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COMPO EXPERT

_ Ontstaan in de schoot van BASF

_ Nadien overgenomen door de groep K + S

_ En nu behorende tot ‘Grupa Azoty’

_ Internationaal gestructureerd (productie in Duitsland)

_ COMPO EXPERT Benelux NV (Deinze)

_ Gespecialiseerde meststoffen, bodemverbeteraars, biostimulanten

Deze presentatie is (downloadbaar) terug te vinden op:

www.disaghorgroup.be

Presentation title 

http://www.disaghorgroup.be/


MAP 5 (6)

_Bemesting is vooral een problematiek geworden van:

_ Stikstofbemestingen

_ af-, uit-, in- of doorspoeling > beperkingen

_ Fosforbemestingen

_ accumulatie > ernstige beperkingen

_ beschikbaarheden



Algemeen gekend: stikstofvormen en haar gedrag in de 
bodem

_ 3 belangrijke N-vormen worden algemeen in de landbouw toegepast

_ Ammonium (NH4
+)

_ Vastlegging op KH-complex

_ Opname door planten

_ Omgezet door bodemleven naar nitraten

_ Nitraten (NO3
-)

_ Opname door planten

_ Beweegt met de massastroming mee

_ Ureum (              )

_ Afbraak met vrijstelling van ammonium

_ Risico’s op vervluchtiging

_ Omgezet door bodemleven naar ammonium



1. UF (ureumformaldehyde)

2. IBDU (Isodur®)

3. CDU (Crotodur®)

Deze 3 stoffen worden op industriële schaal aangemaakt !

Het zijn GEEN organische stoffen, maar:

- men rekent ze tot de koolstofchemie

- het zijn complexe koolstofverbindingen die ureum (N) bevatten

Minder algemeen gekend: er zijn 3 traag 
werkende stikstofvormen op de markt



Vrijstelling van N vanuit traag werkende N-vormen

1. In de bodem gaan de traag werkende N-vormen geleidelijk afgebroken 

worden door de bodem micro-organismen en/of door klassieke 

bodemprocessen

2. Daardoor wordt ureum vrijgesteld

3. Ureum kent dan zijn klassieke microbiële afbraak met vrijstelling van 

ammonium:

_ Opgenomen door de jonge planten of vastgelegd op het KH-complex

4. Ammonium wordt dan microbieel omgezet naar nitraten

_ Opgenomen door de jonge planten of meegevoerd door de massastroming



Fosfaat in de plant

Fosfor heeft heel bijzondere en breed omvattende functies in een 
plant:

 Wortelvorming
 Energieprocessen 
 Fotosynthese
 Vorming suikers, zetmeel 
 Bloei, vruchtzetting



Teelt Opbrengst
Onttrekking fosfaat 

(kg P2O5/ha)
50 55

70 77

12 55

14 65

19 85

9 77

11 93

Aardappelen (ton/ha)

Snijmais (ton DS/ha)

Wintertarwe (ton/ha)



Beschikbaarheid fosfaat

Wat je geeft, wordt niet optimaal benut! 

Fosfaatgift is slechts in beperkte mate beschikbaar.

 Rest fosfaat komt uit bodemvoorraad.

 Maar niet altijd beschikbaar wanneer de plant het nodig heeft.

 Vaak tekort aan start van groeiseizoen

• Trage onregelmatige opkomst. 

• Geen optimale groei.



Beschikbaarheid fosfaat
- Bemesting:

* Mineraal 
- % wateroplosbare fractie!

* Organisch 
- vrijstelling sterk afhankelijk van bacteriële leven

- Bodemfosfaat 
* pH-beïnvloeding!!

- zure grond: vastlegging in moeilijk oplosbare verbindingen met o.a. ijzer, 

aluminium en mangaan
- kalkrijke grond: vastlegging  in moeilijk oplosbare calciumverbindingen

- Plaats van toediening
- Stress-omstandigheden:

* Droog
* Nat
* Koud
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Fosfaat beschikbaarheid

Opname fosfaat verder beperkt door:
1. Zeer natte grond (zuurstofgebrek): 50%
2. Koude                                            : 67%
3. Droogte                                          : 67%   



Beschikbaarheid fosfaat

 Oplossingen voor slechte rendement:

 Nu worden allerlei oplossingen aangeboden: 
1. Silicium toevoegen
2. Humuszuren
3. Mycorrhiza
4. Fosfaat mineraliserende bacteriën
5. Ammoniumvoeding
6. Rijenbemesting
7. Microgranulaten
8. Combinatie van bovenstaande
9. ………………………….



Fosfaat mineraliserende bacteriën

 Positieve resultaten met Bacillus subtilis

 Bodembacteriën, ‘zwemmen’ naar wortels en leven in 
symbiose met de plant

 Organisch materiaal rond de wortels wordt versneld 
afgebroken, voedingsstoffen (o.a. fosfaat!) worden 
doorgegeven aan de kiemplant 

 Uitwisseling van biostimulante stoffen
 auxines, cytokinines, vitamines, groeibevorderende stoffen

 Sneller en meer wortelmassa, dus snellere opname 
bodemfosfaat



Meststof zo dicht mogelijk tegen 
zaad/pootgoed 

Rijenbemesting (7 cm naast de rij)
• Verdubbeling van fosfaat-efficiëntie 

Nog beter: in de rij tegen zaad/knol
• Kan niet met klassieke meststofkorrel 

wegens verbranding

• Kan wel met microgranulaat



Microgranulaten in de plantrij

 Meststofkorrel geeft verbranding van de kiem, dus op 
enige afstand.

 Microgranulaat heeft lage zoutindex (wegens aandeel 
traag werkende stikstofvormen)
 Kan tegen zaad/knol aangelegd worden
 Zeer kleine korrels, dus groot contactoppervlak = efficiënte 

opname.



Easy Start® NK + BS en Easy Start® Plus: de declaraties

Nutriënt Easy Start NK® + BS Easy Start® Plus
N totaal (%) 17,0 18,0

Ammoniumstikstof (%) 6,7 10,9

Isodur (%) 4,6 2,1

Crotodur (%) 3,0 0,0

Ureumformaldehyde (%) 0,0 5,0

P2O5 totaal (%) 0,0 24,0

P2O5 wateroplosbaar (%) 0,0 21,5

K2O totaal en wateroplosbaar (%) 16,0 5,0

MgO totaal (% 2,0 0,0

MgO wateroplosbaar (%) 1,6 0,0

SO3 totaal (%) 20,0

SO3 wateroplosbaar (%) 16,0

Boor totaal (%) 0,020 0,000

Koper totaal (%) 0,003 0,000

IJzer totaal (%) 0,500 1,000

Mangaan totaal (%) 0,100 0,500

Zink totaal (%) 0,045 0,800

Bacillus subtilis 1 x 103 kve/g product 0

Status meststof ONTHEFFING EM035.X EG-MESTSTOF

Eenheidsverpakking 25 kg (x 40) 20 kg (x 50)

Aanbevolen dosis (kg/ha) 25 25



De voordelen

_ Lage ‘zoutindex’ = mate waarin een meststof ‘verbrandend’ werkt

Meststof % N  Zoutindex Zoutindex per eenheid N

Natriumnitraat = referentie 16 100 6,25

Ammoniumnitraat 33 105 3,2

Ammoniumsulfaat 21 69 3,3

Kaliumnitraat 12 53 4,4

Ureum 46 75 1,7

Organische meststof 5 4 0,8

Ureumformaldehyde 38 10 0,3

Zoutindex



De voordelen van microgranulaten

_ Lage dosis met zeer hoge efficiëntie dankzij microgranulaatvorm

_ Stikstof

_ Geen piekaanbod aan (doorspoelbare) N

_ Geen uit- of in- of doorspoeling van de N vanuit de traag werkende N-fracties

_ Fosfaten

_ Efficiënte positionering van de toegepaste fosfaten 

_ Hoge wateroplosbaarheid

_ P-vrijstellende effecten van Bacillus subtilis

_ Milieuvriendelijke toepassing

_ Vrijwel volledige (N- en P-)ruimte voor drijfmest, stalmest, …

_ Veilige toepassingen (aandeel trage N-bronnen heeft een zeer lage zoutfactor)



Besluit

Easy Start
®
 NK + BS Easy Start

®
 Plus

NK-formule NPK-formule

45 % van de N werkt traag 40 % van de N werkt traag

17-(0)-16 18-24-5

Met bodembacteriën Goed beschikbare P

Mais, wortel, ui, … Aardappelen, wortel, ui, …

25 kg (x 40) 20 kg (x 50)

20 - 25 kg/ha 20 - 25 kg/ha
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