
Eindrapportage beschikbaar van PPL-project 075 ‘Ontwik keling van beslissingsondersteunende 

systemen voor het bijbemesten van gewassen’.  

 

Dit rapport beschrijft de resultaten van het veldonderzoek dat is uitgevoerd in het kader van het PPL-onderzoek 

075 ‘Ontwikkeling van beslissingsondersteunende systemen voor het bijmesten van gewassen’. Het doel van dit 

onderzoek is om duidelijkheid te geven of gewassensoren gebruikt kunnen worden om gewasontwikkeling en 

nutriëntenopname (voor zowel N, P, als K) te volgen gedurende het groeiseizoen. Daarnaast is onderzocht in 

welke mate het gebruik van sensoren geïntegreerd kan worden in bestaande of nieuwe concepten van bemesting 

en bijmestsystemen. In dit onderzoek zijn tien gewassen meegenomen.  

 

Andere studies die binnen en aanvullend op dit project zijn uitgevoerd: 

• een literatuurstudie dat een overzicht geeft van de laatste inzichten uit wetenschappelijk en 

praktijkonderzoek: welke sensoren zijn in Nederland beschikbaar én voor welke gewassen en nutriënten 

kunnen deze sensoren ingezet worden? 

• een gecombineerde literatuurstudie én veldonderzoek naar de invloed van weer en meet-technische 

omstandigheden (meethoogte, hellingshoek, meettijdstip, etc.) op de sensor-output. 

 

Lees verder: zie volgende pagina  
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De belangrijkste resultaten  van dit onderzoek zijn: 

• Gewassensoren zijn in staat om een accurate schatting te geven van de gewasontwikkeling én 

nutriëntenopname gedurende het groeiseizoen; 

• De onderzochte gewasindexen kunnen niet gebruikt worden om een inschatting te geven van het N-, P- 

of K-gehalte van het gewas. Het blijft daarom onduidelijk of er sprake is van een N, P of K tekort 

wanneer de gewasgroei achterblijft. Een mogelijke oplossing ligt in het gebruik van het gehele spectrum 

in plaats van een gewasindex of in de koppeling van geschatte nutriëntopnames met potentiele (dan wel 

gewenste) opnamecurves; 

• Het is niet mogelijk om met één algoritme een inschatting te geven van de hoeveelheid 

biomassaontwikkeling op een perceel. Dit algoritme is gewasspecifiek; en 

• Gewassensoren kunnen een goede en waardevolle bijdrage leveren aan het verbeteren van 

bijmestsystemen. Met de huidige sensoren en adviessystemen is kalibratie op het perceel (via een 

gewasvenster of een ‘virtual reference strip’) aan te bevelen.  

 

De belangrijkste aandachtspunten  die uit dit onderzoek naar voren komt, zijn: 

• Het standaardiseren van meetomstandigheden: meetomstandigheden zoals meethoogte en weer 

hebben een grote invloed op de sensoroutput. Om deze reden is een standaard meetprotocol gewenst. 

Bij bijmestadviezen moet met deze ‘ruis’ rekening gehouden worden;  

• Er is grote spreiding aanwezig binnen individuele gewasspectra. Wanneer hiermee geen rekening 

gehouden wordt, zijn geen accurate adviezen mogelijk; en 

• Bijmestsystemen die gebruik maken van een gewasindicator dragen het risico in zich dat een 

tekortschietend nutriëntenaanvoer uit de bodem automatisch vertaald wordt in een bijmestgift. Een 

verlaagde opname kan echter ook andere oorzaken hebben zoals ziektes en droogte. Het gebruik van 

het ‘gezonde boerenverstand’ blijft ook hier cruciaal. 

 

Ontwikkelingsperspectieven  liggen er voor sensoren die: 

• Gebruik maken van een index die én ongevoelig is voor meetomstandigheden (zoals de REP of NDRE-

index) én een sterk verband laat zien met gewasontwikkeling en nutriëntenopname gedurende dat deel 

van het groeiseizoen dat bijsturing mogelijk is; 

• Gebruik maken van het gehele spectrum in plaats van een individuele band of gewasindex, omdat dat 

potentieel de mogelijkheid biedt om inzicht te geven in nutriëntgehaltes; en 

• Eenvoudig ingebed kunnen worden binnen bestaande en nieuwe bijmestsystemen. 
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