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De  context
De uitstoot van broeikasgassen in de atmosfeer neemt toe. Dit leidt tot ingrijpende klimaatveranderingen wat 
één van de belangrijkste uitdagingen is waarmee we de komende decennia te maken krijgen. Daarom moeten 
we dringend ons gedrag veranderen: hoe gaan we onze natuurlijke bronnen gebruiken, hoe kunnen we 
duurzamer produceren en onze economische activiteiten beter organiseren?
De landbouw staat voor een dubbele uitdaging. Enerzijds is de agrarische sector verantwoordelijk voor 9% van 
de totale uitstoot van broeikasgassen, een percentage dat alleen maar zal toenemen met de groei van de 
wereldbevolking. Toch moet de landbouw deze stijgende wereldbevolking van voedsel blijven voorzien. 
Anderzijds moet de landbouwsector zelf ook omgaan met en zich aanpassen aan de gevolgen van 
klimaatverandering. Dit betekent o.a. dat ze de emissies uit landbouwproductie moet verminderen.
Daarnaast oefenen consumenten steeds meer druk uit op industrie en overheden. Ze eisen dat de industrie 
duurzamer produceert en dat overheden specifieke duurzaamheidsverplichtingen bij wet gaan invoeren.
Het landbouwbeleid gaat in op deze tendens: het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de 
Europese Unie en andere wetgeving dwingen de sector geleidelijk om te produceren met een 
lagere milieu-impact.

De ecologische voetafdruk
Om de impact van menselijke activiteiten op het milieu te meten, gebruiken we de CO₂-voetafdruk. 
De koolstofvoetafdruk meet de bijdrage van menselijke activiteiten aan het broeikaseffect, 
uitgedrukt in eenheden equivalent koolstofdioxide (CO₂eq). Deze broeikasgassen zijn mee 
verantwoordelijk voor de klimaatverandering. De ecologische voetafdruk is een indicator die op beknopte, 
duidelijke en snelle wijze de milieueffecten weergeeft en ze in CO₂equivalent vertaalt. Op deze manier kunnen 
we ook de milieu-impact van landbouwproductie meten. Nemen we als voorbeeld de productie van een ton 
aardappelen: de wereldwijde ecologische voetafdruk van deze productie bestaat uit de som van de individuele 
voetafdrukken die de veldvoorbereiding, het zaaien en de irrigatie kenmerken. Maar ook de fyto-
behandelingen, het oogsten en de bemesting hebben elk een individuele impact. Hierin kunnen we het verschil 
maken. De bladbemestingsprogramma’s van BMS Micro-Nutrients dringen namelijk de ecologische voetafdruk 
van bemesting aanzienlijk terug.

Dit is                                 

Om greenwashing (*) te vermijden, zijn we intensief gaan samenwerken met een onderzoeks -
en adviesbureau, 2A Group. Deze experten in duurzame ontwikkeling hebben een studie 
uitgevoerd die de ecologische voetafdruk van verschillende bemestingsmethoden en de 
gerelateerde CO₂eq-emissies vergelijkt. Om de methoden te kwantificeren werd elke proef 
gemodelleerd in berekeningssoftware (SimaPro Analyst) die gebruik maakt van erkende en 

gecertificeerde databases (Ecoinvent, Defra, LCA Food DK, ...). Op de volgende pagina vindt u de resultaten van 
de eerste vergelijkingen gemaakt door 2A (let op! Het bedrijf vergelijkt geen specifiek product, maar een 
bemestingsmethode: traditionele bodembemesting, een volledig bladvoedingsprogramma of een combinatie 

van een lagere bodembemesting 
met een 
bladvoedingsprogramma). 

ECOMETHOD
Bemesten met een verlaagde koolstofvoetafdruk

(*) greenwashing is het zich groener of maatschappelijk 
verantwoorder voordoen dan een bedrijf of organisa�e 
daadwerkelijk is. Men doet alsof men weloverwogen met het 
milieu omgaat, maar dit blijkt vaak niet meer dan ’een likje verf’

Ecomethod:
1. Toepassing tijdens de juiste groeifasen 

van de plant
2. De toegepaste hoeveelheid wordt 

geabsorbeerd met een efficiëntie van 
95%.

3. De bladmeststoffen worden 
tegelijkertijd, in één behandeling, met 
de bestrijdingsmiddelen toegepast.

Bodembemesting:
1. Toepassing vóór de momenten van 

werkelijke behoefte
2. Er worden aanzienlijke hoeveelheden 

gebruikt om de wisselende 
beschikbaarheid te compenseren, wat 
de efficiëntie vermindert.

3. Toepassing van bodemmeststoffen 
vereist verschillende passages. 

De energievoordelen van Ecomethod
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ECOMETHOD
Efficiënt • Economisch • Ecologisch

2A Group is gestart met 3 concrete casestudies om een eerste oriëntatie te krijgen van de impact van de 
bladvoedingsmethode op de ecologische voetafdruk van bemesting. In elke case vergeleken ze de traditionele 
bodembemesting met 100% bladbemesting. De bladmeststoffen van BMS MN en de traditionele bodem-
meststoffen werden getypeerd volgens hun chemische componenten met berekeningssoftware (SimaPro 
Analyst 8.3 software) en met behulp van erkende en gecertificeerde databanken (Ecoinvent 3.4 en Agrifoodprint 
4.0). BMS MN en haar technisch adviseurs hebben de informatie over de gebruikte hoeveelheden bladbemesting 
en bodembemesting verstrekt. De gegevens over de hoeveelheden traditionele bodemmeststoffen zijn afgeleid 
uit de officiële regionale adviezen per teelt (regionale documenten) voor geïntegreerde productie.

De resultaten zijn indrukwekkend
Met Ecomethod verminderen we de -voetafdruk en het aantal passages op het veld. We besparen tijd en CO₂
brandstof. Bovendien is er minder opslagruimte voor meststoffen nodig.
Case-studies:
1. Appel: bedrijf: Fondazione Edmund 

Mach - Italië 2018 
2. Hazelnoot: bedrijf: Loacker - Italië - 

2018
3. Wijnbouw: Italië - 2018

De praktijk ..... een voorbeeld van een klant
In 2016 is een Italiaanse pruimenproducent gestart met het toepassen van bladmesting van  
BMS Micro-Nutrients op de variëteit Yummi. Die had te kampen met ijzerchlorose en was 
minder productief. Het gecombineerde bladvoedingsprogramma van zowel hoofd- als 
sporenelementen om ook het ijzergebrek onder controle te krijgen, zorgde ook 

voor een aanzienlijke vermindering van de bodembemesting.
Toegepaste programma (2016-2017-2018):
Traditionele bemesting van de producent:
N: 88 eenheden; P O : 64 eenheden; K O: 143 eenheden + enkele concurrerende producten met  2 5 2

sporenelementen 
BMS Micro-Nutrients programma:
N: 20 eenheden; P O : 5 eenheden; K O: 47 eenheden + 2 5 2

bladbemestingsprogramma van BMS MN
Resultaten:
- Reductie van de koolstofvoetafdruk:  - 69,97 %
   (288,53 CO  eq met BMS MN programma vergeleken met 900,69 kg CO  2 2

eq per ha met traditioneel programma)

- In 2016 moest de boomgaard recupereren van sterke 
gebreken. De productie was in 2017 en 2018 respectievelijk:
    (met 86 % in de beste kwaliteit) 27080 kg/ha
   en  (met 80 % in de beste kwaliteit)28078 kg/ha
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koolstof-
voetafdruk behandelingen brandstof tijd logistiek

Appel

-95 % 
CO2 eq

- 2 behande-
lingen -2 L/ha 48 min -92 % 

opslag volume

Hazelnoot

-98,5 % 
CO2 eq

- 2 behande-
lingen -2 L/ha 40 min -99 % 

opslag volume

Wijnbouw

-98,9 % 
CO2 eq

- 2 behande-
lingen -6 L/ha 38 min -94 % 

opslag volume

CO₂ ‡
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...is een efficiënte en ecologische bemestingsmethode: 
ECOMETHOD is de bemestingsmethode die optimaal gebruik maakt van bladvoeding. Door de hoge CEC 
(Cation Exchange Capacity) van het blad kan de plant een grote hoeveelheid voedingsstoffen opnemen via 
het blad.
Omdat we de voedingsstoffen rechtstreeks op het blad brengen, gebruiken we minder meststoffen - met 
reducties tot 90% - én behouden we hoeveelheid en kwaliteit van de productie.

Hoeveelheid meststoffen gebruikt in 
traditionele bemesting

Hoeveelheid gebruikte
meststoffen met ECOMETHOD

20 ha

20 ha

Vergelijking van de hoeveelheid gebruikte meststoffen.
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Vermindering van de 
ecologische voetafdruk

Rationeel en evenwichtig 
gebruik van meststoffen

Minimale vervuiling van 
de grondwaterlagen 
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