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Tijdens de bladgroeifase groeit de biet onder de grond ook snel. Waneer de biet het tweede 
bladstadium heeft bereikt kan de hoofdwortel al tot 30cm diep gegroeid zijn. De groeisnelheid van 
de wortel is tot ver in het groeiseizoen 1,5 cm per dag. Uiteindelijk is een beworteling tot 2 meter 
diep mogelijk. Het wortelstelsel groeit niet alleen maar in de diepte maar ook in de breedte. De 
breedte groei bedraagt vanaf het 2e tot het 4e bladstadium 0,4 cm per dag. Wortels sterven snel af en 
worden voortdurend door nieuwe vervangen.  
 
In de fase tot en met het 6e blad neemt de centrale cilinder in omvang toe. Dit komt omdat het 
primaire cambium begint te werken. Het cambium zet naar binnen toe xyleem af en naar buiten toe 
phloëem. In deze fase groeien de cellen van het schors nog maar weinig mee. De schors scheurt nog 
niet maar wordt wel uitgerekt. Op dit moment heeft de wortel een doorsnede van 1 tot 1,5 mm. Het 
drogestof gehalte van de wortel neemt iets toe maar er vindt nog geen suikerproductie plaats.  
 
Als het 6e blad gevormd wordt in de bladgroeifase dan vindt er een verandering in de 
wortelontwikkeling plaats. Door een plotselinge diktegroei als gevolg van de aanleg van secundaire 
cambia in de pericykel scheurt en verdwijnt de schors. De buitenste laag wordt nu dus gevormd door 
de pericykel. Hierin wordt kurkcambium (fellogeen) aangelegd opdat er een nieuwe beschermende 
laag komt. Dit fellogeen zet felleem naar buiten toe af (cellen die snel verkurken)  en naar binnen toe 
wordt  felloderm (parenchymatisch weefsel) afgezet. De cellen van het kurk, het fellogeen en het 
felloderm worden samen periderm genoemd.  
 
Zes weken na opkomst,  dit is gemiddeld in begin juni, heeft de plant ongeveer 12 bladeren en is de 
wortel zo dik als een potlood. In totaal zijn er dan 6 cambiumringen aangelegd. Na juni wordt er 
ongeveer nog 1 cambiumring per maand aangelegd welke zich weinig ontwikkelen. Uiteindelijk komt 
het totale aantal cambiumringen dan uit tussen de 10 en de 12. Tijdens de bladgroeifase neemt de 
wortelomvang snel toe. Dit is een gevolg van celdelingen en celstrekkingen in alle 6 de 
cambiumringen. Bij een suikerbiet ontstaan er meestal 6 brede cambiumringen, de overige ringen 
blijven erg smal. 
Vanaf het begin van het 6e bladstadium neemt het drogestofgehalte en het suikergehalte toe in de 
biet. Tegelijkertijd daalt in de suikerbiet het eiwitgehalte.  
 
Wortelfase 
De wortelfase begint eind juni wanneer de bladeren het oppervalk volledig bedekken (LAI 3) en de 
wortels van de planten in de naastliggende rijen elkaar bijna raken. Op dit moment begint de 
diktegroei van het bovenste 
gedeelte van de penwortel en de 
wortelhals (hypocotyl). Het begin 
van deze periode wordt aangegeven 
door de groeipuntsdatum. In 
Nederland is de groeipuntsdatum 
op 18 juni. De wortel heeft op het 
moment van de groeipuntsdatum 
een gemiddeld suikergehalte van 4 
gram.  Het gegeven de 
‘’groeipuntsdatum’’ is belangrijk 
omdat er een duidelijk verband 
bestaat tussen deze datum en de 
eindopbrengst (figuur33) 
 
 

Figuur 33:Groeipuntsdatum gerelateerd aan de suikeropbrengst. Bron: IRS 
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Het moment waarop de groeipuntsdatum bereikt wordt is sterk afhankelijk van de temperatuursom. 
De benodigde temperatuursom vanaf de opkomstdatum is gebiedsafhankelijk maar gemiddeld 
genomen is de groeipuntsdatum bereikt na 600 graaddagen.  
 
Bij de suikerbiet wordt de wortelfase gekenmerkt door de snelle groei. Deze periode begint 
halverwege juni en loopt door tot in september. Tijdens deze periode is er een constante toename 
van het wortelgewicht.  
 
Vanaf de groeipuntsdatum is het gewas in volle productie. De bieten zijn dan in staat om alle 
invallende straling te onderscheppen (mits LAI 3). Geleidelijk aan steekt de biet meer energie in de 
wortelproductie en minder in het blad. De diktegroei gaat door tot in november terwijl de 
bladhoeveelheid vanaf augustus begint af te nemen. Toch blijven de bieten nieuwe bladeren 
produceren vanuit het hart van de kop, dit doen ze om de afsterving van de oudere bladeren te 
compenseren. In de wortelfase neem het suikerpercentage geleidelijk toe en daalt het gehalte aan 
kalium en nitraat. De suikerbiet produceert suiker onder invloed van straling. Dus hoe intenser de 
straling en hoe langer die duurt, hoe meer droge stof en suiker een biet kan produceren (figuur 34). 
 

 
Figuur 34: Verloop van de groei van blad en wortel (bron: Jorritsma, 1984) en  de gemiddelde hoeveelheid straling in 

Nederland in de periode 1961-1990 (bron: KNMI) 

 

In het programma Mijnakker geeft de paramater Biomassa productie aan hoeveel droge stof er 
geproduceerd wordt tijdens het groeiseizoen van de biet. De biomassa productie wordt aangegeven 
in kg drogestof/ha/per week. In paragraaf 4.1 zijn vergelijkingslijnen opgesteld voor de biomassa 
productie. Uit deze vergelijkingslijnen is goed te zien dat de groeipuntsdatum bereikt wordt ook is de 
afname van straling in augustus duidelijk te zien.  
 
Fase van afname groeisnelheid 
Deze fase start wanneer de omstandigheden voor de suikerbiet ongunstiger worden. Factoren die 
hiervoor zorgen zijn; minder straling, minder beschikbare voedingsstoffen, het weer wordt kouder en 
het blad verouderd. Hierdoor neemt de productie per ha geleidelijk af tot in november. Vanaf 
november komt de groei in zijn geheel tot stilstand en de suikerbiet gaat in winterrust.  
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1.1.2 Invloeden op groeiverloop suikerbiet 
In deze paragraaf zullen alle factoren genoemd worden die een rol kunnen spelen in de groei van de 
suikerbiet. Deze factoren zijn: zaaien (zaaidatum,zaaibed,zaaidiepte), daglengte/lichtintensiteit, 
temperatuur, vocht, bemesting en de rol van ziekte/plagen. Als eerst zal het onderwerp zaaien met 
de bijbehorende deelonderwerpen aan bod komen.  
 
Zaaien (zaaidatum, zaaibed en zaaidiepte) 
Zaaidatum 
Het advies van het IRS is om de bieten te zaaien zodra de grond dit na 1 maart toe laat. Voor de 
bodem is het van belang dat deze een hoge draagkracht heeft tijdens het zaaien zodat er zo min 
mogelijk bodemverdichting optreedt. De datum van zaaien is heel belangrijk omdat vroeg zaaien 
extra geldt oplevert doordat de biet een langer groeiseizoen heeft. Vroeg zaaien heeft een aantal 
voordelen.  
 
Ziekten als het bietencysteaaltje en rhizoctonia ontwikkelen zich later in het groeiseizoen. Vroeg 
gezaaide bieten zijn dan al verder in hun ontwikkeling en hebben daardoor al een zekere weerstand. 
In dit geval helpt het vroeg zaaien bij het beheersen van ziekten. Op een droogte gevoelige grond is 
het belangrijk om vroeg te zaaien omdat de biet dan tijdig een diep wortelstelsel kan krijgen.  
 
Bieten die vroeg gezaaid zijn hebben zich eerder ontwikkeld en zijn dus in staat om langer van de 
zonnestraling te profiteren. Dit leidt tot een hogere opbrengst en dus tot een hoger financieel 
resultaat zoals te zien is in tabel 5. In deze tabel zijn de opbrengsten aan de hand van het SUMO 
model (bijlage 1.2 Opbrengstprognose)berekend.   
 
Tabel 5: Zaaidatum gerelateerd aan de opbrengst. Bron:IRS 

 
Vroeg zaaien heeft echter ook een aantal nadelen. Als men vroeg zaait dan bestaat de kans dat de 
temperaturen nog heel laag zijn. Lage tempraturen tijdens de begin ontwikkeling van de biet kan 
leiden tot schieters (paragraaf 1.1.1). Als vuistregel voor schieters geldt het volgende: meer dan 40 
dagen met een maximum tempratuur onder de 12°C kan later in het seizoen leiden tot 
schietproblemen. Als er in februari gezaaid wordt dan is de kans hierop groot, in maart wordt dit 
alweer een stuk kleiner. Resistente bieten rassen (tegen bijvoorbeeld rhizoctonia) zijn gevoeliger 
voor schieten, bij deze rassen moet dus extra goed op de weersverwachting gelet worden.  
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Zaaibed en zaaidiepte 

 
Figuur 35: Zaaibed Bron: IRS 
 
Bij de teelt van bieten is een vlak zaaibed een vereiste omdat bieten in een vlak zaaibed egaler 
groeien. Bieten die egaler groeien hebben tijdens de oogst minder kop- en reinigingsverliezen. Het 
zaaibed moet niet te grof maar ook niet te fijn zijn. De dikte van het optimale zaaibed ligt tussen de 
3-4 cm op een vlakke, bezakte ondergrond met zo min mogelijk wielsporen. Het bietenzaad moet op 
een vaste ondergrond liggen en bedekt zijn met 1,5-2 cm losse grond. Als er later in het seizoen 
gezaaid wordt of de grond is zwaarder, dan moet er 2-3 cm losse grond boven het zaadje liggen. Als 
er te ondiep gezaaid wordt dan is de kans aanwezig dat het zaad niet kiemt door vochtgebrek of dat 
het zaad wordt aangetast door muizen. Daarom is het belangrijk om op percelen waar muizenvraat 
een probleem is alternatief voer aan te bieden. Tevens is het belangrijk dat de zaaimachine in een 
goede staat verkeerd. Want een botte zaaikouter zorgt voor een slechtere plaatsing van het zaad in 
het zaaibed en zorgt voor missers. 
Om het ideaal zaaibed uit figuur  35 te bereiken is al het bovengenoemde van belang om in de gaten 
te houden. Tijdens het zaaien zijn onderstaande punten nog van belang: 

- Zaaidiepte, zaaiafstand en regelmaat; 
- Afstand tussen de aansluitrijen; 
- Bedekken en aandrukken van het zaad; 
- Losse bovenlaag; 
- Verstopping zaaikouters. 

 
Daglengte en lichtintensiteit 
De drogestof productie is direct gerelateerd aan de hoeveelheid straling. Door de lange duur van 
belichting en door de hogere lichtintensiteit is de straling het hoogst in de twee maanden rond de 
langste dag. Zoals eerder vermeld is de maximale lichtopvang meteen na het bereiken van de 
groeipuntsdatum. Daarom is het ook belangrijk dat de bieten zo snel mogelijk het veld dicht hebben 
om zodoende zoveel mogelijk straling op te vangen.  
 
De hoeveelheid suiker die per onderschepte straling wordt geproduceerd is sterk afhankelijk van de 
regio en van het tijdstip. In de periode juli-augustus is de suikerproductie per eenheid geabsorbeerde 
straling lager omdat de straling dan nog gebruikt wordt voor het aanmaken van bladeren en wortels. 
Hierdoor wordt niet alle energie gestoken in het produceren van suikers.  
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Het verschil per regio hangt van het feit af dat bepaalde grondsoorten water en voedingsstoffen 
beter vast kunnen houden dan anderen.  
In de maand september is er een piek wat betreft de productie van suikers. Na september neemt dit 
af door de veroudering van het bladapparaat. De productiecapaciteit van een suikerbiet raakt nooit 
verzadigd, ook niet bij een zeer hoge stralingsintensiteit.  
 
Temperatuur 
De temperatuur is in alle fase van de groei van de suikerbiet belangrijk. Dit komt omdat chemische 
reacties sneller verlopen bij een hogere omgevingstemperatuur. Dus de productie van biomassa gaat 
sneller bij een hogere temperatuur, maar ook de afbraak van biomassa gaat sneller bij een hogere 
temperatuur (ademen). De temperatuur heeft in de teelt van bieten de meeste invloed bij kieming 
en bij de start van de bladgroei fase. Hoge temperaturen tijdens deze fases versnellen de opkomst en 
de bladontwikkeling. Dit zorgt ervoor dat de bieten de grond sneller bedekt hebben en het gewas zo 
snel mogelijk kan profiteren van de hoge instraling. Dus temperatuur en straling zijn aan elkaar 
gerelateerd. Wel kan er gezegd worden dat de biet voor de groeipuntsdatum het meest afhankelijk is 
van de temperatuur en na de groeipuntsdatum van de hoeveelheid straling.  
 
Een hoge temperatuur gedurende de productiefase werkt remmend. Door de hoge temperatuur 
sluiten de huidmondjes (om te veel verdamping te voorkomen) waardoor de geproduceerde suikers 
gebruikt worden voor de ademhaling. In de herfst speelt de temperatuur ook een grote rol in de 
productie. Dit is vooral de nachttemperatuur. De hoogste suikerproductie in de herfst wordt gehaald 
als het overdag zonnig  is en dat het ‘s- nachts koud en helder is (hoge nachttemperaturen zorgen 
voor intensieve ademhaling). Onder deze omstandigheden is een suikerbiet in staat om het 
suikergehalte met 0,1% per dag te lagen stijgen.  
 
Voor de suikerbieten teelt zou het per fase ideaal zijn als de temperaturen als volgt waren: 

- Kiemplantfase+bladgroeifase: warm weer tot circa 20°C . 
- Wortelfase (zomer): koel zonnig zomerweer met tempraturen rond de 20°C. 
- Wortelfase(herfst): koel en zonnig weer met nachttemperaturen net boven het vriespunt.  

Vocht 
Zoals eerder vermeld bij de kiemplantfase neemt het bietenzaad veel vocht op. Daarom is het van 
belang dat er voldoende vocht beschikbaar is in het zaaibed. Te veel vocht in het zaaibed leidt tot 
een gebrek aan zuurstof in het zaaibed waardoor het zaad gaat rotten. 
 
De suikerbiet is een gewas met een grote waterbehoefte. Voor elk kg drogestof die er geproduceerd 
wordt moet de plant 150-300 liter water opnemen. Het grote verschil tussen deze 2 getallen komt 
door de verdampingssnelheid. 1 hectare bieten neemt gedurende een normaal groeiseizoen 
gemiddeld 5.000m³ water op. Om aan deze grote waterbehoefte te kunnen voldoen ontwikkelen 
bieten onder goede omstandigheden een uitgebreid en diep wortelstelsel. Hierdoor is er niet snel 
sprake van vochttekort in de plant.  
 
Toch kunnen er invloeden zijn die ervoor zorgen dat de bietenplant een vochttekort heeft. Hieronder 
worden een aantal factoren opgesomd: 

- Langdurige droogte. 
- Aantasting van het wortelstelsel door zuurstofgebrek of door ziekten en plagen. Hierdoor 

kan de plant moeilijker water opnemen. 
- Ondiepe beworteling door een slechte bodemstructuur of door een te lage pH.  
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Als de bietenplant langere tijd te maken heeft met vochttekort dan zal de groei van de bladeren 
afnemen. De biomassaproductie wordt minder omdat de huidmondjes sluiten waardoor er minder 
CO2 wordt opgenomen. In deze situatie neemt de productie sterk af wat financieel gezien niet 
wensbaar is.  
 
Zowel in Unitip® als in Mijnakker wordt er voor suikerbieten berekent of gemeten hoeveel CO2 ze 
binden gedurende het groeiseizoen. In paragraaf 4.3 zijn de verschillen te zien tussen de waarden 
van Unitip® en die van Mijnakker.  
 
In Unitip® wordt op basis van de totale drogestof productie per hectare de CO2 binding berekend. De 
totale drogestof van suikerbieten bestaat uit suiker, merg (pulp) en loof. Er is een vast verband 
tussen de suiker en merg (73,5%; 26,5%) in de wortel. De hoeveelheid bietenloof verandert per jaar, 
per grondsoort en in mindere mate per ras. In Unitip® wordt daarom gerekend met een gemiddelde 
waarde voor het loof van 4860 kg drogestof per hectare. Uiteindelijk wordt de volgende formule in 
Unitip® gebruikt om de CO2 vastlegging per hectare suikerbieten te berekenen: 
  
((((suikeropbrengst (t/ha)/0.735)*1000+4680)*0.45)/12.0107)*44.01 = kg CO2 per ha. 
0,735 = aandeel suiker van de drogestof. Suiker is een van de eindproducten van de fotosynthese 
reactie waarbij CO2 en water onder invloed van licht  worden omgezet in suikers.  
1000 = omrekening van ton/ha naar kg/ha 
4680 = 40 ton loof met 11.7% drogestof  
0,45= omrekening van drogestof naar koolstof 
12,0107 = soortelijk gewicht C 
44,01 = soortelijk gewicht CO2 
 
Bemesting 
Tijdens het onderdeel bemesting zullen de volgende belangrijke voedingsstoffen besproken worden: 
Stikstof, fosfaat, kalium, natrium, magnesium, kalk en borium. Als eerste is er in tabel 6 de opname 
te zien van de belangrijkste voedingsstoffen door het bietengewas. Wat opvalt is dat de meeste 
voedingsstoffen opgenomen worden door de kop en het loof.  
 
Tabel 6: Opname voedingsstoffen suikerbiet. Bron: IRS 
 

 
 
Stikstof 
Stikstof wordt door suikerbieten vooral gebruikt om snel voldoende groen blad te krijgen. Uit tabel 6 
blijkt dat 2/3 van de stikstof opgenomen wordt door het loof. Figuur 36 laat de stikstofopname van 
een suikerbiet zien gedurende het groeiseizoen. Zoals te zien is wordt de meeste stikstof opgenomen 
vanaf augustus. Vanaf half augustus verbruikt de bietenplant de stikstof die vrijkomt uit de 
mineralisatie of de biet verbruikt de aanwezige stikstof in het gewas.  
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Figuur 36: Stikstofopname van een suikerbiet gedurende het groeiseizoen. Bron: IRS 

 
De hoogte van de stikstofbemesting 
beïnvloedt het rendement van de 
suikerbieten. Als er te weinig stikstof 
gegeven wordt dan zal dit leiden tot een 
lagere wortelopbrengst. Te veel stikstof 
is nadelig voor het suikergehalte en de 
winbaarheidsindex. Het suikergehalte is 
voor de uitbetaling erg belangrijk. Bij de 
huidige uitbetaling is een 1% hoger 
suikergehalte financieel gezien ongeveer 
evenveel waard als ruim 5.000 kg extra 
wortelopbrengst per ha. Figuur 37 laat 
zien hoeveel stikstof er in de bieten 
bemest moet worden als de 
bodemvoorraad bekend is. De 
bodemvoorraad is bepaald in de laag van 
0-60 cm. Zoals te ze zien is hoeft er niet 
meer bemest te worden met stikstof als er meer dan 140 kg stikstof in de bodem beschikbaar is. Een 
bodemvoorraad van 140 kg stikstof komt in de praktijk nooit voor. 
 
Fosfaat 
Bieten hebben vooral in het begin van de groei voldoende fosfaat nodig. De wortels van de jonge 
bietenplanten groeien beter door fosfaat en hierdoor wortelt de suikerbiet beter en dieper. Wortels 
zoeken het fosfaat zelf op in de bodem.  
Het Pw-getal voor een zo hoog mogelijke wortelopbrengst bij bieten is voor de zeekleigronden 25 en 
voor de overige gronden is een Pw van minimaal 30 gewenst. Pw-getallen beneden deze 
streefwaarden zorgen voor minder wortelopbrengst. Als de grond voldoet aan deze Pw-getallen dan 
is een fosfaatbemesting niet nodig. 
 
  

Figuur 37: Stikstof bemesting aan de hand van de bodemvoorraad. 
Bron: IRS 
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Kalium 
Tijdens de vorming van het bladapparaat heeft de plant kalium nodig. Kalium speelt een rol bij: 

- De vorming en het vervoer van suiker in de plant; 
- De waterhuishouding van de plant. 

Kalium regelt de waterhuishouding in de plant doordat het de wateropname door wortels bevordert 
en het beperkt de verdamping.  
 
Bieten zijn in staat om gemakkelijk kalium op te nemen. Uit onderzoek is gebleken dat een kalium 
bemesting van meer dan 100 kg K2O per hectare zorgt voor een beter financiële opbrengst. De 
hoogte van de kaliumgift (tot 300 kg K2O/ha) heeft nauwelijks invloed op de interne kwaliteit. Op 
grond van bovenstaande is het daarom verstandig om, ongeacht het K-getal, de suikerbieten te 
bemesten met 150 à 200 kg K2O per hectare voor een beter financieel resultaat. 
 
Natrium (voor op de lichte gronden) 
Natrium stimuleert een vroege bladontwikkeling. Voor de zand-, dal- en veengronden is het advies 
om per hectare 200 kg Na2O te geven. Uit onderzoek is gebleken dat dit advies alleen nog positief 
effect heeft op de noordoostelijke lichte gronden. Op de zuidoostelijke zandgronden is er vaak geen 
effect meer van de extra 200 kg Na2O per hectare. Hierdoor is de noodzaak om op de zuidoostelijke 
zandgronden natrium te geven niet zo groot als op de noordoostelijke licht gronden. 
 
Magnesium 
Magnesium is één van de bouwstoffen voor het 
bladgroen. Een tekort aan magnesium is herkenbaar 
aan de volgende aspecten: korte stelen, geel 
verkleuring tussen de bladnerven, klein blad en een 
donkergroene kleur. Magnesiumgebrek heeft als 
gevolg dat er minder bladoppervlakte geproduceerd  
wordt wat leidt tot een opbrengstderving doordat er 
minder straling opgevangen wordt. Kleigronden zijn 
niet gevoelig en op zand-, dal- en lössgronden is 
magnesiumgebrek gemakkelijk te voorkomen door 
ervoor te zorgen dat er voldoende magnesium 
beschikbaar is in de bouwvoor. Als streefgetal voor 
magnesium geldt 75mg MgO per kg grond. Figuur 38  
laat een magnesium gebrek zien. Dit is te herkennen 
aan de geelverkleuring tussen de nerven vanuit de bladtoppen. De zwartverkleuring is veroorzaakt 
door altenaria.  
 
Kalk (zuurgraad) 
Een goede zuurgraad (pH)  in de bouwvoor is vooral voor de jonge bietenplantjes van belang. De pH 
van de ondergrond is ook van invloed op de opbrengst. Alleen is het moeilijk om deze te verhogen 
door rechtstreekse bekalking. De pH van de bouwvoor is wel in beperkte mate te regelen met 
bekalking. Een bekalking stimuleert de groei van de bieten, vermindert de gevoeligheid voor ziekten 
en zorgt op klei- en zavelgronden voor een gunstige bewerkbaarheid en/ of slempgevoeligheid van 
de bodem. Als de pH van de bouwvoor op peil gehouden wordt, dan zal gedurende vele jaren door 
inspoeling  de pH van de ondergrond verhoogd worden. 
 
Suikerbieten groeien het beste bij een pH de tussen de 5,5 en 6. . Dit is vrij hoog in vergelijking met 
een gewas als aardappelen; deze groeien het beste bij een pH van +/-5. Op lichte gronden is een pH 
van 5 gewenst om de groei van de bieten goed te laten verlopen. Klei- en zwavelgronden hebben een 
pH van 6,5 nodig om de bieten goed te laten groeien. Als de pH van de grond niet voldoet aan de 
streefwaarde dan kan de pH beter lager zijn dan de streefwaarde.  

Figuur 38: Suikerbiet met magnesium gebrek. Bron: IRS 
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Want een pH hoger dan de streefwaarde zorgt voor een grotere kans op mangaangebrek. Is de pH 
van de grond veel te laag dan blijft de groei achter (figuur 39). Tevens worden de bieten extra 
gevoelig voor aantastingen door ziekte zoals rhizoctonia en bietenmoeheid, veroorzaakt door het 
bietencysteaaltje.  
 

 
Figuur 39: Links pH 5,4 en rechts pH 4. Zaaidatum is hetzelfde. Bron: IRS 

 
Borium 
Een tekort aan borium veroorzaakt bij bieten hartrot. De verschijnselen hiervan zijn het afsterven en 
zwart worden van de jongste blaadjes midden in de kop en de vorming van nieuwe zijscheuten. Een 
hoge pH (>5,5) en watergebrek verhogen de kans op boriumgebrek. Boriumgebrek is nadelig voor 
zowel de wortelopbrengst als de interne kwaliteit van de biet.  
Boriumgebrek komt vooral voor op zandgronden en in mindere mate op löss- en dalgronden. Op 
kleigronden zijn maar incidentele gevallen bekend dat bieten een tekort aan borium hadden. In deze 
gevallen was er bijna altijd sprake van een droge zomer en najaar. Waardoor de opname van borium 
werd geremd. 
 
Op basis van de perceelskenmerken en ervaring kan een teler ervoor kiezen om tegen boriumgebrek 
preventieve maatregelen te nemen. Het boriumgehalte van de grond is goed als deze hoger is dan 
0,35 mg/kg grond. Ligt het borium gehalte onder de 0,30 mg/kg grond dan moet er bij bemest 
worden.   
 
Ziekte en Plagen 
Onder het kopje ziekten en plagen komen de volgende onderwerpen aan de orde: onkruid, aaltjes, 
insecten, schimmels en virussen. Elk onderwerp zal zo goed mogelijk besproken worden en waar 
nodig wordt er verder verwezen naar literatuur. Als eerste wordt er begonnen met het onderwerp 
onkruid.  
 
Onkruid 
Het begrip onkruid wordt uitgelegd als planten die op een plaats staan waar ze niet gewenst zijn. Er 
ontstaat schade of opbrengstverlies aan het bietengewas doordat onkruiden met het gewas 
concurreren om mineralen, water, licht en ruimte. Daarom worden onkruiden op 2 manieren 
bestreden: chemisch en mechanisch. 
 
Chemisch 
Het effect van een onkruidbestrijding in de suikerbieten is helemaal afhankelijk van de juist timing. 
Zeker als er gewerkt wordt met lage doseringen. De eerste onkruidbespuiting moet plaatsvinden als 
de onkruidplanten in het kiembladstadium zitten. Op deze manier zijn de planten nog redelijk 
makkelijk te bestrijden. Worden de planten groter dan moet de dosering en de middelenmix vaak 
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verhoogd worden om een goed resultaat te behalen. Bieten kunnen over het algemeen goed tegen 
onkruidmiddelen. Een voorwaarde hiervoor is wel dat de biet gezond en niet beschadigd is.  
Mechanisch 
Zolang de bieten het perceel nog niet dicht hebben is mechanische onkruidbestrijding mogelijk. Een 
mechanische onkruidbestrijding neemt vaak de over gebleven onkruiden mee die de chemische 
onkruidbestrijding zijn ontglipt. Mechanische onkruidbestrijding vindt tussen de rijen plaats met 
schoffels en eventueel in de rij met een vingerwieder of torsiewieder.  
 
Aaltjes 
Voor de bieten zijn een aantal aaltjes schadelijk. Dit zijn: het vrijlevende wortelaaltje, het 
wortelknobbelaaltje en het bietencysteaaltje. De meeste problemen worden veroorzaak door het 
bietencysteaaltje en daarom zal deze hieronder besproken worden. 
In de teelt van bieten heb je twee soorten cysteaaltjes: het witte en het gele bietencysteaaltje. De 
belangrijkste van deze twee is het witte bietencysteaaltje. Ruim 40% van de percelen in Nederland is 
met dit aaltje besmet. Dit is vooral op klei- en lössgronden.  Aaltjes kunnen het wortelstelsel van de 
jonge bietenplant aantasten waardoor de opbrengst veel lager kan zijn. Wanneer er veel aaltjes op 
een perceel voorkomen ontstaan er valpleken. Dit zijn plekken waar de groei sterk achter blijft. Bij 
warm weer gaan deze bieten slap hangen door het zieke wortelstel, je spreekt dan van slapende 
bieten. Het gele bietencysteaaltje komt alleen voor op zandgronden. Met dit aaltje zijn minder dan 
2% van de Nederlandse percelen besmet. Na aantasting met het gele bietencysteaaltje kunnen de 
bietenplanten wegvallen.  Er zijn een aantal manieren om aantastingen met aaltjes te voorkomen of 
te verminderen. Deze zijn als volgt: 

- Tegen het witte bietencysteaaltje kunnen resistente rassen geteeld worden; 
- Vroeg zaaien, hierdoor kan het gewas zich al goed ontwikkelen voordat het aaltje kan toe 

slaan. Omdat het aaltje niet zo actief is bij lage temperaturen in het begin van het 
groeiseizoen; 

- Ruime vruchtrotatie (>1 op 6); 
- Zorg ervoor dat er geen besmette grond op het bedrijf komt; 
- Het telen van resistente kruisbloemige groenbemesters in het bouwplan.  

 
Insecten 
Bieten zijn tot het 6e en 8e bladstadium gevoelig voor vreterij. Tegenwoordig is er speciaal pillenzaad 
om jonge bietenplanten te beschermen tegen de bietenkevers, miljoenpoten, springstaarten en 
bladluizen. Dit is echter wel duurder. Een teler kan op grond van zijn ervaringen van een perceel 
besluiten om wel of geen behandeld zaad te kopen.  Hieronder zullen kort even de verschillende 
insecten besproken worden: 

- Bietenkevers veroorzaken kleine ronde gaatjes of vlekjes onder aan de stengel of op de 
wortel. Bietenkevers komen vrijwel alleen voor op klei- en lössgronden.  

- Emelten vreten de wortelhals, stengeldelen en bladeren aan. Soms worden gehele bladeren 
of dele daarvan mee getrokken in de grond. Een aantasting van emelten is te herkennen aan 
happen in de bladeren.  

- De bietenvlieg legt eitjes op de onderzijde van de bladeren en komt op alle gronden voor. 
Gevulde eieren vertonen een rasterstructuur, lege eieren vertonen een deukje. De larve die 
uiteindelijk uit de eitjes komen maken mineergangen tussen de opperhuiden van de 
bladeren.  Het blad krijgt hierdoor bruine afstervingsplekken.  

- Miljoenpoten / wortelduizendpoten komen vooral voor op zware gronden met een hoog 
humus gehalte. Ze veroorzaken de grootste schade wanneer het zaaibed te los is, waardoor 
er diep gezaaid wordt. Het duurt dan langer voordat het plantje boven is. De miljoenpoten 
en wortelduizendpoten veroorzaken zo valplekken in de bieten. Dit is te voorkomen door de 
grond na het klaarleggen nog eens extra aan te drukken.  
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- Slakken vreten aan de bietenplant. Vaak vreten de slakken aan de bladschijf en deze wordt 
dan ingekerfd. Soms kan een slak ook de vegetatie- /groeipunt van de biet vernietigen.  

- Springstaarten vreten aan het kiemende zaad. Op de kiemwortel zijn onregelmatige 
vraatplakken zichtbaar en planten kunnen tot het 2e bladstadium wegvallen. Springstaarten 
komen voor op humusrijke klei- en lössgronden en het liefst bewegen ze zich in een vochtig 
zaaibed. Dus in een droog voorjaar is er minder last van springstaarten.  

 
Schimmels 
Schimmels leven over het algemeen van dood materiaal. Maar de schimmelsoorten die in de 
bietenteelt voorkomen kunnen alleen bestaan ten koste van levende planten. Er zijn verschillende 
schimmels die de biet kunnen aantasten. De belangrijkste zijn: 

- Rhizoctonia solani; 
- Cercospora; 
- Aphanomyces (wortelbrand), gevolg van Rhizoctonia. 

 
Bieten telers in Nederland met een hoog suikergehalte spuiten gemiddeld 1,5 keer tegen 
bladschimmelziekten. Telers met een lagere suikeropbrengst spuiten daar en tegen gemiddeld maar 
1 keer. De extra kosten voor een bespuiting bedragen ongeveer €40 per hectare. Dit valt in het niet 
bij de meeropbrengst die de bespuiting kan opleveren. Bladschimmels zorgen voor een 
opbrengstreductie van 0-25% (afhankelijk van bodem en weer) en een suikergehalte reductie van 0-
8% 
 
Rhizoctonia solani   
Rhizoctonia solani (figuur 40) is een 
bodemschimmel die wortelbrand, verwelking, 
wortelrot en koprot veroorzaakt. Jonge bieten 
kunnen na aantasting wegvallen en in grote 
bieten veroorzaakt rhizoctonia rot. Er zijn 
rhizoctonia resistente rassen, hierdoor kan er 
even goed op besmette grond suikerbieten 
geteeld worden.   
 
 
 
Cercospora 
Cercospora veroorzaakt rond grijze bladvlekken van 2-3 mm met een roodbruine rand en het de 
oorzaak ervan is een bladschimmel. Bij uitbreiding van de aantasting lopen de vlekken in elkaar over 
en de bladeren verdrogen. De ziekte ontwikkelt zich vanuit de buitenste naar de binnenste bladeren. 
Cercospora wordt bevordert door warm weer 25°C en een hoge luchtvochtigheid in het gewas. 
Uiteindelijk kan cercospora leiden tot 40% minder suikeropbrengst.  
 
Aphanomyces (wortelbrand) 
Bij wortelbrand verkleurt het hypocotyl (stengeltje)  bruin tot zwart en de zaailing valt om 
(afdraaiers). Wortelbrand wordt door meerdere schimmels veroorzaakt. De veroorzaker kan alleen 
vastgesteld worden in een laboratorium. Wanneer wortelbrand optreedt bij koude en natte 
omstandigheden dan wordt dit meestal veroorzaakt door de bodemschimmel pythium. Bij warme en 
vochtige omstandigheden wordt het meestal veroorzaakt door rhizoctonia. Door de pH op orde te 
houden kan schade voorkomen worden omdat wortelbrand het beste gedijd bij een lage pH.  
  

Figuur 40: Rhizoctonia solani Bron: IRS 
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Virussen 
Een virus is een microscopische ziekteverwerker die de cellen van een biet binnendringt en de 
stofwisseling van de plant beïnvloedt. Bij de suikerbieten is rhizomanie één van de bekendste 
voorbeelden.  
 
Het rhizomanievirus is afhankelijk van de 
bodemschimmel P. betae. Zonder aanwezigheid hiervan 
kan het virus de plant niet infecteren. De zwermsporen 
(zoösporen) van de schimmel dringen de haarwortels 
binnen en brengen het rhizomanievirus over. Het virus 
vermeerdert zich daar en verspreidt zich naar andere 
wortels die daardoor afsterven. Dit gebeurt 
voornamelijk in bieten en spinazie.  
 
Door het rhizomanievirus blijven de bieten achter in de 
groei. Als een besmette biet wordt opgegraven 
vertoont de wortel insnoeringen en soms vertakkingen. 
Door de vermeerdering en verspreiding van het virus 
door de haarwortels, sterven deze af. Hierdoor worden 
steeds weer nieuwe wortels gevormd. Uiteindelijk ontstaat hierdoor de kenmerkende baardvorming 
aan de biet. De aantasting door het rhizomanievirus kan ook bovengrondse symptomen veroorzaken. 
Hierbij verkleurt het blad geel en staat stijl rechtop, de zogenoemde ‘blinker’ is te zien in figuur 41. 
Een goede bodemstructuur of het telen van resistente rassen kan de aantasting door het 
rhizomanievirus beperken. 
 
1.1.3 Sturen van het suikerbiet groeiverloop  
Deze paragraaf laat zien welke teeltmaatregelen de teler kan nemen om een zo optimaal rendement 
uit zijn bietenteelt te halen. De volgende teeltmaatregelen zullen behandeld worden: 
grondbewerking,  zaaien/overzaaien, standdichtheid, beregening en bemesting.  
Als eerst zal het onderwerp grondbewerking behandeld worden.  
 
Grondbewerking 
Het is belangrijk dat de wortel van de suikerbiet recht naar beneden kan groeien. Hoe beter de 
beworteling, hoe beter de vocht- en mineralenopname. Hierdoor blijft het gewas langer gezond en is 
het beter bestand tegen aanvallen van ziekten of plagen. Uiteindelijk zal dit resulteren in een beter 
wortel- en suikeropbrengst. Daarom is het belangrijk dat de grond waarin de biet groeit een goede 
structuur heeft zodat de wortels de mogelijkheid krijgen om diep te wortelen. Storende lagen in de 
bouwvoor of daar net onder zijn funest voor een maximale opbrengst. Deze storende lagen worden 
vaak veroorzaakt door verdichting. Bodemverdichting wordt voornamelijk veroorzaakt door berijden 

op momenten dat de bodem weinig draagkracht heeft. Om 
bodemverdichting binnen de perken te houden of te 
voorkomen kunnen een aantal maatregelen genomen 
worden. Deze zijn als volgt: 

- Berijdt de grond zoveel mogelijk onder droge 
 omstandigheden; 

- Zorg voor brede banden met een lage 
 bandenspanning (figuur 42); 

- Combineer werkzaamheden met elkaar of laat bij 
 verschillende bewerkingen het spoor verspringen, 
 zodat de grond egaler aangedrukt wordt. 

 
 

Figuur 41: Een zogenoemde blinker. Bron: IRS 

Figuur 42: Insporing bij bepaalde bandenspanning. 
Bron: Suikerbiet signalen (Koos in ’t Hout) 
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Het is natuurlijk niet altijd mogelijk om onder de perfecte omstandigheden het land op te gaan. 
Hierdoor kunnen er op percelen altijd wel storende lagen in de grond optreden. Deze storende lagen 
zijn op te heffen met behulp van de volgende machines: vastetandcultivator, woeler en met 
woelpoten aan de ploeg. Het is wel belangrijk om te weten op welke diepte de storende lagen zich 
bevinden, want de woelpoot moet wel onder de storende laag komen. Storende lagen kunnen ook 
op een natuurlijke manier gebroken worden. Door droge-, natte- en vorstperiodes zwelt en krimpt de 
grond. Hierdoor kunnen lagen gebroken worden. De teler heeft hier weinig invloed op. Er is wel één 
natuurlijke manier waarop de teler wel invloed heeft. Dat is het telen van een sterk diep wortelend 
gewas zoals luzerne. Luzerne groeit met de wortels door storende lagen heen en zorgt hierdoor voor 
een herstel van de capillaire werking.   
 
Zaaien / Overzaaien 
De teler kan door middel van een goed zaaibed en een goed afgestelde zaaimachine zorgen voor een 
snellere en egalere opkomst. Een snellere opkomst zorgt voor een langere groeiperiode en dus voor 
meer opbrengst. Voor informatie over de juiste manier van zaaien ga naar paragraaf 1.1.2. 
 
Overzaaien 
Uit gegevens van de praktijk blijkt dat overzaaien zelden zinvol is. Meestal wordt er besloten door 
een teler om te gaan overzaaien wanneer de opkomst te laag is.  Of overzaaien zinvol is hangt van 
een aantal factoren af: zaaidatum, het aantal planten dat opgekomen is en de overzaaidatum. 
Naarmate de overzaaidatum later in het seizoen ligt, daalt het aantal planten waarbij overzaaien 
zinvol is. Telt een teler bijvoorbeeld in begin april 40.000 planten/ha dan moet de teler hier een 
andere betekenis aangeven dan wanneer hij 40.000 planten/ha telt eind mei. Begin april is het dan 
nog wel de moeite om over te zaaien maar laat in mei is het niet zinvol meer om dit te doen.  
Natuurlijk speelt de verdeling van de planten over het hele perceel een rol. Bij een gelijkmatige 
verdeling van 50.000 planten/ha kan er nog een redelijke opbrengst verwacht worden en hoeft er 
dus niet perse over gezaaid worden.  
 
Overzaaien kost altijd extra geld. Bovendien heeft de teler door overzaaien minder groeidagen, dus 
minder opbrengst.  Daarom is het belangrijker om te kijken wat de oorzaak is van de slechte 
opkomst. Zijn dit oplosbare oorzaken, dan kan dit meer opleveren dan overzaaien. Hier een aantal 
voorbeelden waardoor de opkomst lager zou kunnen zijn: 

- Ondiep zaaien, hierdoor kunnen zaadjes droog komen te liggen. Regen/beregenen biedt in 
dit geval al een uitkomst. 

- Is er sprake van hagel-, vorst- en of stuifschade, controleer dan de groeipunt. Als deze nog in 
takt is dan is er kans op herstel.  

- Wanneer de teler last heeft van vreterij door muizen, zorg dan voor alternatief voer. 
- Zitten de kiemplantjes onder een harde korst dan kan beregening deze korst verzachten.  

 
Standdichtheid 
Bij hogere plantaantallen daalt de externe kwaliteit (kop- en grondtarra stijgen) en stijgt de interne 
kwaliteit (suikergehalte en WIN). Uit onderzoek is gebleken dat wortel- en suikeropbrengst het 
hoogste is bij een plantaantal tussen 62.000 en 84.000 planten per hectare. Figuur 43 laat het 
optimum zien wat betreft het plantaantal per hectare. Dit ligt ongeveer bij de 72.500 planten per 
hectare. Voor zand- en dalgrond ligt dit optimum iets hoger.  
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Figuur 43: Optimale aantal planten per hectare. Bron: IRS 

 

Als advies voor de teler geldt dat hij moet streven naar een homogeen plantbestand dat tussen de 
70.000 en 90.000 planten/ha ligt. Factoren die van invloed kunnen zijn op het gewenste plantaantal 
per hectare zijn: zaaitijdstip, perceelsomstandigheden, onkruiddruk, insectendruk en de verwachte 
weersomstandigheden.  
 
Het IRS heeft een formule ontwikkelt om de benodigde zaaiafstand te berekenen. Deze is als volgt: 
zaaiafstand = 20.000 × verwachte veldopkomst (%) / gewenst plantaantal.  
 
Beregening 
Beregening voor opkomst gebeurt incidenteel wanneer het bietenzaad droog in het zaaibed ligt en er 
geen regen verwacht wordt. Door beregening op dit tijdstip zorgt men voor een gelijkmatige en 
snellere opkomst van het gewas. Hierdoor heeft het bietengewas een langere groeiperiode en dus 
een hogere opbrengst. Voor opkomstberegening  is het advies om 15mm water per keer te geven dit 
in verband met slempgevoeligheid van de bodem. Vaak is het nodig om 2 keer te beregenen.  De 
gewenste tijd tussen twee beregeningsbeurten is afhankelijk van het weer maar bedraagt gemiddeld 
5 dagen. 
 
Suikerbieten verbruiken bij voldoende vocht 400-480 mm water gedurende het groeiseizoen (mei-
oktober). In de maanden juni en juli is een piek wat betreft het water gebruik. Het waterverbruik is in 
die periode 275 mm. Daarom is het belangrijk dat de bieten in deze periode over voldoende vocht 
beschikken. Als er in deze maanden onvoldoende neerslag valt of het vochtleverende vermogen van 
de grond is beperkt dan kan de teler ervoor kiezen om te beregenen. Mits de teler over zoetwater 
beschikt.  
 
Als bieten overdag bij warm weer gaan slapen wil dit niet meteen zeggen dat ze een gebrek aan 
water hebben. Dit kan ook een mechanisme zijn om water te besparen. Als het loof van de bieten ’s 
avonds niet meer overeind komt is er sprake van verminderde groei en dus opbrengstderving. Dit is 
het moment waarop er beregend moet worden. Een andere preventieve manier om het tijdstip van 
beregen vast te stellen is door het vochtgehalte in de bodem te meten d.m.v. bodemvochtsensors. 
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Echter, deze sensoren zijn zeer kostbaar en een teler zal er eerder voor kiezen om deze sensoren in 
te zetten in gewassen die ondiep wortelen. Een suikerbiet heeft niet zo snel een vochttekort.  
 
 De hoeveelheid die per beurt gegeven kan worden hangt af van de grondsoort. Op slempgevoelige 
percelen met een niet gesloten gewas moet de watergift beperkt worden tot circa 20 mm per keer. 
Bij niet slempgevoelige percelen waarbij het gewas gesloten is kan er per gift ongeveer 30 mm 
beregend worden. Het aantal giften per groeiseizoen hangt natuurlijk af van de 
weersomstandigheden en de eigenschappen van de bodem. Uiteindelijk heeft een suikerbiet voor de 
productie van 1 kg drogestof 210 liter water nodig.  
 
Bemesting 
In paragraaf 1.1.2 is er al dieper ingegaan op de bemesting van  suikerbieten. In deze paragraaf 
werden de belangrijkste voedingselementen voor de suikerbiet besproken met de daarbij horende 
invloeden op de suikerbiet. Door het wel of niet toedienen van deze belangrijke voedingselementen 
kan de teler zijn bietengewas sturen. Dit is ook de enige manier waarop de teler invloed kan 
uitoefenen qua bemesting. Daarom wordt er in deze paragraaf niet verder stil gestaan bij bemesting.  
 
Gewasbescherming 
Voor gewasbescherming is eigenlijk het zelfde van toepassing als bij bemesting. In paragraaf 1.1.2 is 
er al dieper ingegaan op gewasbescherming. De teler kan door het uitvoeren van bespuitingen 
gewassen beschermen tegen ziekten en plagen. Voor onkruiden zijn er chemische en mechanische 
maatregelen voor handen. Tevens kan een teler ervoor kiezen om resistente rassen te telen als de 
bodem bijvoorbeeld besmet is met aaltjes. Hierdoor wordt de suikerbiet niet aangetast door deze 
aaltjes. Kort samengevat heeft de teler enkele opties om het gewas te sturen: 

- Het telen van resistente rassen; 
- Het uitvoeren van mechanische onkruidbestrijding; 
- Met chemische middelen het gewas beschermen. 

 
Organische stof 
De hoeveelheid organische stof in de bodem zegt iets over de vruchtbaarheid van de bodem. 
Organische stof heeft een aantal belangrijke effecten op de bodem. Deze worden hieronder 
opgesomd: 

- Verbeteren van bodemstructuur (organische stof zorgt ervoor dat bodemdeeltje 
aaneenklitten tot aggregaten, hierdoor krijgt de bodem een kruimelstructuur) 

- Organische stof is een bron van voedsel en energie voor een groot aantal bodemorganismen. 
- Verhoogt het waterbindend vermogen van de bodem. Zo zorgt 1% meer organische stof 

ervoor dat er 150 m3 extra water wordt vastgehouden. (Van der Weide, Sukkel & 
Vermeulen, feb. 2009) 

- Zorgt voor een betere doorlaatbaarheid van water en lucht. 
- Organische stof is een leverancier van nutriënten en spoorelementen. 
- Verhoogt de kationen uitwisseling. 

 
Een hoog gehalte aan organische stof vermindert de kans op erosie en op bodemverdichting. 
Wanneer een bodem een laag organisch stofgehalte heeft zal deze minder goed functioneren. Er 
zullen dan meer hulpmiddelen zoals meststoffen en bestrijdingsmiddelen moeten worden ingezet 
om toch voldoende opbrengst te halen. Dit zorgt natuurlijk voor hogere teeltkosten maar ook voor 
meer milieubelasting. Dus zowel de natuur als de teler heeft baat bij een hoger organisch stof 
gehalte van de bodem. 
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Het uitgangsmateriaal van organische 
stof is vers organische materiaal 
(plantenresten, mest, compost) Vers 
organisch materiaal wordt in de 
bodem afgebroken via twee 
processen zie figuur 44. Deze 
processen zijn mineralisatie en 
humificatie. Tijdens mineralisatie 
worden een aantal nutriënten 
omgezet in een voor de plant 
opneembare vorm en er komt CO2 

vrij. Door humificatie wordt een deel 

van het vers organisch materiaal 
omgevormd tot organische stof in de 
bodem.  Deze organische stof wordt weer opnieuw afgebroken door mineralisatie en humificatie. Dit 
proces blijft oneindig in de bodem door gaan.  
 
Om het organische stofgehalte van een perceel op peil te houden is het belangrijk dat een teler 
ervoor zorgt dat de afgebroken organische stof weer aangevuld wordt. Het in evenwicht houden van 
de organische stofbalans kan door de juiste bemesting te kiezen in functie van de teeltrotatie. Een 
teler kan het organische stofgehalte ook op peil houden door na een teelt groenbemester te telen. 
Alleen in de teelt van bieten wordt dit lastig wanneer de bieten in de late levering vallen. Een goede 
gewasrotatie is dan van belang. 
 
Wanneer het  organische stof (O.S.) gehalte van de bodem te laag is heeft de  teler enkele 
mogelijkheden tot zijn beschikking om dit gehalte te verhogen: 

- Het toedienen van vers organisch materiaal zoals:dierlijke mest en compost. Dit verhoogd 
het organische stofgehalte op korte termijn.  

- Structureel gewassen meelaten draaien in de rotatie die veel O.S. achterlaten zoals; graan 
(stro hakselen), bieten en luzerne . 

- Het telen van groenbemesters. 
- Door minimale grondbewerking stijgt het organische stofgehalte in de bovenst laag (5-15cm). 

De stijging in de bovenste laag is van groot belang omdat de organische stof vooral in de 
bovenste lagen cruciale functies uitoefent zoals aggregaatvorming, het tegengaan van 
verslemping/erosie en de vrij komende nutriënten door mineralisati zitten dicht bij de plant. 

 
De teler heeft dus voldoende mogelijkheden om het organische stofgehalte van een bodem op peil 
te houden of te verhogen. Hiermee kan hij dus ook de groei van de suikerbiet sturen.   
 
  

Figuur 44: Organische stof processen. Bron: lne.be 
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1.2 Opbrengstprognose 
Voor de Suiker Unie is een strakke planning van de voorraden, de logistiek en een goede 
positionering op de suikermarkt belangrijk. Een hulpmiddel dat al zeer lange tijd ondersteuning biedt 
voor deze punten is het opbrengstmodel. Opbrengstprognoses werden in het verleden opgesteld aan 
de hand van periodieke proefrooiingen van bietenpercelen in de praktijk. Vanaf 1996 wordt gebruik 
gemaakt van het IRS computergroeimodel 
SUMO (van Swaaij, 2011). Dit model werkt 
op basis van automatisch ingevoerde 
weersgegevens afkomstig van 17 
weerstations. 
Figuur 45 geeft een globaal schema van 
het groeimodel. De laatste jaren gebruikt 
Suiker Unie de leveringgegevens van 
geleverde bieten om tijdens de campagne 
de opbrengstvoorspelling bij te stellen. Al 
na een aantal weken geeft dat een 
betrouwbare indicatie van de 
eindopbrengst. 
 
 
De eerste input voor SUMO (zie figuur 46) is de gemiddelde zaaidatum van een gebied. Op basis van 
de temperatuur en de vooraf ingestelde benodigde temperatuursom wordt vervolgens de 
opkomstdatum en de groeipuntsdatum (GPD) berekend. Omdat zowel te veel als te weinig vocht van 

invloed kan zijn op de ontwikkelingssnelheid wordt 
soms gecorrigeerd voor de vochtbalans van het 
gebied. Na de groeipuntsdatum is vooral de 
zonnestraling belangrijk voor de groei. Om tot de 
potentiële groei te komen wordt de zonne-energie 
rekenkundig omgezet naar biomassa productie.  
De  op dat moment berekende groei geeft aan wat 
er zonder remmingen aan opbrengst behaald kan 
worden (potentiële groei). De potentiële groei gaat 
uit van een optimale vochtvoorziening. Voor een 
nauwkeurige voorspelling moet dus rekening 
gehouden worden met de actuele vochtbalans. Dit 
doet het model dan ook met behulp van onder 
andere neerslag, verdamping en grondsoort.  

 
De actuele groei zegt natuurlijk nog niet alles over de eindopbrengst; deze komt tot stand door de 
actuele groei door te rekenen tot de einddatum in het model: de einddatum van het model is 21 
oktober. Het model gebruikt hiervoor de gemiddelde weergegevens van de afgelopen twintig 
jaar(1990-2009). Het KNMI past deze cijfers eenmaal per tien jaar aan. De aan actuele groei 
gerelateerde opbrengst geeft door verliezen als gevolg van onder andere vroege levering, oogst, 
wendakkers, transport en bewaring een nog te onnauwkeurig beeld en wordt gecorrigeerd. Dit 
gebeurt met gemiddelde werkelijke leveringsgegevens van de afgelopen 10 jaar per IRS gebied.  
 
  

Figuur 45: Schematische weergave SUMO Bron:IRS 

Figuur 46: Stapsgewijs de totstandkoming van de 
opbrengstprognose. Bron: IRS 
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Dat dit model redelijk betrouwbaar is blijkt uit de vergelijking in tabel 7. De afwijking van de 
prognose ten opzichte van de werkelijke opbrengst was maximaal 6,4 ton per hectare voor wortel, 
1,4 ton per hectare voor suiker en 143 ton voor de totale hoeveelheid witsuiker.  
 
Het onvoorspelbare weer na half augustus en oogstomstandigheden (voorbeeld 1998) zijn voor het 
grootste deel veroorzaker van de afwijkingen. Het groeimodel (vanaf 1996) geeft gemiddeld een 
betrouwbaarheid die niet onder doet voor de prognose op basis van kostbare periodieke 
bemonstering (voor 1996). Door de extreem hoge opbrengsten van de afgelopen 3 jaar bleef de 
prognose steeds achter. Het vermoeden bestaat dat deze verhoging wordt veroorzaakt door 
verbeterde teeltomstandigheden die niet in het groeimodel zitten. Hier wordt onderzoek naar 
gedaan en het model wordt hiervoor aangepast.  
 
Tabel 7:Vergelijking van de prognose medio augustus. Bron: IRS 
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1.3 Sensing technieken 
De consument gaat steeds meer eisen stellen aan de productie van voedsel. Zo moet het steeds 
meer in sociaal (people)- en milieuopzicht (planet) verantwoord geproduceerd worden. Verder moet 
de continuïteit van de akkerbouwbedrijven gewaarborgd worden voor een betrouwbare 
voedselvoorziening en om te kunnen investeren in duurzame technologieën (profit).  
 
Duurzame landbouw is een hot item. Het zo efficiënt mogelijk omgaan met productiemiddelen als; 
grond, uitgangsmateriaal, gewasbeschermingsmiddelen, organische stof en nutriënten is hierbij van 
groot belang.   Met de komst van GPS voor de plaatsbepaling en remote (ver)/near (dichtbij) sensing 
voor de metingen is een steeds  efficiëntere inzet van deze productiemiddelen mogelijk. Dit wordt 
overigens ook steeds noodzakelijker door strengere wet en regelgeving. Voor verwerkers van 
agrarische producten biedt deze ontwikkeling zeker een meerwaarde. 
 Zo kan de Suiker Unie, die zeer betrokken is bij de teelt, op een overzichtelijke manier de groei van 
bieten volgen. De nu al zeer nauwkeurige opbrengstvoorspelling kan met behulp van satellietbeelden 
in de toekomst misschien nog beter. Omdat dit onderwerp naadloos aansluit bij dit project, is er in 
de vorige subparagraaf (1.2)ingegaan op de modelmatige opbrengstprognose, na de samenvatting 
(1.3.1) zal ingegaan worden op de vegetatie index (1.3.2) en op de actuele gewas- en bodemsensing 
technieken (1.3.3 & 1.3.4). 
Anita Kikkert van het Hilbrands Laboratorium voor Bodemziekten (HLB) heeft hierover in opdracht 
van het samenwerkingsproject Kennis op de Akker(KodA) in 2009 een overzichtsrapport opgesteld.  
Dit rapport zal de leidraad van deze paragraaf vormen.  
 
1.3.1 Samenvatting en conclusie deskresearch sensing systemen 
Dat sensing systemen bijdragen aan de verduurzaming van de sector staat buiten kijf. Plaatsspecifiek 
inzetten wat de plant op die plek nodig heeft en dit registreren, zal een grote bijdrage leveren aan 
het behoud van de “licence to produce” van de hele sector. De gewassen worden homogener in 
kwaliteit en geven in veel gevallen een hogere opbrengst. Verder is aan te tonen wat men op die 
specifieke plaats gedaan heeft en waarom (zeker in combinatie met een BOS), vragen die de 
samenleving steeds vaker stelt en hierdoor op den duur geëist gaan worden door verwerkers. Neem 
als voorbeeld plaatsspecifieke bemesting.  
In tegenstelling tot plaatsspecifiek werken wordt binnen het ‘traditionele’ bemestingsmanagement 
een perceel als eenheid gezien. Sommige delen zullen op deze manier worden overbemest 
(uitspoeling naar het milieu) en andere delen met bijvoorbeeld een hogere opbrengstpotentie zullen 
een gebrek aan mineralen krijgen. Kijkend naar de triple P van duurzaamheid (people, planet, profit) 
zal de samenleving dit op den duur niet meer slikken. De milieubelasting (uitspoeling) kan minder en 
de teler kan rendabeler omgaan met zijn inputmiddel.  
 
Het is dus niet de vraag of we omschakelen van perceels- of in het slechtste geval zelfs 
gewasspecifiek naar plaatsspecifiek werken, maar wanneer dit op grote schaal gebeurt en op welke 
manier met welke systemen.  
Uit de literatuurstudie zou je kunnen concluderen dat het slagen van systemen valt of staat met de 
acceptatie van de sector. Een stukje marketing, maar voor het grootste deel moeten toekomstige 
gebruikers ervan overtuigt zijn dat het product deugt. Dit krijgen producenten alleen in 
samenwerking met onderzoeksinstellingen voor elkaar. Telers stappen namelijk niet zomaar ergens 
in en willen vaak eerst positieve praktijkverhalen horen en onafhankelijke onderzoeksresultaten zien. 
Zo is er met de YARA N-sensor, de GreenSeeker en Mijnakker  veel ervaring opgedaan de laatste 
jaren en zijn er ook steeds meer praktische zaken mogelijk met deze systemen. De OptRx (oude 
CropCircle) en CropView blijven meer stilstaan in ontwikkeling van rekenregels en toepassingen die 
met de kaarten mogelijk zijn. Het allround inzetten van de systemen (zeker van de sensoren) is van 
groot belang om deze rendabel te krijgen. Zo kun je bijvoorbeeld met behulp van de Yara en de 
Greenseeker niet alleen variabel bemesten maar ook bespuitingen uitvoeren. 



 

Plaatsspecifiek groeimodel suikerbieten Pagina 54 

In de toekomst zullen steeds meer plaatsspecifieke 
kaarten (bijvoorbeeld van de bodem en van het 
gewas) met elkaar gecombineerd worden in geo 
softwarepakketten (figuur 47) als Farmworks van 
Trimble. Zo worden de teeltkeuzes gemaakt op 
basis van complete informatie en niet alleen de 
NDVI. Verder zullen deze programma’s ook gaan 
dienen als teeltregistratiesystemen.  
 
Om even terug te komen op de vegetatie-index 
NDVI; is dit wel een goede referentie om alleen op 
basis hiervan bijvoorbeeld de variabele 
bemestingsgift te specificeren? Het kan natuurlijk wel maar waar ligt het aan dat de NDVI op die plek 
lager is? Moeten daar dan juist meer of minder mineralen gestrooid worden? Als men meer 
plaatsspecifieke informatie combineert zullen deze vragen beantwoord worden. Verder blijft de 
veldanalyse van de teler ten alle tijden erg belangrijk, de systemen kennen namelijk weinig 
historische perceelsinformatie en ze hebben geen totale kennis van de teelten en de bodem.  
Verder is er ook een trend te zien in het gebruik van meerdere indexen. De N- Sensor en de; in de 
deskresearch niet besproken jongste telg in de agrarische sensorfamilie, Fritzmeier  ISARIA gebruiken 
meerdere stikstof/biomassa indexen.  
Theoretisch gesproken geeft dit een completer beeld van de stikstofbehoefte van een plant. In het 
project ‘Making Sense” van de WUR, TTW, DLV, Blgg agroXpertus en van den Borne aardappelen zijn 
alle sensoren en indexen vergeleken en getoetst aan werkelijke plantmetingen. Mondeling is kenbaar 
gemaakt dat er interessante verschillen zijn gemeten. De resultaten van dit onderzoek komen in de 
loop van het jaar in de publiciteit.  

 

  
In tegenstelling tot near sensing zijn er bij remote sensing systemen geen hoge investeringen nodig. 
In vergelijking tot CropView geeft Mijnakker erg veel gewasinformatie. Dit is mogelijk door gebruik te 
maken van het eigen SEBAL model dat veel informatie over het gewas en de vochttoestand biedt. 
Ook is Mijnakker het enige systeem in de wereld die werkt met herkenbare (kg/ha e.d.) 
meeteenheden. Dit is voor telers erg belangrijk. Aan de in het verleden ontbrekende 
praktijkkoppeling wordt met succes hard gewerkt. Zo is er als voorbeeld samen met DLV een 
praktische beregeningsplanner ontwikkeld . Wel blijft bij deze systemen de bewolking altijd een 
probleem, te veel bewolking betekend geen beelden.  
Binnen het project ‘Making Sense’ zijn ook de Mijnakker NDVI 
beelden (100m2) vergeleken met hoge resolutie beelden (1,8m2) van 
TherraSphere (beelden leverancier voor Cropview). Laatst genoemde 
beelden worden overigens niet in de praktijk gebruikt omdat deze 
zeer duur (duizenden euro’s)  en zeker niet rendabel te maken zijn.  
Hiervan werden strooikaarten gemaakt en vergeleken. Omdat 
taakkaarten voor kunstmest strooiers geen hoge resolutie kennen (in 
de breedte is variëren al niet mogelijk) zat er weinig verschil tussen de 
2 taakkaarten. In de strooikaart op basis van het TherraSphere beeld 
zat iets meer variatie en werd 30 kg KAS bespaart op 10 hectare.  

Figuur 48: Alle sensoren die gebruikt zijn in het project ‘Making Sense’ Bron: van den Borne aardappelen. 

Figuur 47: Alle percelen van de Wilhelminapolder in 
een geo softwareprogramma 

Figuur 49: Wordview II beeld 
van TherraSphere 
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De toegevoegde waarde van plaatsspecifieke bodeminformatie verkregen via  ‘de Mol’ en de EM 38 
is groot. Zo kunnen deze dienen als basis voor preventieve bodemverbeterende maatregelen zoals 
diepwoelen, draineren of diepploegen.  Tevens kan er later op basis van de in kaart gebrachte 
textuur gezaaid/geplant worden op variabele afstand. Ook is het mogelijk aaltjesbestrijdende 
maatregelen plaatsspecifiek uit te voeren met behulp van bv het in kaart gebrachte trichodoris risico.  
Er zijn zeker tal van mogelijkheden waarvan we de komende jaren zullen horen.  
Verder kunnen deze kaarten ook dienen ter ondersteuning van gewas sensing voor het maken van 
taakkaarten voor bijvoorbeeld variabele bemesting.  
 
Conclusie 
De algemene conclusie is dat sensing in de toekomst gaat bijdragen om de licence to produce te 
behouden. Voor de grootschalige omschakeling van perceels- of in het slechtste geval zelfs 
gewasspecifieke toepassingen naar plaatspecifiek werken zal een grote overtuigingskracht van de 
precisielandbouw fabrikanten en de onderzoekssector nodig zijn. Het samen tackelen van problemen 
en het combineren van vele toepassingen is van groot belang, hiervoor zijn projecten als PPL 
noodzakelijk. Een voorbeeld van combinaties kan gezocht worden in het combineren van sensing en 
toepassing (b.v. SensiSpray) een stap verder is dat eerst meerdere sensingtechnieken met elkaar 
gecombineerd worden (b.v. gewas en bodem) voor een betrouwbaardere en beter onderbouwde 
taakkaart voor de toepassing.  
 
1.3.2 Vegetatie-index 
Een plant heeft licht nodig voor de fotosynthese 
(Kikkert, 2009), ongeveer 80% van het totale zonlicht 
dat op het bladoppervlak van een gewas valt zal 
hiervoor worden geabsorbeerd door chlorofyl a en b. 
Dit is grotendeels zichtbaar licht (zichtbaar spectrum). 
De overige 20% reflecteert voor de helft en de andere 
helft gaat door het blad heen. Rood en blauw licht 
worden meer geabsorbeerd dan groen/geel licht (zie 
figuur 50). Dit is de reden dat een plant groen is. Het 
nabij Infra-Rood (NIR) licht wordt voor ongeveer de 
helft gereflecteerd en de andere helft gaat door het 
blad heen.  Er vindt dus vrijwel geen absorptie plaats van NIR.  

 
Als de oppervlakte volledig met planten (bladgroen) is 
bedekt wordt al het rode licht gebruikt door de plant. 
Indien de planten niet de gehele bodem bedekken 

(schrale stand) zal het rode licht via de grond 
reflecteren. 

 
Door de verhouding van de gereflecteerde hoeveelheid zichtbaar licht en NIR te berekenen kan er 
een indicatie gegeven worden over de ‘groenheid’ van een gewas/vegetatie. De meest gebruikte 
index is de Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) (Clevers 1989). De index wordt, zoals in 
figuur 51 te zien is, bepaald door het rode licht van het infrarode af te trekken en te delen door de 
som van het rode en het infrarode licht. Zoals aan de formule te zien is ligt de waarde altijd tussen 0 
en 1. Een lage waarde geeft aan dat er veel reflectie van zichtbaar licht is. Dit wordt dus niet 
geabsorbeerd door de planten omdat deze er niet staan, of dat het licht niet geabsorbeerd wordt. Bij 
een hoge waarde is er geen reflectie van zichtbaar rood licht en wordt dus alles geabsorbeerd. Dit 
geeft aan dat de NDVI een instrument is dat de vitaliteit (productie potentie) van een bepaalde 
hoeveelheid biomassa meet.  

Figuur 50: Absorptiespectrum chlorofyl a en b bron: WUR 

Figuur 51: Verhoudingsformule NDVI Bron: Clevers 
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De gecorrigeerde NDVI, de WDVI, is nauwkeuriger bij hoge en 
lage  LAI waarden. (Clevers, 2000). Bij deze index wordt de 
reflectie van de kale grond beter uitgefilterd en deze geeft een 
grotere spreiding (dus een meer betrouwbare waarde) in hoge 
LAI waarden (figuur 52 boven). Het probleem bij de WDVI is dat 
de correctie afhankelijk is van de reflectie van de grond. Deze 
reflectie is vooral afhankelijk van de vocht toestand van de 
bodem (figuur 52 onder) welke binnen Mijnakker bekent is.  
 
Voor de agrarische sector zijn er een aantal mogelijkheden om 
de variatie in gewassen te meten. Dit kan met near sensing, via 
waarnemingen vlak boven het gewas, of met remote sensing, via 
waarnemingen vanuit de lucht. Gewasreflectie en de daarop 
volgende NDVI is bij al deze systemen het meest gebruikt. De 
NDVI waarde geeft, volgens vele terecht, op een redelijk 
betrouwbare manier aan hoe gezond het gewas is. Een goede 
WDVI kan dit echter nog betrouwbaarder.  
 
1.3.3 Remote sensing  
 
Remote sensing technieken 
Zoals aangegeven is bij de uitleg over vegetatie indexen is ook remote sensing gebaseerd op het 
opvangen van bepaalde kleurenspectra. In tegenstelling tot near sensing wordt de straling niet 
opgevangen net boven het gewas maar op tienduizenden kilometers hoogte door satellieten. In 
Nederland zijn er momenteel twee spelers op de markt die remote sensing diensten aanbieden op 
agrarisch niveau, dit zijn Basfood (Mijnakker) en Blgg AgroXpertus (cropview). Deze twee systemen 
zullen hieronder beschreven worden.  
 
CropView  
Sinds begin 2007 bied Blgg AgroXpertus de op satellietopnamen 
gebaseerde  toepassing Cropview aan. Het inhoudelijke gedeelte 
van de toepassing ligt bij TerraSphere. Ze leveren de door de klant 
gevraagde biomassabeelden.  Via de gangbare infraroodrefelectie 
wordt de WDVI berekend. De klant krijgt met de WDVI kaart een 
beeld over de biomassa die fotosynthetisch actief is en laat 
daarmee de toestand van het gewas zien. Er zijn verspreid tussen 
half april en eind augustus 3 momenten waarop de beelden met 
een resolutie van 100m2 geleverd worden.  
 
De klant ontvangt per post de beelden in kleur op papier. Verder is 
het mogelijk om de beelden per in een standaard GIS format en /of 
als Editeelt plus-format (een in Nederland gestandaardiseerd 
agrarisch software format) te verkrijgen. De beelden staan 
eveneens in een persoonlijke omgeving op de website 
www.mijnpercelen.nl.  
  

Figuur 53: Geleverde kaart Cropview 

Figuur 52:Boven: relatie LAI/WDVI 
Onder:verschil in reflectie van vochtige 
en droge grond. Bron: WUR, 2000 
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Omdat Cropview maar met 3 beelden per seizoen werkt zal bewolking 
weinig problemen opleveren. Per hectare kost een beeld € 5,- en over de 
totale oppervlakte betaald de klant eenmalig € 50,-.  
Binnen het project ‘Making Sense’ van de WUR, TTW, DLV, Blgg 
agroXpertus en van den Borne zijn Mijnakker NDVI beelden (100m2) 
vergeleken met hoge resolutie beelden (1,8m2) van TherraSphere 
(beelden leverancier voor Cropview). Laatst genoemde beelden worden 
overigens niet in de praktijk gebruikt omdat deze zeer duur (duizenden 
euro’s)  en zeker niet rendabel te maken zijn.  Hiervan werden 

strooikaarten gemaakt en vergeleken. Omdat taakkaarten voor 
kunstmest strooiers geen hoge resolutie kennen (in de breedte is variëren al niet mogelijk) zat er 
weinig verschil tussen de 2 taakkaarten. In de strooikaart op basis van het TherraSphere beeld zat 
iets meer variatie en werd 30 kg KAS bespaart op 10 hectare.  
 
Mijnakker 
BasFood levert voor telers actuele informatie over de toestand van het gewas op basis van 
satellietbeelden. Meerdere satellieten die in totaal 22 spectrale banden meten zorgen voor de input 
van het rekenkundige SEBAL model (‘A scientific description of SEBAL’, 2011).  De output van het 
SEBAL model zijn de Mijnakker kaarten.  Dit model is ontwikkeld aan de WUR, door Prof. Dr. 
Bastiaanssen. SEBAL staat voor Surface Energy Balance Algorithm for Land. In een samenvattende zin 
kun je zeggen dat het model doorrekent wat er allemaal gebeurt met zonne-energie op aarde. 
 

 
Figuur 55: Verduidelijkende afbeelding van de energiebalans van een vochtig hoog productief klimaat tegenover een droog 
woestijnklimaat Bron: Waterwatch 
 
Op de volgende pagina een complete overzichtsweergave van alle stappen en inputgegevens van het 
model die uiteindelijk leiden tot de actuele evapotranspiratie.  
 

Figuur 54: Een 1,8m2 per pixel 
beeld via Therra Sphere 
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Figuur 56: schematisch overzicht SEBAL model. Bron: Waterwatch + eigen inbreng 
 
Zoals te zien is zijn dus na het processen van het model met input van de satellieten, digitale hoogte 
kaarten en weerdata de volgende zaken bekent:  

• de NDVI; 
• de netto stralingsenergie; 
• de stroom van bodemwarmte; 
• de waarneembare warmtestroom in de lucht; 
• de actuele evapotranspiratie.  

 
Voor gewas informatie is evapotranspiratie een belangrijk gegeven. Deze wordt als volgt berekent: 

E.T = Rn – H – G 
E.T:  Overblijvende warmtestroom (energie in verdampt en 
 getranspireerd vocht); 
Rn:  Werkelijke (netto) stralingsenergie die beschikbaar is aan de        
 oppervlakte. (= totale straling- reflectie); 
H:  Waarneembare warmtestroom in de lucht; 
G:  Warmtestroom in de grond.  

 
 
 

 
Validatie van SEBAL 
Om zeker te zijn van goede informatie worden de energie- en warmtestromen geijkt in tientallen 
verschillenden landen/klimaten over de hele wereld. Dit gebeurt met verschillende wetenschappelijk 
erkende meetinstrumenten. Uit vele wetenschappelijke onderzoeken van verschillende 
onderzoeksinstellingen over de hele wereld blijkt dat SEBAL met zijn basis (de energiestromen) heel 
dicht bij de werkelijkheid zit.  
 
 

Figuur 57: overzicht warmtestromen aan de 
oppervlakte Bron: Waterwatch 
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In het hele model bevinden zich genoeg informatiebronnen om de volgende betrouwbare 
parameters aan de teler te kunnen aanbieden; 
 
Groeiparameters: 

Biomassa productie  
Bladerindex (LAI) 
Vegetatie index (NDVI) 

Vochtparameters: 
Verdampingstekort  
Actuele verdamping  
Neerslagoverschot of -tekort  
Referentie verdamping (verdamping bij onbelemmerdere groei van gras) 

Mineraalparameters: 
Stikstof in blad  
Stikstof in bovenste bladlaag  
CO2 inname 

Opbrengstparameters: 
Tegen een meerprijs zijn de opbrengst voorspellingen van granen, aardappelen (kg + 
onderwatergewicht), suikerbieten (wortel- en suikeropbrengst) en snijmais (drogestof 
opbrengst) beschikbaar. 

 
 
Voor iedere parameter beschikt de teler over een grafiek die het 
verloop gedurende het groeiseizoen laat zien. De grafiek is 
gebaseerd op de beelden die gemaakt zijn. 
 
Verder komen er steeds meer praktische toepassingen die 
helpen bij het beregenen (DLV beregeningsplanner), bij 
plaatsspecifieke bemesting en het plaatsspecifiek opsporen van 
bodemeigenschappen. Het grootste deel van deze toepassingen 
zijn niet 100% vanachter de computer te doen. Hierbij  zorgt 
Mijnakker alleen voor de plaatsspecificatie van bestaand fysiek 
gewas en bodem onderzoek.  
 
Het kennis- en vakgebied van het bedrijf achter Mijnakker, 
Basfood ligt in het genereren en leveren van data. Voor de  
interpretatie van de data en het hieraan koppelen van adviezen 
is de samenwerking gezocht met vele adviesorganisaties en 
verwerkers. Zei hebben veel meer kennis van de plantenteelt en 
komen vaak toch al bij de telers.    
 
De prijs voor de basisparameters ligt tussen de 10 tot 20 euro per hectare (afhankelijk van de totale 
oppervlakte in Mijnakker) voor de extra opbrengstparameters moet € 1,50 betaald worden. In 2011 
heeft iedere teler via waardebonnen van zijn adviseurs, verwerkers en vakbladen de mogelijkheid om 
minmaal 25 hectare gratis in te tekenen. De gedachte hierachter is alle telers kennis te laten maken 
met deze techniek en voor het verzamelen van veel data om het model te verbeteren. Wel moet er 
betaald worden voor de aanvullende gewas- en grondapplicaties. Of deze manier van marketing 
eenmalig is zal volgend jaar blijken.  
  

Figuur 58: Overzicht mijnakker dashboard 
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Berekening biomassa productie 
Om aan te tonen dat er heel wat rekenwerk binnen SEBAL zit om tot bruikbare gegevens  te komen 
zal op deze pagina globaal de berekening van de biomassa productie in kg/ha uitgelegd worden.  
 
De berekening is als volgt: Biomassa productie kg/ha =  APAR(t) e(t)  
 
Hierbij staat APAR voor absorptie van 
zonnestraling voor fotosynthese (zie figuur 59) 
en ‘e(t)’ voor de efficiëntie van het lichtgebruik 
door de plant.  
 
Hoe is de APAR te berekenen? 
 APAR = (-0.161 + 1.275 NDVI) * PAR 
 
Photosynthetic Active Radiation (PAR) (400-
700nm) is een deel van de kortgolvige 
zonnestraling welke wordt geabsorbeerd door 
het chlorofyl voor fotosynthese in de plant 
(Clevers et al). PAR geeft alleen de totaal 
beschikbare straling voor fotosynthese weer. 
Het is dus nog belangrijk te weten hoeveel van 
deze straling de plant opvangt, absorbeert en KAN gebruiken voor de fotosynthese(=APAR). Hiertoe 
kom je als de PAR samen met de NDVI wordt gevoegd.  
Zoals hierboven aangegeven is de APAR de opvangbare zonnestraling die gebruikt KAN worden voor 
de fotosynthese.  
  
De efficiëntie van het lichtgebruik door de plant (‘e(t)’) legt alle remmende invloeden voor de APAR 
bloot.  De licht efficiëntie van een plant (‘e(t)’) wordt binnen SEBAL berekend aan de hand van de 
stomatale opening (figuur 60) die berekend wordt via de oppervlakteweerstand van het hele 
bladerdek (LAI). Dit omdat het gebruik van licht binnen de fotosynthese is gekoppeld aan de inname 
van CO2 en de afvalstoffen van H2O en O2. Het komt erop neer dat de stomatale opening in direct 
verband staat met de inname en afscheiding van fotosyntheseproducten wat weer direct in verband 
staat met de hoeveelheid licht die gebruikt wordt voor deze fotosynthese.   
Nu het model weet hoeveel netto fotosynthese er in een plant heeft plaatsgevonden kan zeer 
nauwkeurig  de biomassagroei in kilogrammen per hectare berekend worden.  
 

 
  

Figuur 59: De benutting van  PAR (FAS in het Nederlands) 
van suikerbieten en de resulterende droge stof productie. 
Bron: IRS 

Figuur 60: Stomatale opening bij een bepaalde druk (links) en de stofwisseling van een plant 
door  de huidmondjes (rechts) Bron: Radbout Universiteit 
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1.3.4 Near sensing  
 
Het van dichtbij (near) meten van gewas/grond waarden wordt near sensing genoemd. In deze 
subparagraaf wordt ingegaan op wat de beschikbare sensoren meten en hoe dit wordt omgezet naar 
bruikbare data.  
 
Systemen voor near sensing van het gewas: 
De basis van het sensing gedeelte is bij alle systemen gebaseerd op reflectie. Het verschil tussen de 
systemen zit hem hoofdzakelijk in de hoeveelheid indexen, hoeveelheid spectrale banden, het bereik 
van de sensor, de praktijkrijpheid en de beschikbaarheid van rekenregels.  
 
Nieuwere indexen als REP (stikstof), TCARI/OSAVI 
(biomassa en stikstof) en DCNI  (biomassa en stikstof) 
zijn in hun betrouwbaarheid en toegevoegde waarde 
veelbelovend (mondeling; van den Borne, 2011). 
Binnen het project ‘Making Sense’ zijn de 
verschillende sensoren (tabel 8) vorig jaar vergeleken 
en getoetst aan vele parameters. De analyse van de 
gegevens komt in de loop van het jaar in de 
publiciteit.  
  
De ‘near sensing’ systemen bestaan meestal uit de volgende drie componenten; 
1. een sensor voor het meten (sensing) van de gewasreflectie, 
2. een computer die de rekenregels vertaalt naar een bijmestgift/ dosering 
gewasbeschermingsmiddel, 
3. een kunstmeststrooier/spuit die in staat is om variabel te doseren. 
 
Deze systemen zijn dus in staat om de meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen direct variabel 
toe te dienen aan de hand van sensormetingen. Deze metingen worden tijdens het rijden gebruikt als 
input voor de rekenregel die de gift of dosering bepaald. Natuurlijk is het ook mogelijk om alleen 
gewasreflectie te ‘mappen’ om zo een beeld te krijgen van de ontwikkeling van het gewas. 
Onderstaand worden de 5 in Nederland meest voorkomende sensoren kort beschreven. Het gaat om  
de Greenseeker, de OptRix, de Yara N-sensor (gewas), de EM-38 en ‘de MOL’ (bodem). De Fritzmeier 
is veelbelovend maar te kort op de markt om er voldoende informatie over te winnen.  
 
GreenSeeker 
De GreenSeeker is een gewasreflectiemeter, dit is een systeem 
ontwikkeld door de Oklahoma State University en N-tech die de 
GreenSeeker ook produceert en levert.   In Nederland is het systeem 
verkrijgbaar bij Homburg Machinehandel B.V. te Stiens.  
 
De Greenseeker is er in 3 verschillende varianten:  
1. Handheld: voor onderzoeksinstituten/teeltvoorlichters. 
2. RT 100: mappen met behulp van 1 sensor welke gemakkelijk op elk 
voertuig te monteren is. 
3. RT 200: mappen van iedere individuele sensorwaarde, variabel 
doseren d.m.v. het gemiddelde. (Is te verkrijgen in 2, 6 en 12 
sensoren) 
 
  

Figuur 61: De GreenSeeker in een 
perceel net opkomende 1ste jaars 
plantuien Bron: Novifarm 

Tabel 8:overzichtstabel indexen en near sensing 
systemen Bron: van den Borne aardappelen. 
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De GreenSeeker meet over een breedte van circa 60 cm, dit is maar de helft van de vergelijkbare 
OptRx. Er zijn dus, in vergelijking tot de OptRx wat het zelfde soort systeem is, dubbel zoveel 
sensoren nodig om tot dezelfde gewas representativiteit te komen.  
In de meetkop van een sensor zitten geïntegreerde LED’s die licht uitzenden van exact 1 golflengte in 
het rode en infrarode lichtspectrum. Dit gebeurt om en om. Er worden dus 2 spectrale banden 
gemeten. Een lichtgevoelige sensor neemt dan om en om de reflectie van het rode en infrarode licht 
waar. Met deze input wordt dan de NDVI berekend.  Hierna worden de gegevens ingelezen in het 
sofware programma RT commander waarna de gegevens compatible zijn met bijna alle 
strooicomputers om variabel te strooien. Ook hoort, net als bij de twee andere systemen karteren 
tot de mogelijkheid. Net als bij de Yara N-sensor zijn van de meeste akkerbouwgewassen rekenregels 
beschikbaar.   
 
Ook worden er redelijk veel proeven gedaan met de GreenSeeker, één daar van is het grote project 
SeniSpray van de WUR en Homburg machinehandel (Kempenaar et al. , 2010). In dit project wordt er 
met een combinatie van  GreenSeeker sensoren, slimme software, gevalideerde beslisregels voor 
doseren en een speciale doppenconfiguratie variabel gewasbeschermingsmiddelen gedoseerd.  De 
proeven zijn bij de volgende toepassingen gedaan; 

• bestrijding van de aardappelziekte Phytophthora infestans (23% besparing zonder 
opbrengstderving); 

• loofdoding van aardappelen (29% besparing);  
• vuur (Botrytis) in tulp (25% besparing); 

De besparingen zijn vergeleken met referentie “best practices”. Vergeleken met de gangbare praktijk 
was de besparing zeker 40% hoger.  
 
Een compleet systeem, dat vergelijkbaar is met de andere systemen bevat 6 GreenSeeker sensoren, 
een PDA  met het gelicentieerde programma RT Commander en de mogelijkheid tot datalogging. De 
kosten van dit systeem bedragen € 21.025,-. Dit is ruim € 4000,- meer dan het vergelijkbare OptRx 
systeem met 4 sensoren (die 120 cm meten). 
 
 
OptRx 
De OptRx is een Amerikaans systeem dat ontwikkeld is door Holland Scientific. Dit systeem werd 
eerst als CropCircle op de markt gebracht en later in 2010 door AgLeader als de OptRx.  
Dit systeem heeft een werkbreedte per sensor van 130 cm, wat 2 maal zo breed is als de 
vergelijkbare GreenSeeker. Het scannen van het gewas gebeurt met een infrarood reflectiesensor en 

een sensor die daglicht kan scannen. Een actieve LED lichtbron stralen een 
homogeen licht uit van 3 spectrale banden dat de planten absorberen of 
reflecteren.  Uit de verkregen waarden wordt dan vervolgens de NDVI 
bepaalt waarna rekenregels deze scheidt in biomassa en kleurvitaliteit. Deze 
waardes worden direct gebruikt om de strooiers aan te sturen of er kunnen 
kaarten van gemaakt worden.  In tegenstelling tot de N-Sensor en de 
GreenSeeker zijn er alleen nog maar rekenregels beschikbaar voor granen. 
Voor de overige gewassen moet het systeem een referentie strook 
opnemen. De teler dient aan de hand van de variatie in deze strook zijn 
variabele N gift te bepalen. In 2008 kostte een totaalpakket van 4 sensoren € 
17.000,-  
 

  

Figuur 62: De OptRx sensor 
Bron: AgLeader 
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Yara N-sensor  
De N-sensor is een gewasreflectiemeter die 
eveneens op basis van de reflectie van het 
gewas de stikstofbehoefte meet. De N-
sensor is ontwikkeld door Yara-
International en in Nederland verkrijgbaar 
via Kramp Nederland BV. De sensor wordt 
op het dak van de trekker gemonteerd. Het 
systeem bestaat uit drie spectrometers. Twee van deze drie spectrometers die 45 spectrale banden 
meten worden gebruikt voor de analyse van het gewas. Deze meten de reflectie op twee plekken aan 
weerszijde van de trekker met een oppervlakte van +/- 40 m2 (figuur 64). De derde spectrometer 
analyseert het opgevangen licht. Deze meting wordt gebruikt ter correctie om de juiste 
gewasreflectie te bepalen. Yara is de enige met deze specifieke controleslag. De terminal, waarmee 
de sensor in contact staat en waar de variabele dosering berekend word, is compatible met vele 
merken kunstmeststrooiers en spuiten. Voor de meest gangbare akkerbouw gewassen zijn 
rekenregels ontwikkeld. Verder is het net als bij alle andere systemen de N-gift of de dosering voor 
de spuit zelf te ijken voorafgaand aan de toepassing. Dit doet men ook weer door een 
referentiestrook van 100 meter te rijden of door middel van de handzame N tester.  
Het vertrouwen in de N sensor lijkt, door het grootschalige gebruik van innovatieve telers en 
onderzoekers, redelijk groot. Dit  resulteert dan ook in het feit dat de N Sensor en de Greenseeker de 
meeste toepassingen kent. Eén van die toepassingen wordt gebruikt door enthousiast ppl deelnemer 
Harold Zondag. Hij bespaart tot 50% loofdodingsmiddel (toekomstvizier, juni 2009)  door het op basis 

van gewasreflectie, gemeten met de N sensor, de dosering 
plaatsspecifiek aan te passen. Dit wordt ook wel Minimal Lethal 
Herbicide Dose for Potato Haulm Killing,afgekort MLHD PHK genoemd. 
Deze werkwijze is ook een aantal jaren onderzocht door PRI (2006 -
2009)  waar jaarlijks tussen de 40 en 55% bespaart werd op middelen. 
Verder is er met de N sensor ook ervaring met variabele dosering van 
de groeiregulator in granen.  
De prijs van de N sensor voor de versie zonder ActiveLightSource 
(werkt met daglicht) is 16.000 euro en 30.000 euro voor de meest 
gebruikte versie met ALS (werkt ook zonder daglicht) erg hoog.  

 
Sensing van grond eigenschappen 
Weten wat er speelt in de bodem wordt steeds beter mogelijk en belangrijker omdat teelttechnische 
correcties, door bijvoorbeeld extra te bemesten, steeds beperkter worden. Dit door de strenger 
wordende wet en regelgeving en de verduurzaming van de maatschappij waar de akkerbouw dus ook 
in mee moet.    
Het in kaart brengen van de bodem gebeurt traditioneel met behulp van een grondboor.  Daarmee 
worden boringen van ruim een meter diep verricht. Hierna wordt de grond onderzocht op bepaalde 
eigenschappen waarna deze gekarteerd worden. Deze methode is echter zeer arbeidsintensief en 
daarmee dus ook zeer kostbaar. Automatisering van een proces leidt vaak tot kosten reductie, zo ook 
bij de kartering van bodemeigenschappen.  
 
Het automatisch karteren van bepaalde bodemeigenschappen gebeurt binnen de Nederlandse 
landbouw op 2 manieren. Namelijk via bodemprofielbepaling m.b.v. elektromagnetische inductie en 
bodemkenmerkenbepaling door meting van de natuurlijke gammastraling. 
 
Eerst wordt er ingegaan op hoe deze 2 systemen tot bruikbare data komen en daarna op hoe deze 
data in de praktijk gebruikt kan worden. 
 

Figuur 63: De Yara N-Sensor Bron: Agricon.de 

Figuur 64: Het zichtbeeld van de N 
Sensor. Bron: Yara. 



 

Plaatsspecifiek groeimodel suikerbieten Pagina 64 

Elektromagnetische inductie 
Hoe werkt het? 
Bodems hebben de eigenschap dat ze een bepaalde mate van elektrische geleidbaarheid bezitten 
(Kikkert, 2009). Door dit te meten is het mogelijk overgangen in de bodem op te sporen. Hierdoor is 
het mogelijk om iets over de over de bodemeigenschappen te zeggen. Het apparaat dat deze 
geleidbaarheid kan meten bestaat uit een zender en een ontvanger (twee spoelen) die op een 
horizontale afstand van ongeveer 1 meter geplaatst zijn. De zendspoel wordt voorzien van een 
wisselende stroomsterkte, waardoor er een tijd een magnetisch veld in de grond ontstaat. Dit 
magnetisch veld veroorzaakt een stroom in de aarde en die wekt een tweede magnetisch veld op dat 
met de ontvanger gemeten wordt.  De verhouding van het eerste en tweede magnetische veld is 
gelijk aan de geleidbaarheid van de grond (McNeill, 1980). 
 

 
Figuur 65: De EM38 met de zender (Tx), de tussenafstand (s) en de ontvanger (Rx) bron: Md Bilal Hossain, 2008 

 
Figuur 66: Werkingsprincipe van het meten van elektrische geleidbaarheid. ( bron: McNiell ,1980 + eigen inbreng) 
 
 
De variatie in deze elektrische geleidbaarheid wordt beïnvloed door diverse bodemeigenschappen. 
Dit zijn: 

• Vochtgehalte: een hoger vochtgehalte resulteert vanzelfsprekend in een hogere 
geleidbaarheid; 

• Porositeit: de vorm en grootte van de poriën tussen de bodemdeeltjes beïnvloeden de mate 
van elektrische geleidbaarheid; 

• Zoutgehalte: de concentratie van opgeloste zouten in de bodem(oplossing); 
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• Temperatuur: de temperatuur beïnvloedt de fasetoestand van water (gas, water, 
ijs) en daarmee dus indirect de geleidbaarheid. (De geleidbaarheid neemt proportioneel 
circa 2% toe voor iedere graden stijging in bodemtemperatuur), 

• De aanwezigheid van kleideeltjes: klei bestaat uit materiaal met een zeer geringe 
korrelgrootte die positief geladen ionen aantrekt. In de aanwezigheid van water 
kunnen deze positieve ionen in het water oplossen en de elektrische geleidbaarheid 
beïnvloeden. 

 
Door ijking van de waarden aan het handmatig te bepalen bodemprofiel kan de precieze variatie in 
structuur van boven- en/of ondergrond, textuur, profielopbouw en/of vochtigheid van de bodem 
bepaald worden.  
 
Elektromagnetische inductie voor precisielandbouw in Nederland 
In Nederland is The Soil Company het enige bedrijf dat elektromagnetische inductie toepast op 
bouwland en op basis daarvan bodemprofielkaarten levert. Wel gebeurt het hoofdzakelijk voor 
onderzoeken binnen projecten; hieruit zou je kunnen concluderen dat het nog niet ver genoeg 
ontwikkeld is voor de Nederlandse praktijk.  
Zij gebruiken hiervoor de zogenaamde “GEONICS-EM38 noncontacting terrain conductivity meter”, 
kortweg EM-38. De sensor van de EM38 is zoals eerder aan de orde is gekomen gevoelig voor klei-, 
zout- en vochtgehaltes in de bodem. Per hectare worden ongeveer 600 metingen gedaan. Het 
scannen gebeurt verticaal op een diepte van 0-150 cm. Doordat de metingen gekoppeld zijn aan GPS 
kunnen de metingen gepresenteerd worden op een kaart.. Deze kaarten geven de verschillen in 
geleidbaarheid weer over het gehele perceel. Deze verschillen kunnen worden veroorzaakt door 
structuur van boven en/ of ondergrond, textuur, profielopbouw en vochtigheid van de bodem. Van 
de plekken met de hoogste, gemiddelde en de laagste waarden maakt The Soil Company handmatig 
een bodemprofiel met behulp van een grondboor. De data hieruit wordt vertaald naar de andere 
gemeten waarden, zo ontstaat een profielkaart van het hele perceel (zie figuur 67). Naast een kaart 
met de ligging van de diverse profielen geeft TSC een beschrijving van de gevonden bodemprofielen 
ondersteunt met een foto (figuur67). Dit totaal pakket kostte in 2008 € 95,- per hectare.   
 

 
Figuur 67: Uitkomst van een EM-38 meting met de kaart, de uitleg van profiel 1 en een foto van profiel 1 in werkelijkheid. 
Bron:The Soil Company.  
De kaarten bieden de teler informatie over de variatie en ligging van de bodemopbouw van zijn 
perceel. De informatie kan bijvoorbeeld gebruikt worden om te bepalen waar men b.v. 
mineraalmonsters gaat nemen. Daarnaast kan de informatie hulp bieden bij het verklaren van 
plaatsspecifieke verschillen in opbrengst en als ondersteuning voor diverse bodemmanagement-
strategieën. Mogelijk zijn er bijvoorbeeld onder de bouwvoor verdichte lagen of scherpe overgangen 
in de textuur van de grond waardoor de beworteling van het gewas verhinderd wordt.  
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Natuurlijke gammastraling  
Werkingsprincipe 
Radioactiviteit is een natuurkundig fenomeen 
(Kikkert, 2009). Bepaalde atoomsoorten (radioactieve 
elementen) zijn instabiel en veranderen vanzelf in een 
andere atoomsoort. Hierbij verandert voornamelijk 
de aantallen pro- en/of neutronen, dit wordt ook wel 
radioactief verval genoemd. Bij dit proces zenden de 
atomen straling uit. Ieder mineraal in de bodem bevat 
een kleine hoeveelheid  radioactieve elementen. Als 
ze vervallen tot elementen met een stabiele kern, 
zenden ze straling uit in de vorm van gammastralen. Deze natuurlijke radioactieve straling wordt 
veroorzaakt door de elementen Kalium (40K), Uranium (238U) en Thorium (232Th). De radioactieve 
straling van deze stoffen kan worden gemeten. De hoeveelheid en soort straling varieert voor 
verschillende bodemdeeltjes (bijv. zand, klei, lutum etc.). Het is al zeer lang bekend dat 
gammastraling informatie bevat over de minerale samenstelling van de bodem (Cook et al., 1996).  
 
De afgelopen decennia is de wetenschappelijke kennis op dit gebied zover ontwikkeld dat men in 
staat is om de minerale samenstelling van de bodem met een hoge betrouwbaarheid te meten. Van 
zowel fysische bodemeigenschappen (textuur, korrelgrootte etc.) als chemische 
bodemeigenschappen is aangetoond dat deze sterk gecorreleerd zijn met 40K, 238U en 232Th 
concentraties (de Meijer, 1998). Een bepaald bodemtype toont dus een karakteristieke vingerafdruk 
door de specifieke concentratie van 40K, 238U en 232Th. Zo wijst een hoge gammastraling 
bijvoorbeeld op kaliumhoudende kleimineralen, een lage gammastraling op zand. In combinatie met 
GPS en GIS-technologie is het vanzelfsprekend dat de diverse bodemeigenschappen ruimtelijk in 
kaart gebracht kunnen worden. 
 
De gebruikstoepassing van natuurlijke gammastraling 
voor precisielandbouw in Nederland 
In samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen 
en het bedrijf Medusa Explorations BV, heeft The Soil 
Company een bodemsensorsysteem genaamd ‘De 
Mol’ voor de bovengrond (0-30 cm) ontwikkeld. Dit 
detectiesysteem is in staat om diverse 
bodemkarakteristieken en eigenschappen op 
bijvoorbeeld landbouwpercelen relatief snel en 
goedkoop in kaart te brengen. Deze kaarten worden 
gebruikt in de precisielandbouw, maar ook voor 
natuurgebieden, sportvelden en golfbanen.  
Hiertoe wordt met behulp van een scanner de 
natuurlijke gammastraling gemeten van de bodem. 
Een GPS ontvanger registreert de positie van de 
metingen. Voor het registreren van deze straling 
wordt een sensor gebruikt die gekoppeld is aan een 
voertuig (figuur 69). Deze sensor registreert de 
gammastraling van de bovenste 30 cm van de bodem. De sensor registreert elke seconde de 
aanwezige gammastraling. Het voertuig (vaak een trekker of quad) rijdt circa 5-6 km/uur wat 
betekent dat om de circa iedere 1,5 meter een ‘opname’ wordt gemaakt van de gammastraling. De 
gemeten gammastraling wordt uitgesplitst naar de concentraties van de elementen 40K, 238U en 
232Th en 137Cs.  
  

Figuur 69: Alle onderdelen (GPS, de sensor en een laptop) van 
'de Mol'. Bron: The soil company 

Figuur 68: Het doordringend vermogen door papier, 
aluminium en beton van Afla(boven) Beta (midden) 
en gammastraling (onder) 
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Om de gammastraling te kunnen vertalen naar bodemeigenschappen worden bodemmonsters 
genomen op die locaties die de ruimtelijke variatie het beste weergeven. De 
steekdiepte is 25-30 cm. Op de plekken waar de grondmonsters worden gestoken wordt het 
gammaspectrum voor circa 5 minuten gemeten. De monstername gebeurt op dezelfde dag als de 
meting van de gammastraling. De waardes van de gammastraling en de resultaten van de 
bodemmonsters worden aan elkaar gerelateerd en omgezet in bodemkaarten.  
 
The Soil-Company levert bodemkaarten van: 
1. Textuur (lutumgehalte, zandfractie, korrelgrootte (M50-cijfer) 
2. Voedingsstoffen(Magnesium, PW-gehalte, K-getal) 
3. Fysische eigenschappen: organische stofgehalte en pH, en CaCO3 
4. Bulkdichtheid, uitspoelingsgevoeligheid, waterretentie en hoogte/ligging 
5. Risicokaarten voor: Trichodoriden en slempgevoeligheid 
 
Hieronder een aantal voorbeeldkaarten van The Soil Company .  
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Figuur 71: Variabele zaaikaart gemaakt a.d.h.v. de lutumkaart van het perceel uit figuur 70. Deze is rechts ook te zien op de 
Tellus terminal. Bron: KodA/de Wilhelminapolder 

Figuur70: Lutumkaart Wilhelminapolder. 
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Voor een optimale prijs/kwaliteitsverhouding van het product heeft The Soil Company een afweging 
gemaakt van de te gebruiken sensor, het aantal te nemen bodemmonsters voor de ijking en de 
rijsnelheid. The Soil Company neemt voor percelen tot 5 ha drie bodemmonsters voor de ijking. Op 
een perceel van 20 ha worden 8 kalibratiemonsters gestoken. 
De ervaringen met de mogelijkheden en de kwaliteit van de kaarten zijn wisselend. Er zijn al een 
aantal projecten (variabel zaaien, poten en bemesten) gedraaid met de Mol. Het project variabel 
poten met als basis de lutumkaart (Loonstra, 2008) heeft positieve (financiële) resultaten geboekt. 
Het project plaatsspecifiek bieten zaaien (KodA, 2006)  zoals afgebeeld in figuur 70 en 71 heeft wel 
een kostenbesparing in zaad aangetoond maar een degelijk onderzoek naar tarra en opbrengst 
ontbrak jammer genoeg.  
Afhankelijk van de te meten oppervlakte en wat men onderzocht wil hebben, kosten de kaarten 
tussen de 60 en 120 euro per /ha. Er wordt ruim 1000 hectare per jaar gescand waarbij, in 
tegenstelling tot de EM 38, de meeste telers dit uit eigen initiatief doen en het systeem dus 
praktijkrijp wordt geacht.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Plaatsspecifiek groeimodel suikerbieten Pagina 69 

Bijlage 2. Alle grafieken van de vier parameters 
In deze bijlage zijn alle grafieken  per parameter weergegeven. In iedere paragraaf zijn alle grafieken  
van één parameter te zien.  
In de subparagrafen worden achtereenvolgens alle grafieken (het gemiddelde van 2009+ 2010 en 
beide jaren apart) van het gemiddelde van alle gebieden, CK, NDVZ en ZWK getoond.  
2.1 Biomassa productie 
2.1. 1 Gemiddeld van alle gebieden  
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