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Informatie over het bemesten van maïs
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Maïs – 
het gewas bij uitstek voor hoge prestaties

Maïs kent een veelzijdig gebruik. Naast het 
traditionele gebruik als silo- resp. korrelmaïs 
speelt maïs als hernieuwbare grondstof in 
biogasinstallaties een steeds belangrijkere rol. 
In gematigde streken is maïs in staat om 
lichtenergie op efficiënte wijze in biomassa om 
te zetten. Zo kunnen via fotosynthese effectief 
assimilaten worden gevormd, die in korte tijd  
in opbrengst, energie en kwaliteit omgezet 
kunnen worden.

Afhankelijk van de benuttingsgraad en de totale opbrengst aan droge stof 
kan men uitgaan van de volgende nutriëntenopname:

  Opbrengstniveau N P2O5 K2O MgO SO3

  (in t droge stof/ha) (kg/ha) (kg/ha) (kg/ha) (kg/ha) (kg/ha)

 Silomaïs  17  240 100 280 40 50

 Energiemaïs  22 310 130 370 50 63

 Korrelmaïs  9 200 100 225 35 61

 Korrelmaïs  12 265 130 300 50 63

Binnen zes weken – van medio juni tot einde 
juli – produceert de maïsplant drie kwart van 
zijn biomassa. Daarmee kent maïs de hoogste 
dagelijkse groei van alle inheemse teelten. Voor 
optimale groei moet maïs alle nutriënten ten 
volle kunnen benutten. Daarom mag de bemes-
ting zeker niet achterblijven bij de potentiële 
prestaties van dit gewas!
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Nutriëntenopname van maïs
Vier locaties, gemiddelde waarden over drie jaar 
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Kalium – de basis voor hoge 
en gegarandeerde opbrengsten

Kalium speelt een sleutelrol bij wezenlijke        
stofwisselingsprocessen in de plant:

 kalium bevordert het transport van            
 specifieke stoffen in de plant

 kalium stuurt de waterhuishouding en  
 verbetert de waterbenutting

 kalium verhoogt de resistentie tegen vorst

 kalium versterkt het celweefsel en de          
 resistentie tegen ziekten en schadelijke  
 insecten

 kalium ondersteunt de opbouw van             
 koolhydraten en suikers

Voor een optimale groei moet de maïsplant 
binnen een paar weken – tot het moment dat 
het vlagblad verschijnt, eind juli – gemiddeld 
220–280 kg K2O per hectare opnemen. Hierbij 
gelden de volgende teelttechnische uitgangs-
punten:

 omdat maïs vlak wortelt is dit gewas zeer  
 gevoelig voor bodemverdichtingen, (bijv.  
 kleibodem) en droogte

 kaliumfixatie (vastlegging van kalium in de  
 bodem), met name na het omploegen van  
 weidegrond of op sterk kleihoudende grond,  
 leidt tot duidelijk lagere opbrengsten

 een gebrekkige beschikbaarheid van kalium  
 verhoogt de vatbaarheid voor stengelrot

 een ontoereikende kaliumvoorziening  
 vermindert de stabiliteit

 kalium uit drijfmest en vergistingsubstraten   
 is in veel gevallen ontoereikend en moet  
 worden aangevuld met een minerale bemes- 
 ting

 omdat alleen in combinatie met de nutriënt  
 magnesium sprake is van een optimale  
 kaliumwerking, is Korn-Kali met 6% MgO   
 de best geschikte kaliummeststof

 maïs stelt zeer hoge eisen aan de bodem- 
 vruchtbaarheid en aan de nutriënt kalium       
 in het bijzonder

Met een gerichte kaliumgift in de herfst op de 
stoppels van de voorvrucht of als aanvullende 
bemesting voor de jonge maïsplanten wordt de 
basis gelegd om te zorgen, dat de noodzakelijke 
kaliumconcentratie in de bodem aanwezig is 
tijdens de intensieve groeifase. 
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Aanvullende bemesting met Korn-Kali® 
voor silomaïs
Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein, Mildstedt 
Proefperiode 5 jaar 

30 m3 Runderdrijfmest/ha
NP 20/20 rijenbemesting tijdens het zaaien
NP+ 200 kg Korn-Kali/ha

pH 5,5     P2O5 18 mg, K2O 13 mg, Mg 8 mg
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Effect van kaliumbemesting op 
maïsopbrengst afhankelijk van 
de bodemvoorziening

Kaliumgehalte in de bodem, 
volgens klasse A, B of C (Duitse beoordeling)

Bron: Kerschberger und Franke, 
Thüringer Landesanstalt 1997, lezing Sindelfingen 2002
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Kaliumtekort bij maïs uit zich in de vorming van 
korte internodiën (deel van stengel tussen 2 
knooppunten) en dunne stengels met relatief 
lange bladeren. Acuut kaliumtekort (bijv. bij een 
bodem waarin zich kaliumfixatie voordoet) leidt 
tot een sterk beperkte groei. Verschijnselen van 
kaliumtekorten zijn in het blad te herkennen 
aan gestreepte en vervolgens samenhangende 
vergelingen met daarop volgend bladpunt- en 
randnecrose.

Stengelrot in maïs wordt veroorzaakt door 
fusariumschimmels. De infectie vindt voorna-
melijk iets na de bevruchting plaats. De 
aangetaste planten kunnen bij wind en regen 
slechts weinig weerstand bieden en knikken 
om: opbrengstverminderingen zijn het gevolg. 
Het bestrijden resp. verminderen van de 
schade is mogelijk door minder vatbare 
soorten te kiezen. Naast teelttechnische 
verbeteringen kan fusariumaantasting door 
uitgebalanceerde bemesting voorkomen 
worden: met een gerichte kaliumbemesting 
kan men op daarvoor gevoelige locaties 
stengelrot aanzienlijk beperken.

Kaliumtekort bij maïs

Stengelrot bij maïs, rechts (links gezond)

Invloed van kaliumbemesting op de korrelopbrengst en fusariumaantasting van korrelmaïs
K+S KALI GmbH veldproeven, 29 proeven, proefduur 4 jaar

  Kaliumbemesting (minimaal)  Kaliumbemesting (optimaal)

 Korrelopbrengst (%)  100,0 106,0

 Stengelfusarium (%)  18,6 8,5
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Magnesium – 
alleen groene planten hebben een hoge assimilatie

Teelttechnische uitgangspunten      
in de maïsteelt:

 magnesium wordt door de plant alleen  
 passief opgenomen, dat wil zeggen dat  
 alleen de door het grondwater (bodemvocht)  
 naar de wortels aangevoerde magnesium  
 kan worden opgenomen

 met name droogte verlaagt de magnesium- 
 opname aanzienlijk

 lichte bodems bevatten van nature meestal  
 weinig magnesium, dat bovendien nog het  
 risico loopt te worden uitgespoeld

 zware en verdichte bodems leveren  
 vanwege de langzamere waterdoorstroming  
 naar de wortels minder magnesium na

 de kalium-/magnesiumverhouding in de  
 bodem mag niet groter zijn dan 2:1

 de kalium-/magnesiumverhouding in drijf- 
 mest van varkens, pluimvee en runderen is  
 met 3:1– 6:1 te groot om een afdoende  
 magnesiumvoorziening zeker te stellen

 bij drijfbemesting en bij stikstofbemesting  
 met een hoog ammoniumgehalte is de  
 magnesiumopname door de wederzijdse  
 onverdraagzaamheid van ammonium en  
 magnesium beperkt

 alleen door een goede magnesium-        
 voorziening is gegarandeerd dat de          
 maïskorrels zich volledig ontwikkelen

Volledige korrelontwikkeling en kolfvulling door bemesting met 200 kg ESTA® Kieserit gran. 

 zonder ESTA® Kieserit gran.  met 200 kg ESTA® Kieserit gran. per hectare

Maïs heeft door zijn zeer grote bladvolume  
een zeer hoge magnesiumbehoefte van tot  
wel 70 kg MgO per hectare. Het dagelijkse 
opnamecijfer van silo- en korrelmaïs is het 
hoogste vanaf het begin van de massagroei   
tot het moment dat de vlagbladen opkomen  
en bedraagt dan circa 1 tot 1,5 kg MgO per 
dag en per hectare. Bij energiemaïs kan dit 
oplopen tot 2,5 kg MgO per dag en per hectare. 
Een goede magnesiumvoorziening zorgt voor 
een hoog chlorofylgehalte in de bladeren, 

waardoor een optimale groei van de maïsplant 
gegarandeerd wordt. Bovendien vervult 
magnesium nog andere belangrijke functies in 
de plant, waaronder het activeren van verschil-
lende enzymen die op hun beurt weer belang-
rijke stofwisselingsprocessen zoals de opbouw 
van eiwit, zetmeel, suiker, oliën en vetten 
mogelijk maken. Bij de keuze van de meststof 
moet daarom speciaal rekening worden 
gehouden met de oplosbaarheid van het 
magnesium!
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ESTA® Kieserit en kieseriethoudende minerale 
meststoffen zoals Korn-Kali garanderen door 
de volledig in water oplosbare magnesium-
verbindingen een op de behoefte afgestemde 
directe en duurzame magnesiumvoorziening op 
alle bodems, onafhankelijk van de pH-waarde. 
Als er zich een magnesiumgebrek voordoet, is 
dit te herkennen aan de parelsnoerachtige 
bleke vlekken op het maïsblad bij overigens 
nog groene bladschijven. Bij een aanhoudend 
magnesiumgebrek verliezen de bladeren hun 
groene kleur steeds meer en vergelen de 
randen van de bladeren.

Bij ongunstige opnamecondities kan een licht 
magnesiumgebrek door een behandeling met 
EPSO Top, EPSO Microtop of EPSO Combitop 
verholpen worden. In combinatie met gewas-
beschermingsmiddelen mag de aanbevolen 
concentratie van 5 kg EPSO Top, EPSO Microtop 
resp. EPSO Combitop per 100 l water niet 
overschreden worden. 

Acuut magnesiumgebrek kan door een bemes-
ting met ESTA® Kieserit verholpen worden. 

Zwavel

De bemesting met ESTA® Kieserit dekt boven-
dien ook de zwavelbehoefte van maïs af. 
Zwavel verbetert de stikstofbenutting van de 
maïsplant en stimuleert daarmee de proteïne-
vorming.

Proeven met rijenbemesting tijdens       
het zaaien en rijenbemesting met      
ESTA® Kieserit tonen een positieve          
invloed op de opbrengst.
K+S KALI GmbH veldproeven tijdens 4 jaar                  
op 14 locaties

Magnesiumgebrek bij maïs (van links naar rechts: 
licht tot zwaar gebrek)

 Bemesting zoals plus 200 – 400 kg
 gebruikelijk voor  ESTA® Kieserit /ha       
 het bedrijf  

 100%* 108%

*Opbrengstniveau
ca. 9 t/ha bij korrelmaïs en 16 t/ha droge stof bij silomaïs

Magnesiumsulfaat –
de vorm bepaalt de werking

In de praktijk hebben zich diverse 
methodes ESTA® Kieserit-bemesting 
bewezen:

 rijenbemesting tijdens het zaaien met 100  
 tot 200 kg ESTA® Kieserit /ha

 rijenbemesting tijdens het zaaien met 100  
 tot 200 kg ESTA® Kieserit / ha in combinatie  
 met stikstof- of NP-meststoffen 

 rijenbemesting met 200 kg ESTA® Kieserit /ha  
 bij of na het zaaien

 overbemesting met 200 kg ESTA® Kieserit /ha  
 en bij een laag magnesiumgehalte in de  
 bodem tot 500 kg ESTA® Kieserit /ha
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Micronutriënten –  
kleine hoeveelheden – groot effect

Onttrekking van micronutriënten door maïs

 Opbrengst  Borium  Mangaan Zink Koper
   (g/ha) (g/ha) (g/ha) (g/ha)  

 Hele plant  130 – 250 2400 – 3600 310 – 380 100 – 200
 (14 t droge stof/ha)

Borium
  is van wezenlijk belang voor de celwandont- 

 wikkeling, de waterhuishouding en de  
 aanmaak van energierijke ingrediënten als  
 suiker en zetmeel

  bevordert de aanleg en vorming van de  
 voortplantingsorganen en heeft daardoor een
 wezenlijke invloed op de opbrengstverhoging

  moet gedoseerd en zorgvuldig op de borium- 
 behoefte afgestemd als meststof toegediend  
 worden om de juiste balans te vinden tussen  
 het opheffen van gebreken, optimale voor- 
 ziening en toxiciteit

Mangaan
 activeert allerlei enzymen en is van grote  

 betekenis voor de stofwisseling van de plant

 is zowel nodig voor chlorofyl- en fotosyn- 
 these als voor nitraatreductie en voor de  
 aanmaak van aminozuren

 verhoogt de weerstand van de plant tegen  
 ziekten

Zink

 is onmisbaar voor de aanmaak van proteïnen  
 die bij een zinkgebrek slechts vertraagd  
 plaatsvindt

 is noodzakelijk voor de stabiliteit van de  
 ribosomen (dit zijn celpartikeltjes waarop    
 de synthese van proteïnen plaatsvindt)

 is belangrijk om de planten in de lengte te  
 laten groeien

Koper
 stabiliseert de werking van de bladgroen- 

 korrels

 is belangrijk voor de lignificatie (versteviging)  
 van de planten en daarmee de legervastheid

Door een bladbemesting bij silo- of energiemaïs wordt naast de opbrengst van                     
de totale plant ook het drogestofgehalte van de kolf verbeterd 

Locatie Nenzingen Kreis Konstanz, waarheidsgetrouwe proef, K+S KALI GmbH Feldversuchswesen 

 Ø 2006–2008 Totale massa (t droge stof/ha) Kolven (t droge stof/ha)

  zonder bladbemesting  25,67 13,53

 EPSO Microtop 26,97 14,10
 (20 kg in het 6-bladstadium) + 5,10% + 4,20%

 EPSO Combitop 27,20 14,30
 (20 kg in het 6-bladstadium) + 6,00% + 5,70% 

Proeven uitgevoerd door: Martin Feldversuchswesen

Met de teelt van maïssoorten die speciaal 
ontwikkeld zijn voor een hoge opbrengst is    
de onttrekking van nutriënten parallel aan de 
opbrengsten gestegen. Als bijzonder bladrijke 

plant met een grote massagroei heeft maïs een 
grote behoefte aan micronutriënten die tijdig  
ter beschikking moeten staan.
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Borium –  
voor volle kolven

Maïs is met een boriumonttrekking van 130 tot 
250 g/ha een cultuurplant met een zeer hoge 
boriumbehoefte. Zichtbaar boriumtekort doet 
zich onder de gebruikelijke praktijkcondities bij 
maïs slechts zeer zelden voor. Boriumgebrek 
uit zich door een verkorte groei van de inter-
nodiën en smalle, witte en doorzichtige necrose-
vlekken op de jongere bladeren.

Bedrijven die drijfmest uitrijden en minder last 
hebben van micro-elementproblemen, beseffen 
vaak niet dat runder- en varkensmest slechts 
circa 2 g borium per kubieke meter drijfmest 
bevat en overschatten daardoor het borium-
gehalte van hun bodem.

Borium onderscheidt zich wezenlijk van andere 
micronutriënten door de manier waarop borium 
van invloed is op de planten. Dit is met name 

Boriumtekort bij maïs

Groot boriumtekort bij maïs Extreem boriumtekort bij maïs

van belang voor de energieplant maïs. Borium 
maakt een probleemloos transport mogelijk van 
de in de plant gevormde suiker en de omzetting 
ervan in zetmeel. Dit zetmeel wordt uitsluitend 
in de kolven opgeslagen, de rest van de plant 
bevat vrijwel geen zetmeel. In combinatie met 
het feit dat borium de aanleg en ontwikkeling 
van de voortplantingsorganen bevordert,ver-
klaart dit waarom boriumbemesting bij maïs 
altijd tot een hoger korrelgewicht en kolfvulling 
leidt. Een ontoereikende voorziening met 
borium is te herkennen aan hoe de kolven zich 
ontwikkelen. Zo zijn de kolven in vergelijking 
kleiner, de individuele korrels slechter gevuld 

en vertonen de rijen korrels een zeer onregelma-
tige structuur.
Anders dan in het kiemstadium is maïs in het 
vier- tot zesbladstadium niet meer zo gevoelig 
voor hogere boriumconcentraties. Om de piek-
behoefte bij lage en middelhoge boriumgehaltes 
in de bodem af te dekken en latente tekorten te 
bestrijden wordt 25 kg EPSO Microtop/ha in een 
concentratie van 5% (5 kg EPSO Microtop per 
100 l water) aanbevolen. Met bladbemesting 
van 150 tot 250 g borium/ha via EPSO Microtop 
kan een opbrengsttoename van tot wel 5% via 
de kolven gerealiseerd worden.
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Mangaan –  
voor de ontwikkeling van jonge planten

Op veel typische maïslocaties met humusrijke, 
lichte, te sterk bekalkte of droogtegevoelige 
gronden is mangaan vaak niet afdoende 
beschikbaar. Planten kunnen mangaan alleen 
opnemen in een in water oplosbare, bivalente 
vorm. Deze ontstaat in bodems die weinig 
doorlucht zijn of een tekort aan zuurstof hebben. 
Bij hogere pH-waarden wordt mangaan echter 
zeer snel in de bodem vastgelegd en bij droogte 
verandert het door oxidatie in niet voor de 
planten beschikbaar mangaanoxide.

Groot mangaantekort bij maïs

Oudere maïs kan het mangaanoxide echter in 
bepaalde mate door worteluitscheidingen weer 
reduceren en gebruiken. Dit verklaart waarom 
bij oudere maïsplanten, zelfs op kalkgrond of 
drassige gronden, er normaal gesproken nog 
maar zeer zelden een mangaantekort, en de 
bijbehorende necroseverschijnselen in de lengte 
van de bladeren, optreedt.

Maïs heeft echter bij de ontwikkeling van de 
jonge planten, ongeveer vanaf het vierbladsta-
dium, een kritische fase waarbij de plant zich van 
voeding uit de zaadkorrel moet omstellen op 
voeding uit de bodem. Vanwege het in verhou-
ding tot de totale plant nog onderontwikkelde 
wortelsysteem zijn dan als gevolg van mangaan-
gebrek vaak lichte plekken op de bladeren te 

zien op locaties die hiervoor typisch gevoelig 
zijn. Men kan de planten echter snel weer groen 
krijgen door mangaan samen met magnesium 
in een in water oplosbare vorm toe te dienen. 
Omdat mangaan en magnesium elkaar in de 
planten beconcurreren om de bindingsplekken 
en elkaar tegenwerken, moet men zorgen voor 
een optimale verhouding tussen deze twee 
nutriënten.

Daarom is de nutriëntencombinatie in EPSO 
Microtop van 0,9% borium, 1% mangaan, 
15% magnesium en 12% zwavel (31% SO3)  
optimaal voor de bladbemesting van maïs in 
het 6- tot 10 bladstadium.
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Zink –  
voor groei en rijping

Het belangrijkste sporenelement in de maïsteelt 
is zink. Hoewel symptomen van zinktekorten bij 
maïs tijdens intensieve groei relatief vaak voor-
komen, worden ze amper herkend of besteedt 
men er nauwelijks aandacht aan. Zinkgebrek 
wordt met name in jaren met langere droogte  
in de vroege zomer op veel locaties zichtbaar. 

Bedenk dat zinkgebrek vanwege de symptomen 
zeer gemakkelijk verward kan worden met 
magnesiumgebrek. Als lichte strepen parallel 
aan de bladnerven uniform tot aan de punten 
van de bladeren doorlopen, is er sprake van 
magnesiumgebrek. Bij zinkgebrek daarentegen 
zijn er alleen streepvormige lichte plekken in  
de onderste bladhelft, links en rechts van de 
middennerf, te zien. De punten van de bladeren 
blijven altijd uniform groen. Dit symptoom is 
eenduidig en doet zich alleen maar voor bij 
zinkgebrek. Een verder kenmerk van zinkgebrek 
is dat de planten minder goed opkomen en de 
afstanden tussen de bladetages kleiner zijn. 

In de voor maïs typische, zeer korte intensieve 
groei moet er voldoende zink voor de aanmaak 
van groeistoffen voor celdeling beschikbaar 
zijn. Vanaf de bloei, wanneer de maïs stopt met 
groeien maar net als voorheen via de verdam-
pingsstroom wat zink uit de bodemoplossing 
opneemt, verdwijnen de strepen weer. De groei 
van de planten blijft echter beperkt en hun 
opbrengst en drogestofvorming is suboptimaal. 
Aan de kolven zijn geen eenduidige zinkgebreks-
verschijnselen te herkennen, maar ze zijn 
tengerder en door de vertraagde rijping lichter 
dan de kolven van planten die voldoende van 
zink zijn voorzien.

Bij een goede boriumvoorziening is onze 
aanbeveling EPSO Combitop met 1% 
zink, 4% mangaan, 13% magnesium en 
13% zwavel (34 % SO3) voor bladbemes-
ting toe te passen.

Sterk zinkgebrek met vertraagde kolfafrijping
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Koper –  
voor weefselstabiliteit en bevruchting

Problemen met kopertekort bij maïs doen zich 
zeer zelden voor en zijn alleen bekend van 
sterk bekalkte organische bodems of zandbo-
dems. Bij zulke bodemcondities groeit maïs in 
het algemeen niet erg goed en toont het gewas 
meestal een combinatie van verschijnselen van 
tekorten aan verschillende nutriënten. Bij maïs 

Een tekort aan koper op humusrijke grond

met kopertekort rollen en draaien de bladpunten 
iets naar binnen, de plant heeft een erg zwak 
celweefsel en onvolledig bezette kolven als 
gevolg van gedeeltelijke pollensteriliteit. Daarbij 
doen zich echter geen verkleuringen voor, 
hetgeen bij tekorten aan andere nutriënten    
wel het geval is.

Omdat koper sterk met andere sporenelementen 
concurreert om bindingsplekken in de planten, 
is een combinatie met mangaan en zink 
effectiever dan zuivere koperbemesting. In dit 

geval moet EPSO Combitop met een in water 
oplosbare kopermeststof (koperchelaat) 
worden aangevuld.

Door een bladbemesting van maïs met magnesium, zwavel en sporenelementen            
wordt de korrelopbrengst (t/ha) significant verhoogd. 

 Jaar  2004 2005 2006 2007

 Soort Brissac Konfians DKc 3745 PR38 B85

 zonder bladbemesting  11,75 10,76 8,02 11,03

 20 kg EPSO Microtop
 in het 4–6-bladstadium 12,55 11,53 8,11 niet getest

 20 kg EPSO Microtop
 in het 6–8-bladstadium  12,99 11,43 8,35 11,86

 20 kg EPSO Combitop
 in het 6–8-bladstadium niet getest 11,63 8,23 niet getest

Bron: Dr. H. Sprich, 2007

Bevruchtingsstoring door een tekort aan koper
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Energiemaïs –  stelt hoge eisen aan 
het bemestingsmanagement

Vanwege het hogere opbrengstniveau van 
energiemaïs en de wezenlijk hogere natuurlijke 
opbrengsten en intensievere vruchtopvolging 
vergt de productie van dit gewas voor het      
genereren van biogas een hogere voorziening 
van nutriënten dan de teelt van silo- of korrel-
maïs. In tegenstelling tot wat vaak wordt 
beweerd, is bovendien geen enkele nutriënten-
kringloop volledig gesloten en worden er altijd 
nutriënten tijdelijk of permanent aan de kring-
loop onttrokken door uitspoeling, vastlegging 
en fixatie. Daarom zijn enerzijds een uitgebreid 
nutriëntenmanagement en anderzijds een 
speciaal afgestemde aanvullende bemesting  
in minerale vorm absoluut noodzakelijk.

Waarmee moet men rekening       
houden?

Aanpassing aan het hogere                         
opbrengstpotentieel

 een hoger nutriëntenniveau in de bodem  
 nastreven

 een maximale beschikbaarheid van nutriënten  
 in de bodem tijdens de totale vegetatie-      
 periode garanderen

 aan de planten nutriënten in gemakkelijk  
 opneembare vorm ter beschikking stellen  
 door geschikte meststoffen te kiezen

Totale opbrengst aan droge stof en nutriëntenonttrekking van energiemaïs

  Opbrengstniveau  N P2O5 K2O MgO SO3

  (t/ha) (kg/ha) (kg/ha) (kg/ha) (kg/ha) (kg/ha)

 Energiemaïs 15 210 90 250 35 50

 Energiemaïs 20 280 120 335 45 62

 Energiemaïs 25 350 150 420 60 75

Een open nutriëntenkringloop door gerichte 
aanvullende minerale bemesting sluiten

 uitspoelingsverliezen bij kalium, magnesium  
 en zwavel compenseren

 de vastlegging/fixatie bij fosfaat en kalium  
 en sporenelementen compenseren

 een gebrek aan nutriënten door aangekochte  
 voeders compenseren

Aandacht voor bijzondere nutriëntfuncties

 fosfaat zorgt voor een snelle en optimale  
 ontwikkeling van jonge planten

 kalium helpt de planten water te besparen  
 en verhoogt de gezondheid van planten

 magnesium staat voor hoge prestaties via  
 het bladgroen

 zwavel garandeert een goede stikstof-       
 benutting

 sporenelementen bevorderen de optimalise- 
 ring van het opbrengstpotentieel

Speciaal voor hoge opbrengst gekweekte 
soorten energiemaïs worden altijd geteeld 
vanuit de wens de biomassaopbrengst verder 
te maximaliseren en het opbrengstpotentieel 
zo optimaal mogelijk te benutten. Dit leidt tot 
hogere nutriëntenonttrekkingen die alleen maar 
afgedekt kunnen worden als het nutriënten-
gehalte van de bodem bovenin voorzienings-
klasse C (hoog) of binnen voorzieningsklasse D 
(volgens Duitse normen).
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Kieseriet –  
wit goud voor groene energie

Omdat de periode waarin energiemaïs de grote 
hoeveelheden nutriënten kan opnemen meestal 
korter is dan die van vergelijkbare gewassen die 
op traditionele wijze verbouwd worden, is het 
zaak dat energiemaïs de nutriënten optimaal kan 
opnemen. De beschikbaarheid van nutriënten 
is dus doorslaggevend.

Energiemaïs heeft volledig in water oplosbare 
nutriëntenvormen nodig, die direct na het 
toedienen in de bodemoplossing beschikbaar 
zijn en opgenomen kunnen worden. De mest-
stoffen moeten daarom worden gekozen op 
basis van het criterium dat de nutriënten snel 
beschikbaar moeten zijn. In principe zijn alle 
nutriënten die deel uitmaken van de meststoffen 
van K+S KALI GmbH volledig in water oplos-
baar en direct beschikbaar voor de planten. 

Naast de noodzaak te voorzien in efficiënte 
meststoffen is het belangrijk dat de nutriënten 
zowel afgestemd op de behoefte als op het 
juiste tijdstip worden toegediend om een 
optimaal effect op de opbrengst te realiseren. 

Magnesium is zeer belangrijk tijdens de 
intensieve groei. Het magnesiumgehalte in de 
bodem is voor conventionele akkerbouw vaak 
voldoende, maar niet voor het verbouwen van 
energiemaïs. Magnesium is het absolute 
"power-element" voor de intensieve productie 
van groene massa, zoals bij de teelt van 
energiemaïs het geval is. Magnesium is het 
centrale atoom in de chlorofylmolecule (blad-
groen), waar zonlicht in biomassa wordt 
omgezet. Magnesium is dus direct betrokken 
bij de latere energiewinning:

zonlicht + magnesium   =   bio-energie (bijv. methaan)

Magnesium moet daarom zeer gericht, zo 
mogelijk afzonderlijk, maar in elk geval in een 
volledig in water oplosbare vorm en vooral "vers" 
worden toegediend. Alleen ESTA® Kieserit of 
kieseriethoudende meststoffen (zoals bijv. 
Korn-Kali) voldoen aan al deze eisen.

De maïsplant neemt tweederde van de magne-
siumbehoefte op binnen slechts vier weken 
tijdens de intensieve groei (van medio juni tot 
einde juli). Dit betekent dat er voor een op-
brengst van 25 t droge stof per hectare 2–2,5 kg 
magnesium per hectare per dag beschikbaar 
moet zijn.

De groei van maïs
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Bemestingsadviezen voor maïs

  EC 10 13 15 30 53 65 79 89

Herfst- en 
voorjaarsbemesting

Voor bemesting in maïs adviseren  
wij de volgende meststoffen

Korn-Kali®

400–600 kg/ha voor resp. korrel- en silomaïs 
en 500–700 kg/ha voor energiemaïs om de 
kaliumbehoefte en tegelijkertijd de magnesium- 
en zwavelbehoefte af te dekken.

ESTA® Kieserit gran.
200–300 kg/ha voor resp. korrel- en silomaïs 
en 300–400 kg/ha voor energiemaïs om de 
magnesium- en zwavelbehoefte af te dekken  
of als aanvullende bemesting.

EPSO Microtop®

20–25 kg/ha (5 kg per 100 l water), evt. in meer 
deelgiften vanaf het 6 – tot en met 10 blad-
stadium dekt de borium- en mangaanbehoefte 
van maïs af, terwijl het gewas tegelijkertijd    
van magnesium en zwavel wordt voorzien. 

EPSO Combitop®

20–25 kg/ha (5 kg per 100 l water), evt. in meer 
deelgiften vanaf het 6 – tot en met 10 blad-  
stadium dekt de zink- en mangaanbehoefte 
van maïs af, terwijl het gewas tegelijkertijd    
van magnesium en zwavel wordt voorzien.
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Alles uit één hand

EG-MESTSTOF
Kieserit 25+50  
 25% MgO in water oplosbaar magnesiumoxide
 50% SO3 in water oplosbaar zwaveltrioxide

ESTA® Kieserit is een hoog geconcentreerde 
magnesium- en zwavelmeststof met magnesium 
en zwavel in sulfaatvorm die direct opneembaar 
is door het gewas en bij alle bodemcondities 
onafhankelijk van de pH-waarde snel en 
duurzaam werkt.

EG-MESTSTOF
Kaliumchloride met Magnesium 40 (+6+3+4)
 40% K2O in water oplosbaar kaliumoxide
 6% MgO in water oplosbaar magnesiumoxide
 4% Na2O in water oplosbaar natriumoxide
 12% SO3 in water oplosbaar zwaveltrioxide

Korn-Kali is de ideale meststof voor de 
maïsteelt, kan op alle bodems worden gebruikt 
en is volledig in water oplosbaar. Alle voedings-
stoffen zijn direct voor de planten beschikbaar.
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EG-MESTSTOF
Magnesiumsulfaat 16+32
 16% MgO in water oplosbaar magnesiumoxide

 32% SO3 in water oplosbaar zwaveltrioxide 

EG-MESTSTOF
Magnesiumsulfaat 
met borium en mangaan 15+31
 15% MgO in water oplosbaar magnesiumoxide
 31% SO3 in water oplosbaar zwaveltrioxide
 0,9% B in water oplosbaar borium
 1% Mn in water oplosbaar mangaan

EG-MESTSTOF
Magnesiumsulfaat met mangaan en zink 13+34
 13% MgO in water oplosbaar magnesiumoxide
 34% SO3 in water oplosbaar zwaveltrioxide
 4% Mn in water oplosbaar mangaan
 1% Zn in water oplosbaar zink

Alle EPSO-producten zijn direct werkende 
bladmeststoffen met de nutriënten magnesium 
en zwavel, eventueel aangevuld met micro-     
nutriënten waardoor een hogere opbrengst     
kan gerealiseerd worden.
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Verantwoordingsbewust
meststoffenadvies

De optimale toepassing van minerale mest-
stoffen speelt een doorslaggevende rol voor 
het economische succes van land- en tuin-
bouwproducten. Steeds vaker is hiervoor 
speciale informatie nodig die het mogelijk 
maakt op basis van de locatie in kwestie         
de hoeveelheid meststoffen, de vorm van         
de nutriënten en het bemestingstijdstip gericht 
te bepalen en opheldering te geven over 

bepaalde meststoffen en bemestingssystemen. 
Wij bieden u deze informatie voor de nutriënten 
kalium, magnesium, zwavel, natrium en als ook 
de micronutriënten borium, mangaan en zink.
 
Neem contact met ons op om dit informatie-
materiaal op te vragen of bezoek onze website: 
www.kalibenelux.com 
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Contact

Uitgebreide en gedetailleerde 
informatie over alle aspecten       
van de K+S KALI GmbH vindt u op

www.kali-gmbh.com

Uw aanspreekpartner 
voor de Benelux:

K+S Benelux B.V. 
Stationsweg 5A 
NL – 4811 AX BREDA 
Tel. +31 (0)76 564 50 40
Fax +31 (0)76 564 50 49
www.kalibenelux.com

Een onderneming van de K+S Gruppe

www.kali-gmbh.com

Maar er zijn nog meer redenen om onze web- 
site te bezoeken. U vindt hier ons compleet 
productassortiment met alle details evenals 
actuele proefresultaten en informatie met 
een mogelijkheid om rechtstreeks informatie-
materiaal te bestellen. Bij de toepassings-
advisering bieden wij interessante tips over   
de nutriënten en natuurlijk alles over de         
belangrijkste gewassen.

Bovendien vindt u hier een uitgebreid foto-
archief met gebreksverschijnselen bij planten.

Klik ons eens aan, het is meer dan 
de moeite waard.

Uitgever: 
K+S KALI GmbH, 34131 Kassel – DE

Redactie:  
Anwendungsberatung und Vertrieb              
K+S KALI GmbH
Alle informatie in deze brochure is niet bindend. 
Wijzigingen behouden wij ons voor. 
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