
Bemestingsplan: 1: Gebruiksnormen 2022 1)

Basisregistratie bemesting fruitteelt (in het kader van wet- en regelgeving gebruik meststoffen)

Fruitbedrijf :

Naam :

Adres :

Woonplaats :

Hoeveelheid grasland op mijn fruitbedrijf:  meer / minder dan 80% grasland  
(neem bij meer dan 80% contact op met uw voorlichter, uitbreiding dierlijke stikstofgift mogelijk - derogatie)

Bedrijfsgegevens situatie 15 mei 2022

Ruimte N Ruimte P205
Gewas:             (3) Oppervlakte Stikstof-norm/ha Totaal Totaal

Grondsoort (3)
klei

zand/loss/veen
Appel, peer, Zw. Bes x 175 kg x

165 kg
Steenfruit x 175 kg x

  pruim en kers 165 kg  
Kleinfruit            x 150 kg x  

R. Bes, braam, framboos 140 kg
Kleinfruit            x 100 kg x

Blauwe bes, wijnbouw 95 kg

Bedrijfsoppervlakte: ha Totaal

Totale ruimte op bedrijfsniveau 2022 0   < invullen op blad 3 > 0  2)

1) Registratie van toepassing op vollegrondsteelten, bij meerdere gewassen per kalenderjaar (b.v. kleinfruit) kunnen N-normen opgeteld worden.
    Registratie dient sluitend te zijn (n.a.v. andere registraties) en minimaal 5 jaar bewaard  te worden 

2) Fosfaatnorm is afhankelijk van de fosfaattoestand van de bodem. Waar geen monster wordt genomen geldt de maximale norm van 40 kg.
Bij gebruik van enkele organische meststoffen en voldoende dosering mag deze norm verhoogd worden naar 45kg, zie CAF site
Percelen met een geaccrediteerd monster dat op 15 mei 2022 niet ouder is dan 4 jaar zullen in één van de volgende fosfaatklassen vallen.
Monsters gestoken voor 31-12-2020 mogen in 2022 gebruik worden volgens de normen van 2020, zie CAF site voor de toelichting

3) Controleer uw grondsoort (-en) aan de hand van de vastgestelde bodemkaarten (LNV-loket, Dienst Regelingen).
CAF en haar medewerkers geven naar eer en geweten goede adviezen, maar kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade voortvloeiend uit deze adviezen

Variabele fosfaat-norm/ha
Fruitteelt - Bouwland (2)

□ 40 kg of  □ 60 kg of  □ 70 kg of  □ 80 kg  □ 120kg 

alle gronden 
aankruisen wat van toepassing is

□ 40 kg of  □ 60 kg of  □ 70 kg of  □ 80 kg  □ 120kg 

□ 40 kg of  □ 60 kg of  □ 70 kg of  □ 80 kg  □ 120kg 

Indien u een gerichter bemestingsadvies wenst op basis 
van een grondmonster neem dan contact op met uw 

regiovoorlichter of de CAF voor de mogelijkheden van een 
bedrijf-, bodem- en teeltspecifiek bemestingsadvies via ons 

bemestingsprogramma NutriëntPro

□ 40 kg of  □ 60 kg of  □ 70 kg of  □ 80 kg  □ 120kg 

CENTRALE ADVIESDIENST FRUITTEELT

P-CaCl2 (P-PAE)
<21 21-30 31-45 46-55 >55

<0,8 120 120 120 80 80
0,8-1,4 120 120 120 80 70
1,5-2,4 120 120 80 70 60
2,5-3,4 120 80 70 60 40
>3,4 80 80 70 60 40

Fosfaat gebruiksnormen bouwland in Kg P2O5 per hectare
P-AL getal



2. Beginvoorraad (= eindvoorraad 2021 & aankopen in 2022)
Startdatum: 01-01-2022

Opmerking: 31-12-2022 dient een nieuwe voorraadlijst opgesteld te worden.

Vaste meststoffen, vloeibare meststoffen (inclusief bladmeststoffen) en organische meststoffen

Datum: Meststof (1) Hoeveelheid % N (stikstof) % P2O5 (fosfaat) Totaal N Totaal P205

kg x % % kg kg
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Totaal kg N kg P2O5



3. Meststoffengebruik 2022
* Daadwerkelijk gebruik kunstmest (inclusief bladvoeding) en organische meststoffen.

Gewas/perceel/ Meststof (1) Hoeveelheid % zuiver Tijdstip Werkingscoëfficient stikstof

datum element (N/P) voorjaar / najaar Beschikbaar N in 2021 Totaal N (stikstof) Totaal P2O5 (fosfaat)  1)
Kunstmeststoffen:  

kg 100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Organische meststoffen: Voor type meststof en werkingscoëfficiënt N zie Tabel 3. (2)(3):
kg

Totaal gebruik 0 0  2/3)

Ruimte 2022 zie blad 1. 0 0 2)

Verschil +/- kg N kg P2O5

1) Appel en peer maximaal 170 kg stikstof (N)/ha/jr uit dierlijke mest, voor type meststof en werkingscoëfficiënt zie CAF site
2) Bij overschrijding 'doorschuiven' fosfaat mogelijk (maximaal 20 kg), wordt in mindering gebracht in 2022.
3) Compost (inclusief fruitbomengrond): fosfaatvrije voet 50% tot maximaal 3.5 kg per ton droge stof.

Bij het gebruik van meststoffen in de fruitteelt zijn een aantal 'overige beperkingen' van toepassing:
* Verbod uitrijden drijfmest op klei- en veengronden tussen 15 september en 15 februari; Zand/löss ook van 15 september tot en met 15 februari.

* Verbod stikstof-meststoffen tussen 16 oktober en 1 februari (alle gronden, m.u.v. ureum) 

* Verbod uitrijden stikstof-meststoffen op bevroren en besneeuwde grond

* Omzettingsverbod blijvend (langer dan 5 jaar gras) grasland (o.a. doodspuiten, frezen en ploegen), aanvraag noodzakelijk



4. Eindvoorraad
Datum: 31-12-2022

Opmerking: op 1 januari 2023 dient deze als beginvoorraad opgenomen te worden.

Vaste meststoffen, vloeibare meststoffen (inclusief bladmeststoffen) en organische meststoffen

Datum: Meststof (1) Hoeveelheid % N (stikstof) % P2O5 (fosfaat) Totaal N Totaal P205

kg x % % kg kg
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Totaal kg N kg P2O5


