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Inhoud

• Uniforme en precisiebemesting

• 50 jaar ontwikkelingen in precisiebemesting

• Recente stand van zaken (state of the art)

• Kennishiaten in huidig onderzoek (knowledge gaps)
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Traditionele bemesting vs. precisiebemesting
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• Gemiddelde 
gewasaanbeveling

• Veld is homogeen

• Snelle en makkelijke 
toepassing
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• Spatiaal variërende 
bemestingsdosis 

• Veel data over 
bodem en gewas 
nodig



Negatieve effecten van uniforme bemesting
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Uniforme bemesting

Overbemesting

Uitspoeling nutriënten 
naar grondwater

Eutrofiëring

Onderbemesting

Uitputting 
bodem

Sub-optimale
gewasopbrengst

Economische verliezen

Inefficiënt gebruik 
meststoffen

(Matějková et al., 2010; Walczykova, 2011; Basso et al., 2016; Balafoutis et al., 2017, Burton et al., 2020; Kizilgeci et al., 2021)

Nood aan technologie voor precisiebemesting om aan de continue voedselvraag te voldoen en 
tegelijk de milieu-impact te verminderen



Bemesting in Vlaanderen
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(Zhang et al., 2021; Guerrero et al., 2021; Moshia et al., 2014, Foged et al., 2011.; vlm.be; ec.europa.eu)

Nitraatconcentratie in Vlaams grondwater 
in de winters 2015-2016 en 2016-2017 

(drempelwaarde 50 mg NO-
3/L)

Hoger risico op onderbemesting → meer nood aan precisiebemesting

EU Green Deal 2030 doel
bodemkwaliteit verbeteren door nutriëntenverlies te 
reduceren met 50%

Mestwetgeving verstrengd
richtlijnen voor periode 2019-2022 goedgekeurd

Drempelwaarde voor NO-
3 in water

overschreden in Vlaanderen



Ontwikkeling van precisiebemesting (PB)
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1990’s - Tegenwoordig directe ‘on-
the-go’-meting van nutriënten, nog 
steeds een uitdaging

2000’s - EC-metingen met mobiele
systemen

2015 - Veris scanner 
→ gelijktijdige meting EC, pH en OC

Bodemsensoren

1990’s - eerste toepassingen van Landsat
beelden in PB, spatiale resolutie 30 m

2000-2010’s - commerciële satellieten
(Ikonos, Quickbird, GeoEye, RapidEye), 
spatiale resolutie tot 0,5 m

2015 - Sentinel: vrij beschikbare beelden 
met een spatiale resolutie van 10 m

Afstandswaarnemingen 
met satellieten

2000’s - detectie van variabiliteit in 
stikstofstress bij planten
(Yara, GreenSeeker, CropCircle)

Proximale 
gewassensoren

(Bhatti et al.,1991; Hammond, 1993; Adamchuk et al., 2004; Sinfield et al., 2010; Hyytiainen et al., 2011; Mulla et al., 2013; Mulla and Khosla, 2016; Navar et al., 2017; Burton et al., 2020)

1970’s – nauwkeurige bemesting gebaseerd op laboanalyses van bodemstalen
1990’s – commerciële toepassing van precisiebemesting



Precisiebemesting: waar staan we nu?
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Werkwijze

- Bodemvariabiliteit: opbrengstkaarten, bodemscans en -stalen (EC, OC, %zand,
nutriëntengehalte), satellietbeelden

- Afbakenen managementzones m.b.v. k-means clustering

- Geen duidelijk algoritme om nutriëntendosis voor de verschillende zones te bepalen

Meststoffen 

- Meeste studies: kunstmest met gekende nutriënteninhoud

- Weinig onderzocht: organische meststoffen, bv. (drijf)mest of compost

Effect
- Meeste studies: focus op opbrengst

→ Hogere opbrengst voor gangbare gewassen (tarwe, mais, haver etc.)

- Minder studies: milieueffecten, economische analyse

(Matějková et al., 2010; Basso et al., 2016; Balafoutis et al., 2017, Guerrero et al., 2021)



Onderzoekskloof: hoe precisiebemesting naar de praktijk
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Hoe variabiliteit in bodem en gewas omzetten naar bemestingsadvies?

Welke bemestingsstrategie? 
Meer of minder bemesten in potentieel meer productieve zones?

Hoe de exacte nutriënteninhoud van dierlijke mest bepalen?

In welke gevallen loont het om te investeren in precisiebemesting? 



Variabiliteit in NDVI vertalen naar N-dosis
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(Vizzari et al., 2019; https://cropsat.com/; https://onesoil.ai/en/ )

NDVI op het moment 
voor bemesting

Lineaire relatie tussen NDVI en N-dosis
Gemiddelde NDVI = gebruikelijke N-dosis

Bestaande aanpak

• Geen NDVI-informatie van voorgaande groeiseizoenen in rekening genomen

• Soms geen vegetatie vlak voor het bemesten

• Geen algoritme om min. en max. N-dosis te bepalen

• Vaak zal meer N in de minder productieve zones de gewasgroei niet verbeteren



NDVI tijdsreeksen en cumulatieve NDVI
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(Vrieling et al., 2011; Maire et al., 2014; Panek, Louise et al., 2014; Gozdowski, 2021) 

SOS – start van het seizoen
EOS – einde van het seizoen
LOS – duur van het seizoen
cumNDVI – cumulatieve NDVI over het seizoen 

(Vrieling et al., 2011)

Cumulatieve 
NDVI 

NDVI gecumuleerd over het seizoen (indicator voor netto primaire productiviteit)

Huidige toepassing: monitoren van vegetatie op grote schaal, voorspelling 
opbrengst graan etc.

Potentiële toepassing: productieve en minder productieve zones identificeren 
en N-bemestingsadvies verschaffen



Voorbeeld cumulatieve NDVI - proefveld Geel
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Cumulatieve NDVI kan gebruikt worden als spatiaal patroon voor N-toediening

Duidelijk algoritme nodig om min. en max. N-dosis te selecteren
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Vertaling bodemscan naar bodemvruchtbaarheidsindex
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pH

OC [%]

pH score

OC score

Bodemvruchtbaarheidsindex
(OC score*pH score)/100

Scoring = relatieve opbrengst i.f.v. pH en OC-gehalte 

zand
zand-leem

Gras
zand
zand-leem
leem
polder/klei

Mais



Opbrengstresultaten 2020 - proefveld Geel

• Werkelijke opbrengstresultaten meer contrast dan bodemvruchtbaarheidsindex

• Mogelijke reden: verschillen in waterbeschikbaarheid
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Waterleverend vermogen

Relatieve opbrengst (%) 
door waterstress, 2020

Relatieve opbrengst (%) 
door bodemeigenschappen, gras

Relatieve gewasproductiviteit (%), 
2020, gras
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Bemestingsstrategie
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• Meeste studies

• N-tekort compenseren met meststoffen

Meer bemesten in 
minder productieve 

zones

• Minder studies

• Verminderde gewasrespons aan hogere N-
bemesting in geval van waterstress

• Andere gewasgroeifactoren: topografie, ziektes 

Minder bemesten in 
minder productieve 

zones

(Peralta et al., 2015; Delin, 2004)

Wat is de reden voor lagere productiviteit?
Weinig/geen studies met meerjarige opvolging van meerdere velden



Variatie in samenstelling dierlijke mest
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• Relatief klein staalvolume 
o Putstaal, tankstaal, meerdere 

substalen uit opslagplaats gemengd

• Samenstelling homogeen
o Geen info over variërende 

nutriënteninhoud

• Nauwkeurig

• Tijdrovend

• Resultaten niet gekend op moment 
van bemesting

• Predictie van droge stofgehalte, N, P2O5, 
K2O (en DS)

• Continue meting  real-time resultaten
o Directe info over heterogene samenstelling

o Monitoren of  variabel uitrijden

• Meeste studies: stationaire NIR-
instrumenten in labo

• Enkele sensoren commercieel beschikbaar 
voor toepassing op het veld

Nat-chemische analyse in labo NIRS-technologie

Noodzaak om mogelijkheden bestaande sensoren te beoordelen voor precisiebemesting met dierlijke mest

(Dagnew et al., 2004, Chen et al., 2013; Saeys et al., 2005)



NIRS-metingen op drijfmest
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Reflectantiespectra

Uitdaging: 
nauwkeurige kalibraties

Referentieanalyses 
labo

Kalibratiemodel
INPUT 
spectra

OUTPUT
N, P2O5

-, K2O, 
DS-gehalte



NIRS kalibraties – verschillen in aanpak
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Type model

Artificial intelligence

Statistische modellen, bv. PLSR

Veel stalen nodig

Chemometrie

Aantal kalibraties

Aparte modellen voor 
N, P2O5, K2O (, DS)

Nutriënten

Mestsoort

Aparte kalibraties of 
1 overkoepelende

Type stalen

Verschillende diersoorten
& types

Mestsoort

Geografisch origine

Vooral buitenlandse stalen



Nauwkeurigheid NIRS kwantificeren
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Systematische fout Toevallige fout
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• Dosering bemesting o.b.v. NIR 

o Meetonzekerheid beïnvloedt effectieve dosis toegediende nutriënten

o Nauwkeurigheid sensor voor meerwaarde t.o.v. forfaitaire waarden?

Variatie stalen:
- hoge/lage nutriënteninhoud
- zeer geconcentreerde /dunne mest

Kwantificeren meerwaarde sensor t.o.v. de huidige praktijk



Voorbeeld voor varkensdrijfmest
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Vlaams forfait

Putstaal  ± (𝜖𝑠𝑡𝑎𝑎𝑙𝑛𝑎𝑚𝑒 + 𝜖𝑎𝑛𝑎𝑙𝑦𝑠𝑒) 
Δ𝑏𝑒𝑑𝑟𝑖𝑗𝑓

N
-
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 [
kg

/m
3
]

tankstaal  ± (𝜖𝑡𝑎𝑛𝑘 + 𝜖𝑎𝑛𝑎𝑙𝑦𝑠𝑒) Δ𝑁𝐼𝑅
NIR-metingen  (𝜖𝑁𝐼𝑅)

6.40

14.6

0.62

5.73

3.50

7.87

4.90

(Saeys et al., 2006; Vermeulen, 1994)



Is precisiebemesting altijd efficiënt?
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(Raun et al., 2001; Basso et al., 2006; Walczykova, 2011; Balafoutis et al., 2017)

Gewasrespons op N in omgevingen met neerslag kan hoog 
zijn als er voldoende water is, of beperkt als water beperkt is

Bij hogere N-bemesting: op een bepaald moment dekt de 
hogere opbrengst de extra kosten van meststof niet meer

Precisiebemesting overtreft uniforme bemesting niet als er 
binnen het perceel weinig variabiliteit is

Winst hangt af van de grootte van het perceel/boerderij dat 
positief reageert op de variabele N-toediening



Conclusies

• 50 jaar precisiebemesting: veel technologieën beschikbaar voor landbouwers

• Toepassing van precisiebemestingstechnologie in de praktijk blijft beperkt

• Uitdaging om variabiliteit in het veld om te zetten in bemestingsadvies

• Nauwkeurigheid van snelle alternatieven (zoals NIRS) voor chemische 
mestanalyse blijft een uitdaging

• Risico op verkeerde precisiebemesting in minder productieve zones door meer N 
toe te dienen
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Vragen?


