
Nieuwsbrief  
Mesthandel- en Loonbedrijf J.J.J. Peters 
Verhoog uw stikstofrendement uit de drijfmest! 

 
Op veel bedrijven zien we dat stikstof de beperkende factor is als we een goed gewas willen telen, 
met als gevolg dat dit ten koste gaat van de maximale opbrengst van gras en maïs. 
 
Als we de samenstelling van rundveedrijfmest bekijken dan zien we dat er gemiddeld 4,1 kg 
Stikstof per m3 in zit. 
  

DS N P2O5 K2O 
Rundveedrijfmest 85 4,1 1,5 5,8 

Gemiddelde samenstelling rundveedrijfmest (code 14) in kg per 1000 kg product. 
 
Deze stikstof is opgebouwd uit organische stikstof en minerale stikstof. 
Bij de berekening rekenen we met 50% minerale stikstof en 50% organische stikstof. 
De minerale stikstof is bijna volledig ammonium. (NH4+) 
 
Grasland 
Als we de drijfmest gaan uitrijden in het voorjaar, dienen we NH4+(ammonium) stikstof toe op het 
land. In het voorjaar heeft gras de voorkeur aan deze stikstofvorm, maar als de bodemtemperatuur 
begint op te lopen, worden de bodembacteriën actief. Deze bodembacteriën gaan het 
ammoniumstikstof omzetten naar nitraatstikstof. Hierdoor wordt het stikstof uitspoelgevoelig en dus 
wordt het rendement van de stikstofbenutting sterk verlaagd. 
 

Om ervoor te zorgen dat het stikstof een veel langere periode ammonium blijft, en niet verloren gaat, 
is er de mogelijkheid om Vizura toe te passen. Tijdens het laden van de drijfmesttank kan er Vizura 
toegevoegd worden aan de drijfmest. 
 

Door haar samenstelling zorgt Vizura voor een stikstofstabilistatie. Dit betekent dat het gras in het 
voorjaar langer (stikstof)ammonium kan opnemen. 
De ammoniumopname bij gras vindt plaats als er wortelactiviteiten zijn, in het voorjaar.  
De opname van nitraat gebeurt bij gewasverdamping, dit is later in het seizoen door de sterkere zon. 
 
 
De voordelen van de toediening van Vizura op grasland: 
 

- Geen stikstofverlies tijdens de voorjaarstoepassing. 
- Stabilisatie van het ammoniumstikstof in de bodem gedurende meerdere weken. Daardoor 

een hoger rendement van het gebrachte stikstof uit de drijfmest. 
- Een gezondere en betere grassamenstelling door een actieve ammoniumopname 

(eiwitvorming). 
- Betere wortelontwikkeling van het gras met als gevolg betere opname voedingsstoffen. 
- Minder nitraat in het gras dus minder nitraatuitspoeling. 
- Een hogere droge stof opbrengst door betere stikstofbenutting 

  



Maïsland 
Voor drijfmest die op het maïsland toegediend gaat worden, bestaat ook de mogelijkheid om Vizura 
toe te voegen. 
 

We rijden de drijfmest voor het maïszaaien, maar als we kijken wanneer de maïs het meeste stikstof 
opneemt, zien we dat dit veel later in het groeiseizoen is. De ammoniumstikstof in de toegediende 
drijfmest is door de bodembacteriën binnen een paar weken omgezet naar nitraat. Het probleem 
hierbij is dat bij grotere hoeveelheden regenwater, de gevormde nitraat in de bodem wegzakt of 
uitspoelt. (nitraatuitspoeling) 
 

Tijdens het groeiseizoen zal het gewas niet de beschikking hebben over voldoende stikstof. Dit zal ten 
koste gaan van de kwaliteit en de totale droge stof opbrengst. 
 

Met een relatief kleine investering in Vizura, zal het stikstofrendement sterk verbeteren. 
 
 

De voordelen van de toediening van vizura voor de maïs: 

- Stabilisatie van de ammoniumstikstof in de bodem gedurende meerdere weken. 
- Er is meer stikstof voor het gewas beschikbaar op het moment dat de plant het nodig heeft 

(later in het groeiseizoen) vanwege minder verliezen. 
- Verbetering van de groei en ontwikkeling van de maïs dankzij de langere beschikking over 

ammoniumstikstof.  
- Stijging van de opbrengst droge stof. 
- Betere wortelontwikkeling van de maïs met als gevolg betere opname voedingselementen, 

en mindere gevoeligheid voor droogte. 
- Minder uitspoeling van nitraat. 
- Praktische toepassing, door lage dosering Vizura. 

 
 
 

    
 

Vizura is een product, ontwikkeld door BASF met als doel de stikstofefficiëntie uit de drijfmest te verhogen. 

                                                                            
De dosering van Vizura  
Voor de drijfmest op grasland en op maïsland is de dosering 2 liter per hectare, ongeacht het aantal 
M3 drijfmest. 

Mochten er vragen zijn naar aanleiding van het lezen van deze nieuwsbrief, neem dan gerust contact 
met ons op! 

Met vriendelijke groeten, 
Mesthandel- en Loonbedrijf J.J.J. Peters 


