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Timing van mineralengift met drijfmest
In de teelt van maïs wordt de bemesting meestal 
voor een groot deel gegeven door middel van drijf-
mest. Dit kan zowel volvelds als in de rij. Er wordt 
al jaren onderzoek gedaan naar de beste methode 
voor de hoogste mineralenefficiëntie. Voor een 
goede benutting kan de bemesting het beste vlak 
voor de zaai plaatsvinden. De kans op uitspoeling 
is dan kleiner en de nutriënten komen beschikbaar 
wanneer de maïs het nodig heeft. 

Startmeststof
Bij zaai wordt er meestal een minerale meststof in 
de rij gegeven. Dit is voornamelijk om de start van 
de maïsplant zo optimaal mogelijk te laten verlo-
pen. Vaak is dit een stikstofmeststof met eventueel 
een klein beetje fosfaat en sporenelementen. Maar 
voor een volledige bemesting van maïs tijdens het 
groeiseizoen is dit meestal onvoldoende. Vanwege 
de kans op wortelverbranding kan er namelijk niet 
zoveel stikstofmeststof in de rij gegeven worden. 
Daarnaast laat de gebruiksnorm dit vanwege het ge-
bruik van drijfmest vaak ook niet toe. In de rij wordt 
meestal een hoeveelheid tot maximaal 50 eenheden 
stikstof gegeven.

Nutriëntenopname van mais
Tijdens het groeiseizoen neemt maïs het grootste 
deel van de stikstof op in de periode van 15 juni tot 
eind juli (zie figuur 1). Het gewas maakt dan een 
groeispurt door. Bij gebruik van een reguliere snel-

Efficiënter gebruik van meststoffen in maïs 
Bemesting in maïs geeft regelmatig stof 

tot discussie. De mineralenbehoefte 

van maïs is hoog en het is niet makkelijk 

om deze mineralen in de juiste periode 

te geven. De gebruiksnorm voor maïs 

op zand is gaandeweg de jaren lager 

geworden, waardoor de efficiëntie van de 

mineralengift steeds belangrijker wordt. 

De gecontroleerd vrijkomende meststof 

(CRF) Agromaster biedt een praktische en 

efficiënte oplossing. De meststof zorgt 

voor een geleidelijke vrijgave van stikstof, 

precies wanneer de maïsplant het nodig 

heeft, en minder uitspoeling.

werkende startmeststof in de rij bij zaai, is stikstof 
aan het begin van het seizoen al beschikbaar (zie 
figuur 2 rechterplaatje). Tot de grote opnamepiek in 
bovengenoemde periode, is er dus kans op ver-
lies. Met de gecontroleerd vrijkomende meststof 
Agromaster kan stikstof bij zaai in de rij al gegeven 
worden, terwijl het grootste deel van de stikstof 
pas tijdens het groeiseizoen, op het juiste moment, 
beschikbaar komt.

Agromaster: Startmeststof met de juiste timing
Agromaster is een gecombineerde startmeststof 
met gecontroleerd vrijkomende stikstof en een 
gegarandeerde duurwerking tijdens de teelt. Een 
klein deel van de nutriënten in Agromaster komt 
direct vrij en stimuleert de beginontwikkeling van 
maïs. Het grootste deel van de stikstof wordt echter 
gecontroleerd vrijgegeven, in de periode dat maïs 
dit nodig heeft, tot ongeveer 3 maanden na toedie-
ning (tot pluimvorming). Agromaster laat de voe-
ding gedurende het seizoen vrij onder invloed van 
temperatuur. Het geeft bij een hogere temperatuur 
wat meer voeding en bij een lagere temperatuur wat 
minder voeding; precies volgens het groeipatroon 
van maïs. Op deze manier geven we op een gemak-
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Advies voor maïs
•  Agromaster (zonder fosfaat) 37-0-0+0,2B  

Adviesdosering / ha: 100 – 150 kg*
•  Agromaster (met fosfaat) 30-5-0+0,2B  

Adviesdosering / ha: 125 – 150 kg*

*  Adviesdosering afhankelijk van de basisbemes-
ting drijfmest.

Heeft u vragen over dit product, informeer dan 
bij uw meststoffenleverancier, of neem contact 
op met ons.

Figuur 1: De nutriëntenopname van maïs tijdens de gehele 
levenscyclus.

Figuur 2: Het aanbod van een reguliere minerale startmeststof komt niet overeen met de behoefte van een plant

kelijke manier tijdens het zaaien (in de rijenbemester 
van de loonwerker) de voeding op het moment dat 
de maïsplant het nodig heeft.


