Bedrijfsmaatregelen

toelichting

Verbeteren mineralenmanagement
1. Ik heb op 1 juli de mestput
leeg en rijd na 1 aug geen
drijfmest uit.
2. Beperken kunstmest bij
droogte
3. Opstellen perceel en
gewasgericht bemestingsplan
4. Water bij de mest.
5. Bij de teelt van mais op
scheurland geen bemesting.
6. Mest gescheiden opvangen
of naderhand scheiden
7. Passende N vorm in het
voorjaar
8. Stikstofboekhouding per
perceel
9. Strak teeltplan van 60-20-20
10. Geen 1 jaar bouwland tussen
grasteelt door.

Meer dierlijke mest in het voorjaar.
Verschuiving van kunstmest naar de zomer.
Minder bemesten bij lagere opbrengst.
Planmatig bemesten: analyseren van grond en
mest. Afstemmen aanbod op vraag van het
gewas in tijdstip en hoeveelheid.
Drijfmest bij aanwending 1:2 of 1:1 verdunnen
met water
Bij 1e jaar mais na grasland geen dierlijke mest
en geen kunstmest geven.
Gericht inzetten van N en P2O5 op gras- en
bouwland.
Gerichte inzet van ureum, ammonium of
nitraat, passend bij gewas en jaargetijde.
Per perceel bijhouden van de bemesting geeft
veel inzicht.
Het toepassen van 60% blijvend grasland, 20%
tijdelijk mais en 20% tijdelijk grasklaver.
Zie boven

Verbeteren bodemmaatregelen
11. Niet kerende
grondbewerking
12. Onderhoudsbekalking op
grasland (Jaarlijkse)
13. Onderhoudsbekalking op
bouwland (Jaarlijkse)
14. Aanwenden van compost op
bouwland
15. Aanwenden van maaisel op
bouwland (Natuurgras, slooten berm maaisel evt. Bokahi)

Minimale grondbewerking voor behoud van OS
en een goed waterbergend vermogen.
pH en calcium beschikbaarheid op peil houden
pH en calcium beschikbaarheid op peil houden
Voor verhogen OS en waterbergend vermogen.
Voor verhogen OS en waterbergend vermogen.

Andere teelten
16. Sorghum
17. Graan
18. Voederbieten
19. Ander gewas.....
20. Kruidenrijk grasland

Risicospreiding bij droogte. meer OS t.o.v. mais.
Risicospreiding bij droogte. meer OS t.o.v. mais.
Evt. in combi met Sorghum
Risicospreiding
Deel van grasland inzaaien met diverse kruiden

Vergroten waterbeschikbaarheid
21. Efficiënt Beregenen

22. Druppelirrigatie mais
23. Intelligent beregenen

Beregening afgestemd op het gewas en
afhankelijk van neerslag en gewasverdamping.
Bepaald door het bijhouden van vochtbalans en
-sensoren
Aanleg van druppelirrigatie in mais. Begin mei
na het zaaien
Bij droogte in het voorjaar vooral grasland
beregenen. Bij droogte in de zomer stoppen op
grasland en maisland beregenen.
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