
 

 

 Fact Sheet: Fosfaattekort op melkveebedrijven 

Melkveebedrijven met lage 

fosfaattoestand van de 

bodem  kunnen vaak niet tot 

de Gebruiksnorm fosfaat 

bemesten omdat de 

stikstofgebruiksnorm 

beperkend is. Is dit op te 

lossen? 
 

Doel 

 Fosfaattekorten op melkveebedrijven voorkomen 
 

Aanpak 

 Pilot op maïsperceel met zeer lage fosfaattoestand door in de rij te 

bemesten van dierlijke mest en met circulaire meststof Physiostart 

Pplus op een deel van het perceel en een deel niet 
 

 Resultaat   

 Pilot is mislukt omdat engerlingen veel maïsplantjes aanvraten 

 In de potproef, zie foto, bleken er wel verschillen in groei, maar vier 

potproeven zegt nog niets 

 Op deel zonder engerlingen en met Physiostart Pplus stond de maïs 

zeer goed 
 

 Conclusies/aanbevelingen 

 Lastig om fosfaattekort op deze melkveebedrijven op te lossen 

 Zo’n circulaire meststof levert wat extra, maar geeft kosten en vergt 

een aparte zaaimachine met granulaatstrooier 

 Voedermiddelen met relatief hoog fosfaatgehalte zou kunnen, maar 

ja!  
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Na de drijfmesttoediening in de rij wordt het zaad met de bijbemesting precies 

tussen de strookjes drijfmest gelegd om de efficiëntie van de mest te verhogen. 

 
 

 

Het zaaien met GPS, door overname van de taakkaart van de sleepslangbe-

mester, precies tussen de rijtjes drijfmest gelegd; bij een rijafstand van 75 cm.   

    

Bijlagen bij Factsheet 



Zulke kleine beestjes, engerlingen, kunnen flink ‘huishouden’ in een perceel 
maïs, zodat onze pilot met vergelijking mislukte. Ze boren een gaatje in de 

stengel en het plantje sterft af. Dat treedt vooral op na het scheuren van 

grasland.  

  
 

 

Met de gevolgen op de aangetaste plekken goed zichtbaar. 

 
 



Waar er geen aantasting was door de engerlingen groeide de maïs prima 

                    
 

 

 



Dat fosfaattekort op melkveebedrijven een probleem kan zijn blijkt wel uit een 

groep bezochte bedrijven in het rivierkleigebied rond Wijhe in Overijssel.  

Bedrijven met zeer lage fosfaattoestand (arm) mogen zelfs repareren tot 120 kg 

fosfaat per ha, maar dat kan vaak niet omdat de stikstofnorm voor dierlijk 

mestgebruik beperkend is. 

 

 


