cocktail Opal en de strook ernaast zonder bladmeststoffen.  
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3.3 Wommersom, Linter 

Werkwijze landbouwer  

De teler gebruikt standaard N-bladmeststoffen en K-bladmeststoffen bij zijn aardappelteelt. Hij begint 
met de bespuiting van bladmeststoffen zodra de aardappelen in bloei staan. Wanneer er een risico op 
doorwas is, worden de N-bladmeststoffen weggelaten. Jaarlijks spuit hij 4 tot 5 keer met ureum en 
kalium, telkens aan een dosis van 5 kg N/ha.  

Het perceel lag op een leembodem met een gunstige pH en een voldoende organische stofgehalte. Uit 
een bodemanalyse van 2017 blijkt het perceel een goede nutriëntenbeschikbaarheid te hebben met 
een hoog magnesiumgehalte (Tabel 11). De landbouwer plantte Markies op 24 april 2019 als 
frietaardappel. Het jaar voordien stond er wintertarwe op dit perceel en in de winter stond er een 
groenbedekkermengsel met bladrammenas en facelia.  

De basisbemesting bestond uit 20 ton/ha runderstalmest toegediend in september 2018. Nadien werd 
dit aangevuld met 

 180 kg K2O/ha in maart met patentkali 30% aan 600 kg/ha 
 60 kg N/ha in 24 april met vloeibare N 39% aan 154 l/ha 
 115 kg N/ha op 24 april met ureum 46% voor het planten 250 l/ha 

Tabel 11 Bodemvruchtbaarheid gemeten op 10/03/2017 

Parameter Resultaat  Eenheid  beoordeling 
pH-KCl 6,7  Gunstig  
Organische koolstof 1,6 % Normaal  
Fosfor (P-AL) 18 mg/100 g Normaal  
Kalium (K-AL) 20 mg/100 g Normaal  
Magnesium (Mg-AL) 21 mg/100 g Hoog  
Calcium (Ca-AL) 283 mg/100 g Normaal  
Natrium (Na-AL) 2,2 mg/100 g Tamelijk laag 

 

3.3.1 Toediening bladmeststoffen  

Oordeel bijbemesting adhv N-index 

Uit de N-index bleek de stikstofreserve in juni zeer hoog te zijn (Tabel 12), zodat geen extra 
stikstofbemesting werd geadviseerd omdat de normale N-levering vanuit de bodem moet volstaan 
voor de groei van de aardappelen.  

Tabel 12 Stikstofreserve in Wommersom op 7/06/2019  

Nitraat-N 
kg/ha 

Nitraat-N 
kg/ha 

Ammonium-N 
kg/ha 

Eenheid  N-index 

0-30 cm 246 <4 kg N/ha 

335 
Zeer hoog 

30-60 cm 28 <4 kg N/ha 

60-90 cm 21 <4 kg N/ha 

Minerale reserve 295 <12 kg N/ha 

 

Gewoonlijk gebruikt de landbouwer zowel N-bladmeststoffen als K-bladmeststoffen zodra de plant in 
bloei staat, dan spuit hij 4 tot 5 keer per seizoen. In 2019 heeft de landbouwer slechts één keer ureum 
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aan 5 kg/ha en K-leaf aan 2 kg/ha bijgegeven op 30 juli, goed voor 2,3 kg N/ha en 1 kg K2O/ha. Voordien 
heeft hij afgewacht vanwege droogte en pas na de eerste regen in de zomer op 30 juli bijgegeven om 
de groei te kunnen hernemen. Algemeen stond het loof er goed bij.  

3.3.2 Oogstresultaten 

In Tabel 13 zijn de opbrengstresultaten in beide stroken weergegeven. Algemeen was de oogst zeer 
goed met veel grote aardappelen. Er was een significant blokeffect (gradiënten in het veld die invloed 
op de oogst hebben). Vooraan, dichter bij de kopakker, was de opbrengst gemiddelde 15,1 ton/ha 
minder dan 36 meter dieper het veld in (resultaten niet weergegeven).  Daarnaast was er ook een 
verschil in opbrengst tussen de stroken met en zonder bladmeststoffen. De strook met ureum en K-
leaf bracht gemiddeld 6,3 ton/ha meer op.  

In Tabel 14 staan de onderwatergewichten weergegeven als parameter voor de kwaliteit. Er waren 
geen verschillen tussen de strook met en zonder bladmeststoffen. Er waren wel verschillen in locatie 
op het perceel. Dichter bij de kopakker lag het onderwatergewicht 15 gram hoger dan dieper het veld 
in.  

Tabel 13 Opbrengstresultaten van Markies in Linter met en zonder toevoeging van bladmeststoffen. 
(7/10/2019) 
Significante verschillen zijn aangeduid met een *. Er werd rekening gehouden met blokeffecten.  

Opbrengst (ton/ha) < 35 mm  35-50 mm  > 50 mm  bruto  marktbaar  

Ureum en K-leaf (1x) 0,3 3,0 53,1 56,4 56,1 

zonder bladmeststof 0,2 2,1 47,8 50,2 50,0 

Significant verschil   * * * 

Tabel 14 Onderwatergewicht (owg) van Markies in Wommersom met en zonder toevoeging van 
bladmeststoffen 

 Owg 
(gram/5 kg) 

Ureum en K-leaf (1x) 432 

zonder bladmeststof 425 

Significant verschil  

3.3.3 Nitraatresidu 

De nitraatresidu’s gemeten bij oogst waren niet opvallend verschillend tussen de strook met en zonder 
bladmeststoffen.  
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Tabel 15 Nitraatresidu in Wommersom in de strook met en zonder bladmeststoffen gemeten bij oogst 
(7/10/2019) 

Nitraat-N 
kg/ha 

Ureum en K-
leaf 

Zonder 
bladmeststof 

Eenheid  

0-30 cm 24 34 kg N/ha 

30-60 cm 7 13 kg N/ha 

60-90 cm  3 4 kg N/ha 

Minerale reserve 34 51 kg N/ha 

 

3.3.4 Conclusie 

Voornamelijk de locatie in het perceel maakte een verschil in opbrengst en kwaliteit. Zo lag de 
opbrengst lager naarmate de opbrengstbepaling dichter bij de wendakker gebeurde en lag het 
onderwatergewicht er iets hoger. Daarnaast maakten ook bladmeststoffen het verschil. De strook met 
N- en K-bladmeststoffen bracht gemiddeld 6 ton/ha meer op dan de strook zonder, hoewel geen extra 
N geadviseerd was vanuit de N-index.  
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3.4 Wersbeek, Bekkevoort 

Werkwijze landbouwer  

De landbouwer gebruikt gewoonlijk 4 tot 5 keer ureum op de teelt van zijn Bintjes, voornamelijk 
wanneer het loof er minder goed bij staat. Het perceel lag op een lichte leembodem met een tamelijk 
lage tot gunstige pH en een tamelijk laag organische stofgehalte. Het perceel heeft een hoge voorraad 
aan magnesium (Tabel 16). De landbouwer plantte Bintje op 15 april voor thuisverkoop. Het jaar 
voordien stond op dit perceel cichorei. Een groenbedekker inzaaien was niet meer mogelijk na de late 
oogst.   

De basisbemesting bestond uit 30 ton/ha runderstalmest toegediend in februari 2019. Nadien werd 
dit aangevuld met  

 108 kg N/ha op 12 april met kalkammonsalpeter 27% aan 400 kg/ha 
 108 kg K2O/ha op 13 april met Haspargit 0-0-18% aan 600 kg/ha 

Tabel 16 N-index gemeten op 6/2/2019 en bodemvruchtbaarheid gemeten op 06/02/2017 

Parameter Resultaat  Eenheid  beoordeling 
pH-KCl 6,7  Gunstig  
Organische koolstof 1,1 % Tamelijk laag  
Fosfor (P-AL) 17 mg/100 g Normaal  
Kalium (K-AL) 34 mg/100 g Tamelijk hoog  
Magnesium (Mg-AL) 19 mg/100 g Hoog  
Calcium (Ca-AL) 158 mg/100 g Tamelijk laag 
Natrium (Na-AL) 3,2 mg/100 g Normaal  

 

3.4.1 Toediening bladmeststoffen  

Oordeel bijbemesting adhv N-index 

Uit de N-index bleek de stikstofreserve in juni zeer hoog te zijn (Tabel 17), zodat geen extra 
stikstofbemesting werd geadviseerd omdat de normale opname vanuit de bodem moet volstaan voor 
de groei van de aardappelen.  

Tabel 17 de gemeten stikstofreserve op 11/6/2019  

Bodemlaag  Nitraat-N 
kg/ha 

Ammonium-N 
kg/ha 

Eenheid  N-index 

0-30 cm 206 <4 kg N/ha 
384 

Zeer hoog 
30-60 cm 79 <4 kg N/ha 

Minerale reserve 285 <8 kg N/ha 

 

De landbouwer heeft in 2019 twee keer Ureal gespoten aan 40 l/ha. Dit product bevat 20% N, zodat in 
totaal 16 kg N/ha werd toegediend bovenop de basisbemesting.  
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3.4.2 Oogstresultaten 

De opbrengstbepaling in de stroken gaf een gemiddelde opbrengst van 49,5 ton/ha aan Bintjes (Tabel 
18). Tussen beide stroken waren geen significante verschillen. Ook wat onderwatergewicht betreft, 
bleken er geen significante verschillen te zijn tussen de stroken met en zonder bladmeststoffen.  

Tabel 18 Opbrengstresultaten van Bintje in Wersbeek met en zonder toevoeging van bladmeststoffen 
(5/9/2019). 

Opbrengst (ton/ha) < 35 mm  35-50 mm  > 50 mm  bruto  marktbaar  

Ureal 2x 40 l/ha 2,2 15,3 29,5 47,1 44,8 

zonder bladmeststof 2,2 14,8 34,8 51,8 49,6 

Significant verschil      

 

Tabel 19 Onderwatergewicht (owg) van Bintje in Wersbeek met en zonder toevoeging van bladvoeding 

 Owg (g/5 kg) 

Ureal 2x 40 l/ha 363 

zonder bladmeststof 358 

Significant verschil  

 

3.4.3 Nitraatresidu 

Het nitraatresidu bij oogst (Tabel 20) was zeer hoog in beide stroken, zonder opvallende verschillen 
tussen de behandeling met of zonder bladmeststoffen.  

Tabel 20 Nitraatresidu bij oogst in Wersbeek in de strook met en zonder bladmeststoffen (5/9/2019). 

Nitraat-N 
kg/ha 

Ureal 2x 40 
l/ha 

Zonder 
bladmeststof  

Eenheid  

0-30 cm 115 107 kg N/ha 

30-60 cm 32 29 kg N/ha 

60-90 cm  14 21 kg N/ha 

Minerale reserve 161 157 kg N/ha 

 

3.4.4 Conclusie 

De bodem bevatte zowel bij de tussentijdse meting als na oogst zeer veel minerale stikstof. De 
landbouwer had nochtans niet uitzonderlijk veel stikstof toegediend (naar schatting 42 kg N uit 
stalmest en 108 kg N uit kalkammonsalpeter). Door droogte konden de aardappelen vermoedelijk niet 
alle stikstof in de bodem opnemen of mogelijk had de stalmest later op het seizoen nog meer stikstof 
vrijgegeven, terwijl de aardappelen het niet meer opnamen. De toediening van 16 kg N/ha via 
bladvoeding maakte geen verschil in opbrengst of kwaliteit.  
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3.5 Huldenberg 

In Huldenberg gebruikt de teler louter organische meststoffen om de nutriëntenbehoefte van zijn 
gewas in te vullen. Hij gebruikt een combinatie van verschillende bladmeststoffen, onder meer 
Phostrade Mg-Zn, TMF, AMX-M90, Asocal, agroptim en Profal multix. 

Het perceel lag op een leemgrond met een gunstige pH en een normaal organische stofgehalte, blijkt 
uit de tussentijdse N-index (Tabel 22). Er werd sinds 2015 geen standaardbodemanalyse meer 
genomen, zodat er verder geen informatie over de nutriëntenvoorraad van het perceel is. De 
landbouwer plantte een chipsras VR909 op 14 mei 2019. Het jaar voordien stond op dit perceel 
wintertarwe en in de winter stond er een mengsel van gele mosterd (60%) en facelia (40%) als 
groenbedekker.  

De basisbemesting bestond uit 20 ton/ha GFT-compost toegediend in augustus 2018. Nadien werd dit 
aangevuld met 24 ton/ha digestaat in april. Op basis van de analyse van het digestaat blijkt hiermee 
175 kg N/ha te zijn toegevoegd.  

Tabel 21 Samenstelling digestaat op basis van staalname op 2/4/2019 en analyse 

kg/1000 ton DS OS Ntot Nmin P2O5 K2O MgO CaO Na2O 
Digestaat  107 61 7,3 3,2 6,9 4,7 1,83 5,1 4,8 

 

3.5.1 Toediening bladmeststoffen  

Oordeel bijbemesting adhv N-index 

Uit de N-index bleek de stikstofreserve in juni zeer hoog te zijn (Tabel 22) zodat geen extra 
stikstofbemesting werd geadviseerd omdat de normale N-levering vanuit de bodem moet volstaan 
voor de groei van de aardappelen.  

Tabel 22 Gemeten stikstofreserve op 27/6  

Bodemlaag  Nitraat-N 
kg/ha 

Ammonium-N 
kg/ha 

Eenheid  N-index pH TOC 

0-30 cm 323 <4 kg N/ha 

442 
Zeer hoog  

6.5 1.25 
30-60 cm 76 <4 kg N/ha   
60-90 cm 54 <4 kg N/ha   
Minerale reserve 453 <12 kg N/ha   

 
De landbouwers heeft in de zomer van 2019 in zeven keren drie verschillende bladmeststoffen 
toegediend.  

- 3 l/ha Profal multix  27/06/2019 bij knolzetting  
- 3 l/ha Profal multix  17/07/2019  
- 10 l/ha Profal Quattro 29/07/2019  
- 1 l/ha AMX N90 29/07/2019  
- 9,5 l/ha Profal Quattro 4/08/2019  
- 9,5 l/ha Profal Quattro 12/08/2019  
- 10 l/ha Profal Quattro 21/08/2019  

Profal Multix bevat fosfor en kalium en nog enkele sporenelementen. Profal Quattro bevat 18% N, 6% 
CaO en 2% MgO en verder nog sporenelementen zoals mangaan. AMX N90 bevat 9% N. Alles samen 
heeft de landbouwer 7 kg stikstof, 2,3 kg CaO en weinig fosfor en kalium toegebracht met bladvoeding. 
De producten zouden volgens de fabrikanten ook nog wortelgroei stimuleren.  
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3.5.2 Oogstresultaten 

De opbrengst was goed op dit perceel met gemiddeld 50,6 ton/ha. Er waren geen verschillen in 
opbrengst tussen de strook met of zonder bladmeststoffen (Tabel 23). Ook in kwaliteit waren er geen 
verschillen te noteren (Tabel 24). 

Tabel 23 Opbrengstresultaten in Huldenberg met en zonder toevoeging van bladmeststoffen 
(11/10/2019) 

Opbrengst (ton/ha) < 35 mm  35-50 mm  > 50 mm  bruto  marktbaar  

Met bladmeststoffen 1,4 14,3 36,5 52,2 50,9 

zonder bladmeststof 1,2 12,4 37,8 51,0 50,2 

Significant verschil  *    

 

Tabel 24 Onderwatergewicht (owg) van VR909 in Huldenberg  met en zonder toevoeging van 
bladmeststoffen 

 Owg (g/5 kg) 

Met bladmeststoffen 429 

zonder bladmeststof 432 

Significant verschil  

 

3.5.3 Nitraatresidu 

Het nitraatresidu bij de oogst lag zeer hoog bij de oogst met ongeveer 210 kg N/ha (Tabel 25). Er waren 
geen opvallende verschillen tussen beide stroken met en zonder bladmeststoffen. 

Tabel 25 Nitraatresidu bij oogst in Huldenberg met en zonder bladmeststoffen (11/10/2019) 

Nitraat-N 
kg/ha 

Met 
bladmeststoffen 

Zonder 
bladmeststof 

Eenheid  

0-30 cm 146 127 kg N/ha 

30-60 cm 47 66 kg N/ha 

60-90 cm  20 17 kg N/ha 

Minerale reserve 213 210 kg N/ha 

 

3.5.4 Conclusie 

Met digestaat in april werd 175 kg N/ha toegediend en het voorgaande najaar werd ook nog 20 ton/ha 
GFT-compost met een langzame N-werking toegediend. Hoewel de N-bemesting daarmee 
vergelijkbaar was met andere landbouwers, was er zowel in de tussentijdse stikstofreserve en het 
nitraatresidu bijzonder veel stikstof terug te vinden. Daarbovenop gaf de landbouwer nog 
verschillende kleine hoeveelheden stikstof via bladvoeding. De gebruikte bladmeststoffen hebben 
slechts een zeer klein aandeel nutriënten, zodat in totaal vb. slechts 7 kg N/ha meer werd toegediend. 
In opbrengst en kwaliteit konden de bladmeststoffen geen verschil maken. 
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3.6 Koninksem, Tongeren 

Werkwijze landbouwer  

De landbouwer gebruikt gewoonlijk geen bladvoeding. Hij dient zijn kaliumbemesting in de winter toe 
en de N-bemesting in het voorjaar en in juni, in twee fracties. Tijdens de proef koos hij ervoor om te 
werken met kaliumbladmeststoffen, met name met Final-K, een product dat volgens de verdeler een 
goede kaliumopname garandeert zelfs indien met hard, kalkrijk water wordt gewerkt. Kalium-
bladmeststoffen worden voornamelijk ingezet om de kwaliteit van de aardappelen te garanderen. 

Het perceel lag op een lichte leembodem met een zeer gunstige nutriëntenvoorziening (Tabel 26). De 
landbouwer heeft frietaardappel Fontane gepoot op 8 april 2019. De voorteelt was mais, waarop geen 
groenbedekker volgde.  

De kaliumbasisbemesting was minder dan het volledige advies (182 kg N en 290 kg K/ha). Bij de 2de N-
bemesting geeft hij normaal ook een 60 eenheden kalium maar voor de proef heeft hij dit niet gedaan. 

 210 kg K2O/ha op 20 januari met 350 kg/ha kaliumchloride 60% 
 180 kg N/ha op 7 april 462 l/ha urean (39 kg /l)  

Tabel 26 bodemvruchtbaarheid genomen op 1/4/2019 en N-index genomen op 5/4/2019 

Parameter Resultaat  Eenheid  beoordelin
g 

bodemlaag   N-index 

pH-KCl 6,9  gunstig 0-30 cm 38 kg N/ha 

169 Organische koolstof 1,38 % gunstig 30-60 cm 24 kg N/ha 

Fosfor (P-AL) 19 mg/100 g gunstig 60-90 cm  67 kg N/ha 

Kalium (K-AL) 20,0 mg/100 g gunstig     
Magnesium (Mg-AL) 13,0 mg/100 g gunstig     
Calcium (Ca-AL) 231 mg/100 g gunstig     
Natrium (Na-AL) 2,0 mg/100 g gunstig     

 

3.6.1 Toediening bladmeststoffen  

De landbouwer heeft volgens advies van de verdeler driemaal 5 l/ha Final K gespoten vanaf de 
knolzetting met tussenpozen van 2 weken. Deze bladmeststof bevat 462 g K2O/l en 45 g N/ha, zodat 
op die manier in totaal 6,9 kg K2O en 0,7 kg N/ha toegediend werd via het blad.  

3.6.2 Oogstresultaten 

De opbrengstbepaling in de stroken gaf een gemiddelde opbrengst van 68,3 ton/ha Fontane ( 



Bladbemesting in de aardappelen - praktijkevaluatie bij de landbouwer - P/OO/398 – eindrapport 

 

  19/32 

 

Tabel 27). Er waren significant meer marktbare aardappelen in de behandeling met Final-K die in de 
sortering van 50 tot 70 mm diameter terug te vinden waren. Het verschil in uitval was niet significant.  

Tabel 28 toont de kwaliteitsparameters die onder meer met kaliumbemesting te maken hebben. De 
stootblauwindex is significant lager in de strook met k-bladvoeding, wat de kwaliteit ten goede komt.  
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Tabel 27 Opbrengstresultaten in Koninksem met en zonder toevoeging van bladmeststoffen 
(25/10/2019). 

Opbrengst (ton/ha) < 35 mm  35-50 mm  50-70 mm  >70 mm uitval bruto  marktbaar  

Final-K   (3x 5 l/ha) 0,5 15,1 39,2 12,6 1,4 68,9 66,9 

zonder bladmeststof 0,7 15,5 34,0 12,7 4,5 67,6 62,2 

Significant verschil   *    * 

Tabel 28 Kwaliteit van Fontane in Koninksem met en zonder toevoeging van bladvoeding. 
Onderwatergewicht (owg), bakkwaliteit, kooktest, stootblauwindex (SBI). De stootblauwindex gaat van 
0 tot 400, waarbij 0 ongevoelig is en 400 zeer gevoelig voor stootblauw.  

 Owg (gram) stootblauwindex 

Final-K 421 109 

zonder bladmeststof 432 211 

Significant verschil  ** 

 

3.6.3 Conclusie 

De landbouwer had in de winter minder kalium (210 kg K2O/ha) gegeven dan het kaliumadvies 
voorschreef (290 kg K2O). In de strook met bladmeststoffen werd in totaal 6,9 kg K2O/ha bijgegeven in 
drie bespuitingen met Final-K vanaf de knolzetting. In de strook met K-bladvoeding waren er significant 
meer marktbare aardappelen en was eveneens de stootblauwindex lager. Omdat de proef in 
samenwerking met de landbouwer in stroken was aangelegd, kunnen in principe ook veldgradiënten 
een rol spelen, maar het wijst erop dat kaliumbladvoeding in dit geval een meerwaarde betekende 
voor zowel opbrengst als kwaliteit (minder stootblauw). 
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3.7 Mulken, Tongeren 

De teler op het perceel in Mulken, hanteerde dezelfde werkwijze als deze in Koninksem. Hij gebruikt 
gewoonlijk geen bladvoeding. Hij dient zijn kaliumbemesting in de winter toe en de N-bemesting in 
het voorjaar en in juni, in twee fracties. Tijdens de proef koos hij ervoor om te werken met 
kaliumbladmeststoffen, met name met Final-K, een product dat volgens de verdeler een goede 
kaliumopname garandeert zelfs indien met hard, kalkrijk water wordt gewerkt. Kalium-
bladmeststoffen worden voornamelijk ingezet om de kwaliteit van de aardappelen te garanderen. 

Het perceel lag op een leembodem met een hoog nutriëntengehalte, waaronder kalium (Tabel 29). De 
landbouwer heeft frietaardappel Fontane gepoot op 17 april 2019. Vanwege het hoge kaliumgehalte 
lag het K2O-advies lager, namelijk slechts 120 kg K2O/ha 

Op het perceel werd op 16 april 2019 vleesvarkensdrijfmest gespreid aan 13 ton/ha, waarmee naar 
schatting 50 eenheden werkzame N/ha werden toegediend. Bij de 2de N-bemesting geeft hij normaal 
ook een 60 eenheden kalium maar voor de proef heeft hij dit niet gedaan. 

 240 kg K2O/ha op 20 januari met 400 kg/ha kaliumchloride 60% 
 140 kg N/ha op 16 april met 358 l/ha vloeibare N (urean) 39 kg/l 
 30 kg N/ha op 4 mei met 77 l/ha vloeibare N (urean) 39 kg/l  

Tabel 29 bodemvruchtbaarheid genomen op 1/4/2019  

Parameter Resultaat  Eenheid  beoordeling 
pH-KCl 7,4  Tamelijk hoog 
Organische koolstof 1,56 % Normaal  
Fosfor (P-AL) 30 mg/100 g Tamelijk hoog 
Kalium (K-AL) 39 mg/100 g Hoog  
Magnesium (Mg-AL) 21,0 mg/100 g Hoog  
Calcium (Ca-AL) 349 mg/100 g Normaal 
Natrium (Na-AL) 1,40 mg/100 g Laag  

3.7.1 Toediening bladmeststoffen  

De landbouwer heeft volgens advies van de verdeler driemaal 5 l/ha Final K gespoten vanaf de 
knolzetting met tussenpozen van 2 weken. Deze bladmeststof bevat 462 g K2O/l en 45 g N/ha, zodat 
op die manier in totaal 6,9 kg K2O en 0,7 kg N/ha toegediend werd via het blad.  

3.7.2 Oogstresultaten 

De opbrengstbepaling in de stroken gaf een gemiddelde opbrengst van 65,6 ton/ha Fontane (Tabel 
30). Er waren geen significante verschillen in bruto of marktbare opbrengst, vanwege de grote variatie 
in opbrengst in beide stroken. Er zijn wel significant minder aardappelen tussen 35 en 50 mm diameter.  

Tabel 30 Opbrengstresultaten in Mulken met en zonder toevoeging van bladmeststoffen (25/10/2019). 

Opbrengst (ton/ha) < 35 mm  35-50 mm  50-70 mm  >70 mm uitval bruto  marktbaar  

Final-K   (3x 5 l/ha) 0,6 16,1 32,1 14,2 1,4 64,4 62,4 

zonder bladmeststof 0,8 20,3 35,2 13,3 1,5 71,0 68,8 

Significant verschil  *      
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3.7.3 Conclusie 

 Op dit perceel kon het gebruik van kaliumbladvoeding geen verschil in opbrengst maken, over 
kwaliteit zijn geen data beschikbaar. Het kaliumgehalte in de bodem was hoog, waardoor hieruit al 
behoorlijk wat kalium werd aangeleverd naast de gewone basisbemesting, extra kaliumbladvoeding 
kon hier geen meerwaarde meer bieden.    
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3.8 Inagro - Langemark 

De landbouwer gebruikt wel vaker bladvoeding zoals Siliforce opdat de aardappelen stressbestendiger 
zijn en een hoger onderwatergewicht zouden hebben. Ook andere hulpmiddelen zoals microferm dat 
de graszode sneller zou doen verteren, gebruikt deze teler al standaard. Zijn aardappelen zijn bestemd 
voor de frietindustrie en voor enkele lokale frituurhouders, kwaliteit is dus belangrijk.  

Deze teler ging aan de slag met twee producten, nl. Bladkali TS en Mycopatate. Bladkali TS is een 
zwavelhoudende kaliumbladmeststof die zodoende ook via het blad kan opgenomen worden. 
Mycopatate is geen bladvoeding, maar een microgranulaat. Het bevat 15% ammoniakale N, 5% K2O 
(KSO3) en 40% SO3, daarnaast ook Bacillus-bacteriën en schimmels die ervoor zouden zorgen dat fosfor 
beter beschikbaar is.  

Het perceel ligt op een zandleembodem. De landbouwer plantte er Bricata op 18 april. Over het 
volledige perceel werd in het najaar 2018 35 ton/ha runderstalmest gestrooid gevolgd door gras als 
groenbedekker. Het bemestingsadvies na dierlijke bemesting was slechts 28 kg N/ha en 270 kg K2O/ha. 
Kunstmest werd als volgt toegediend, maar in sommige objecten weggelaten (zie 3.8.1). 

 60 kg N/ha op 18 april 2019 met vloeibare N 39% aan 150 l/ha 
 40 kg N/ha op 7 mei 2019 met vloeibare N 39% aan 100 l/ha 
 120 kg K2O/ha in het voorjaar 2019 met Haspargit 15% aan 800 kg/ha 

Tabel 31 Bodemvruchtbaarheid (0-30 cm) en stikstof (0-90cm) genomen op 27/3/2019 

Parameter Resultaat  Eenheid  beoordeling bodemlaag   
pH-KCl 6,4  Tamelijk hoog 0-30 cm 33 kg N/ha 

Organische koolstof 1,15 % Gunstig 30-60 cm 17 kg N/ha 

Fosfor (P-AL) 30 mg/100 g Hoog 60-90 cm  15 kg N/ha 

Kalium (K-AL) 24 mg/100 g Tamelijk hoog    
Magnesium (Mg-AL) 19 mg/100 g Tamelijk hoog    
Calcium (Ca-AL) 175 mg/100 g Gunstig    
Natrium (Na-AL) 2,8 mg/100 g Tamelijk laag    

Zwavel  <2,0 mg/100 g Tamelijk laag    

 

3.8.1 Toediening bladmeststoffen  

De bladkali TS werd tijdens het groeiseizoen in drie keren aangebracht aan 5 l/ha. Op die manier werd 
in totaal 3,8 kg K2O/ha toegediend via het blad. Twee objecten kregen dit toegediend, maar bij één 
van beide werd de basisbemesting Haspargit van 120 kg K2O/ha weggelaten. Er is dus een object met 
bladkali als surplus op K-basisbemesting en een object met bladkali als vervanging van K-
basisbemesting. 

De Mycopatate werd éénmalig gestrooid op 18 april aan 20 kg /ha. Zo werd in totaal 3 kg N/ha en 8 kg 
SO3/ha toegediend worden. Verder zou fosfaat uit de bodem beter beschikbaar zijn. In één van de 
behandelingen werd de eerste gift van 60 kg N/ha via vloeibare N weggelaten.  

3.8.2 Oogstresultaten 

Algemeen was de opbrengst van Bricata op dit perceel laag met gemiddeld 30 ton/ha. Dit perceel had 
meer dan andere te leiden onder de hitte en droogte van de zomer van 2019, waardoor opbrengsten 
lager lagen. Bricata lijkt daarnaast extra gevoelig te zijn voor zeer hoge temperaturen. 
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In Tabel 32 staan de resultaten van de proef met bladkali TS als vervanging van K-basisbemesting en 
als surplus. Daaruit blijkt duidelijk dat het weglaten van 120 kg K2O/ha zorgt voor een opbrengstderving 
van 10 ton/ha marktbare opbrengst. Door Haspargit weg te laten is er meer uitval en zijn de 
aardappelen kleiner. Het onderwatergewicht lag op 406 g/5 kg met Haspargit en 19 gram hoger zonder 
K-basisbemesting  (Tabel 33). Verder waren er geen significante verschillen in kwaliteit.  

Tabel 32 Opbrengstresultaten in Langemark met bladkali als vervanger van de K-basisbemesting of als 
surplus 

Opbrengst (ton/ha) < 35 mm  35-50 mm  50-70 mm  >70 mm uitval bruto  marktbaar  

Bladkali TS 822 6,8 17,1 0,17 0,26 25,0 24,0 

Haspargit+bladkali TS 439 4,9 29,1 2,97 0,19 34,6 34,0 

Significant verschil * * * * * * * 

Tabel 33 kwaliteit van Bricata met bladkali als vervanger van de K-basisbemesting of als surplus. 
Onderwatergewicht (owg), frietkwaliteit en stootblauwindex. De frietkwaliteit gaat van 0 tot 6, met 0 
zeer goed en 6 slecht. De stootblauwindex gaat van 0 tot 400, waarbij 0 ongevoelig is en 400 zeer 
gevoelig voor stootblauw. 

 Owg (g/5kg) frietkwaliteit Stootblauwindex 

Bladkali TS 425 1,5 169 

Haspargit+bladkali TS 406 1,3 202 

Significant verschil *   

 

Tabel 34 en Tabel 35 tonen de opbrengstresultaten wanneer Mycopatate werd gegeven met één of 
twee fracties vloeibare stikstof. Uit tabel 35 bleken er geen significante verschillen te zijn in opbrengst 
of sortering. Het onderwatergewicht was wel significant verschillend. 

Tabel 34 Opbrengstresultaten in Langemark met Mycopatate als vervanger van een N-fractie of als 
surplus 

Opbrengst (ton/ha) < 35 mm  35-50 mm  50-70 mm  >70 mm uitval bruto  marktbaar  

40 N/ha + Mycopatate 0,58 5,9 26,1 2,3 0,31 32,8 31,9 

60+40 N +Mycopatate 0,59 7,3 22,2 1,9 0,18 30,3 29,5 

Significant verschil        

Tabel 35 kwaliteit van Bricata met bladkali als vervanger van de K-basisbemesting of als surplus. 
Onderwatergewicht (owg), frietkwaliteit en stootblauwindex. De frietkwaliteit gaat van 0 tot 6, met 0 
zeer goed en 6 slecht. De stootblauwindex gaat van 0 tot 400, waarbij 0 ongevoelig is en 400 zeer 
gevoelig voor stootblauw 

 Owg (g/5kg) frietkwaliteit Stootblauwindex 

40 N/ha + Mycopatate 413 1,4 171 

60+40 N +Mycopatate 425 1,3 201 

Significant verschil *   
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3.8.3 Conclusie  

Omdat de hitte en droogte op dit perceel sterk hebben toegeslagen, was de opbrengst op dit perceel 
laag met 30 ton/ha aardappelen. Op dit perceel werden twee producenten getest, bladkali TS en 
Mycopatate. Bij beide producten werd getest of het mogelijk was om (een deel) van de basisbemesting 
van resp. kalium en stikstof weg te laten. Het weglaten van de K-basisbemesting zorgde voor een 
duidelijke opbrengstderving van 10 ton/ha die niet gecompenseerd kon worden met enkel Bladkali TS. 
Om te onderzoeken of bladkali TS een meerwaarde heeft als surplus, zou een nieuwe veldproef met 
referentie zonder bladkali TS nodig zijn. 

Het weglaten van de eerste fractie vloeibare N (60 van de 100 kg N/ha) in combinatie met Mycopatate 
gaf geen significante opbrengstderving, maar enkel een iets lager onderwatergewicht. Het is niet 
duidelijk of het toegediende product Mycopatate zorgde voor compensatie (vb. door extra vrijzetting 
van stikstof uit de bodem), omdat er geen referentie zonder Mycopatate was. Mogelijk konden de 
aardappelen de extra stikstof niet opnemen, bijvoorbeeld door droogte.   
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3.9 Proefplatform Kruishoutem – Wortegem-Petegem 

Deze proef lag aan op het proefplatform van PCA in Kruishoutem. Daar werden vier verschillende 
behandelingen met bladmeststoffen vergeleken met een strook zonder bladmeststoffen en een strook 
met vloeibare N. Er werden 3 bespuitingen van Foliplus Fosfaat gepland van half juni tot begin juli en 
3 bespuitingen met Optima K-Leaf vanaf het sluiten van de rijen, naargelang de adviezen van de 
distributeur. Twee behandelingen, één met vloeibare N en één met bitterzout, dienden als positieve 
referentie. Deze bladmeststoffen werden ieder 13 keer toegediend door vanaf het sluiten van de rijen 
tot eind september wekelijks te bespuiten.  

De proef lag aan op een leemgrond met een tamelijk lage pH en een laag organische-koolstofgehalte 
(Tabel 36). De N-index was 182 en daarmee lager dan normaal, uiteindelijk werd een advies gegeven 
van 168 kg N/ha in twee fracties 140 voor planten en 28 kg/ha bij knolaanleg. Op 1 mei 2019 werd de 
basisbemesting toegediend en de aardappelen – ras Fontane- dezelfde dag nog gepoot.  

 170 kg N/ha vloeibare N op 1/5/2019 
 80 kg K2O patentkali op 1/5/2019 

Tabel 36 bodemvruchtbaarheid gemeten op 5/3/2017 en N-index gemeten op 25/3/2019 

Parameter Resultaat  Eenheid  beoordeling bodemlaag   N-index 
pH-KCl 6,3  Tamelijk laag 0-30 cm 39 kg N/ha 

182 Organische 
koolstof 

0,96 % Laag  30-60 cm 27 kg N/ha 

Fosfor (P-AL) 31 mg/100 g Hoog      
Kalium (K-AL) 43 mg/100 g Hoog     
Magnesium 
(Mg-AL) 

13,0 mg/100 g Normaal – te 
laag tov kalium 

    

Calcium (Ca-AL) 135 mg/100 g Tamelijk laag     
Natrium (Na-AL) 4,0 mg/100 g Normaal      

 

3.9.1 Toediening bladmeststoffen  

In totaal werd er met Foliplus fosfaat 6,6 kg P2O5/ha via bladvoeding bijgegeven en 5,3 kg K2O in de 
behandeling met Optima K-leaf (Tabel 37).  

Tabel 37 behandelingsschema van Foliplus fosfaat en Optima leaf-K op het proefveld van PCA 
(Wortegem-Petegem).  

 behandeling dosis  samenstelling  19 
jun 

26 
jun 

3  
jul 

 17 
jul 

 
8 

aug 
onbehandeld 

     
  

 
 

  

Foliplus fosfaat (Crop Solutions) 5 l/ha 440 g/l P2O5 x x x  
   

Optima leaf-K (Soiltech) 5 l/ha 345 g/l K2O 
(23,8%) 

  
 

x  x 
 

x 

 

3.9.2 Oogstresultaten 

Het gewas stond er in alle behandelingen goed bij, zowel qua opkomst als gewasstand. Er was geen 
bladverbranding. De opbrengstbepaling in de stroken gaf een gemiddelde opbrengst van 67,7 ton/ha 
voor Fontane. Tussen geen van de behandelingen waren er significante verschillen, ook niet met de 
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referentie waar geen bladmeststoffen werden toegediend (Tabel 388). Het onderwatergewicht is 
weergeven in 39, maar ook in kwaliteit zijn er geen significante verschillen. Toedienen van 
bladmeststoffen bleek geen meerwaarde te hebben in deze proef, er was noch een effect op 
opbrengst, noch op kwaliteit.  

Tabel 38 Opbrengstresultaten op proefplatform Kruishoutem met en zonder toevoeging van 
bladmeststoffen (23/10/2019). 

Opbrengst 
(ton/ha) 

< 35 mm  35-50 mm  35-50 mm  >70 mm uitval bruto  markt-
baar  

onbehandeld 2,0 20,6 38,7 4,5 0,6 66,4 63,8 

Foliplus fosfaat 1,7 17,7 40,8 5,7 0,6 66,6 64,3 

Optima Leaf-K 1,8 19,3 40,3 5,3 0,7 67,4 65,0 

Vloeibare N 1,9 17,4 43,9 6,2 0,4 69,8 67,5 

Bitterzout 1,8 18,5 41,4 6,0 0,7 68,5 66,0 

Significant verschil        

Tabel 39 Onderwatergewicht (owg) van Fontane bij de verschillende behandelingen op met en zonder 
toevoeging van bladmeststoffen 

 Owg (g/5 kg)  

onbehandeld 429 

Foliplus fosfaat 432 

Optima Leaf-K 428 

Vloeibare N 423 

Bitterzout 434 

Significant verschil  
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3.10 VTI – Poperinge 

Op de vrij technische school (VTI) in Poperinge werd eveneens een proef aangelegd die ook ter 
demonstratie aan de leerlingen kon dienen. Er werd gewerkt met bladmeststoffen, Powerleaf Trio, 
Powerleaf Quatro en Ureum die om de twee weken werden toegediend.  

Het perceel lag op een zandleembodem, maar behalve de stikstofvoorraad (Tabel ), werd de chemische 
bodemvruchtbaarheid niet gemeten. Gedurende de winter werd de akker bedekt met gele mosterd. 
Op 15 april 2019 werd Fontane geplant als frietaardappel.  

De basisbemesting gebeurde op 20 februari 2019 met 20 ton/ha varkensdrijfmest zonder analyse. 
Gemiddeld is de bemestingswaarde 68 kg N/ha. Op basis van de N-index op 3 april (Tabel 0) werd een 
bemestingsadvies van nog 116 kg N/ha aangeraden bovenop de varkensdrijfmest. 

 78 kg N/ha op 15 april met vloeibare N 39% aan 200 l/ha 
 280 kg K2O/ha met 300 kg KCl 60% en 200 kg KSO3 

Tabel 40 N-index in Poperinge op 3/4/2019 

   N-index 
pH 6,3  

234 
normaal  

Totaal organische koolstof  1,17 % 

0-30 cm 59 kg N/ha 

30-60 cm 37 kg N/ha 

3.10.1 Toediening bladmeststoffen  

In totaal werd er 7 keren gespoten met bladvoeding, met een tussenpose van ongeveer twee weken. 
Zo werd in totaal 34 kg N/ha toegevoegd via bladvoeding, bovenop de basisbemesting.   

- 9 juni  Powerleaf Trio   30 l/ha                 (18% N, 6.1 % SO3, 1.5 % MgO) 
- 21 juni   Powerleaf Trio    25 l/ha 
- 5 juli   Ureum   10 kg/ha (46% N) 
- 15 juli   Powerleaf Trio   25 l/ha 
- 21 juli   Powerleaf Trio    20 l/ha 
- 6 aug      Powerleaf Quatro 25 l/ha                 (18 % N, 6.0 % CaO, 1.5 % MgO) 
- 14 aug  Powerleaf Quatro  25 l/ha 

3.10.2 Oogstresultaten 

De opbrengst op dit perceel was algemeen zeer goed met een gemiddelde opbrengst van 74,2 ton/ha 
(Tabel 1). Met toevoeging van bladmeststoffen was zowel de bruto als de marktbare opbrengst 
significant hoger. Voornamelijk de grote maten aardappelen namen toe. In Tabel 39 is de kwaliteit 
(onderwatergewicht, drijvers en frietindex) in beide behandelingen weergegeven. Er zijn geen 
significante verschillen. Andere parameters zoals stootblauwindex en schurft werden slechts in één 
behandeling gemeten, maar deze waren algemeen wel goed.  

Tabel 41 opbrengstresultaten in Poperinge zonder en met toevoeging van bladvoeding.  

Opbrengst (ton/ha) < 35 mm  35-50 mm  50-70 mm  >70 mm uitval bruto  marktbaar  

Zonder bladvoeding 0,4 5,4 37,3 27,0 0,0 70,1 69,8 

Met bladvoeding 0,5 5,6 40,6 31,6 0,0 78,3 77,8 

Significant verschil    *  * * 
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Tabel 39 Kwaliteit van Fontane in Poperinge. Onderwatergewicht (owg), drijvers en frietkwaliteit.  
De frietkwaliteit gaat van 0 tot 6, met 0 zeer goed en 6 slecht. 

 Owg (g/5kg) Drijvers Frietindex  

Zonder bladvoeding 433 0,0 1,95 

Met bladvoeding 432 0,0 1,66 

Significant verschil    

 

3.10.3 conclusie 

Algemeen was de opbrengst op dit perceel zeer goed met ongeveer 75 ton/ha. Via de basisbemesting 
werd 78 kg N/ha gegeven, 38 kg N/ha minder dan het bemestingsadvies van 116 kgN/ha. In de 
behandeling met bladvoeding werd 34 kg N/ha bijgegeven, zodat in deze behandeling het 
bemestingsadvies nagenoeg volledig werd ingevuld. Met bladvoeding was de opbrengst van de 
aardappelen hoger, met meer aardappelen in de grote maten.  Het verschil in marktbare opbrengst 
liep op die manier op tot 8 ton/ha meer in de behandeling met bladvoeding.  
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4 Bespreking en conclusie 

2019 was, net als het voorgaande jaar, zeer heet en droog tijdens de zomer. Desondanks werden op 
de meeste percelen behoorlijke opbrengsten gehaald van om en bij 50 ton/ha of zelfs meer. 
Halverwege juni heeft het nog goed geregend, daardoor heeft het loof zich nog volledig ontwikkeld en 
waren de knollen gezet voor de droogte zich inzette.   

Op basis van de tussentijdse stikstofvoorraad en de nitraatresidu’s kan worden gesteld dat in 2019 
water de beperkende factor was, eerder dan stikstof of andere nutriënten. 

4.1 N-bladmeststoffen 

In 2019 hebben de meeste landbouwers die gewoonlijk veel bladmeststoffen gebruiken, er minder van 
toegediend. Enerzijds omdat ze tijdens droogte liever afwachtten op de eerste regen en anderzijds 
omdat het ontvangen van de tussentijdse N-stalen de landbouwers ontmoedigde om nog met extra N-
bladmeststoffen aan de slag te gaan. De samenvatting van de resultaten staan in Tabel 43. Op twee 
van de vier percelen was er geen effect van het gebruik van N-bladmeststoffen op de opbrengst of 
kwaliteit, in beide gevallen was er voldoende N-levering vanuit de bodem. Op één proefveld van VTI-
Poperinge werd een deel van de N-basisbemesting weggelaten om te vervangen door bladbemesting, 
waarbij de bladbemesting wel tot meerwaarde leidde. Bij de landbouwer in Linter leidde de combinatie 
van extra N en K via bladvoeding tot meeropbrengst.  

Uit de proeven bleek duidelijk dat N-bladvoeding niet in alle gevallen tot meeropbrengsten leidt. Een 
overmaat aan N toedienen bovenop het N-advies bleek niet zinvol te zijn. Wanneer bladvoeding werd 
beschouwd als een onderdeel van de gehele N-bemesting, konden ze wel hun meerwaarde bewijzen. 
Op die manier zouden bladmeststoffen een manier kunnen zijn om flexibeler met stikstof-bemesting 
om te springen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om de N-basisbemesting te verminderen en het verloop 
van het groeiseizoen op te volgen. Wanneer het een groeizaam seizoen blijkt, kunnen N-
bladmeststoffen het stikstofadvies vervolledigen. In jaren met verminderde N-opname van de 
aardappelen –vb. vanwege droogte in de zomer- kan de N-bijbemesting achterwege gelaten worden. 
Op die manier worden te hoge nitraatresidu’s in het najaar – en bijhorende boetes - vermeden. 

Tabel 43 Overzicht van proeven met N-bladmeststoffen. 
In het groen zijn de proeven met een positief resultaat weergegeven.  

Locatie  behandeling nutriënten (kg/ha) Significant 
opbrengst 

Effect opbrengst 

Huldenberg 1x vloeibare N     7,6 kg N 0 
 

Linter 1x ureum en K-leaf 2,3 kg N 

+ 1 kg K2O 

+ +6,1 ton/ha 

Bekkevoort 2x Ureal 16 kg N 0 
 

VTI Poperinge Powerleaf Trio, ureum, 
powerleaf Quatro 

34 kg N/ha + +8 ton/ha 
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4.2 K-bladmeststoffen 

Kaliumbladmeststoffen worden in de aardappelteelt voornamelijk geadviseerd om de kwaliteit 
(stootblauw en onderwatergewicht) van de aardappelen te garanderen. Tabel 44 vat de conclusies van 
de metingen samen. In 2 van de vijf proefvelden kon bladkalium voor een meeropbrengst zorgen. In 
één proefveld werd de volledige basisbemesting van 120 kg/ha kalium weggelaten en vervangen door 
bladvoeding aan 3,8 kg/ha, wat resulteerde in een opbrengstderving van 10 ton per hectare. De 
vergelijking tussen Koninksem en Mulken is interessant, beide proeven waren op dezelfde manier 
aangelegd, maar leidden tot verschillende resultaten. In Koninksem had de grond een normale 
kaliumvoorraad en had de landbouwer minder kalium dan advies gegeven, hier kon een beperkte 
bijgift via K-bladmeststoffen zorgen voor meeropbrengst en minder stootblauw. In Mulken had de 
grond een hoge kaliumvoorraad en konden extra bladmeststoffen niet voor een meerwaarde zorgen. 

Tabel 404 Overzicht van proeven met K-bladmeststoffen. 
  

nutriënten (kg/ha) Effect 
opbrengst 

Effect kwaliteit 

Koninksem, 
Tongeren 

Final-K  6,9 kg K2O/ha +4,7 
ton/ha 

SBI -102 

Mulken, Tongeren Final-K 6,9 kg K2O/ha 0  

Proefplatf 
Kruishoutem 

 
Optima K-leaf  

5,3 kg K2O/ha 0 0 

Inagro Langemark bladkali TS vervangt 
K2O-basisbemesting 

-120 + 3,8 K2O/ha - 10 ton/ha +25 g/5 kg 

Linter 1x ureum en K-leaf 2,3 kg N  

+ 1 kg K2O 

+6,1 
ton/ha 

0 

 

4.3 Anderen  

Verder zijn er nog producten die sporenelementen, fosfor, zwavel… bevatten. Sommige producten 
worden ook andere eigenschappen toegedicht zoals de fotosynthese, de bodemlevenactiviteit of de 
bodemstructuur verbeteren. Tabel 45 geeft een overzicht van de andere bladmeststoffen die getest 
werden, maar geen enkele leidde tot meeropbrengst of verbeterde kwaliteit.   

Tabel 45 Overzicht van proeven met andere bladmeststoffen. 
  

nutriënten (kg/ha) Effect 
opbrengst 

Effect 
kwaliteit 

Geraardsbergen 1x Cocktail Opal Mn, MgO, SO3 0 0 

Huldenberg Profal Multix, Quattro 
en AMX N90 

7 kg N, P, K, CaO 0 0 

Proefplatform 
Kruishoutem 

Foliplus 

Bitterzout 

6,6 P2O5/ha 

31,2 kg MgO 

0 

0 

0 

0 
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