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Inleiding 
 
Uit het PPL ontwikkelverzoek 074, praktijkimplementatie Yara N-sensor, is gebleken 
dat een gewassensor een hulpmiddel is dat prima bouwplanbreed ingezet kan worden 
in de precisielandbouw. Telers toonden interesse in deze techniek, maar voor een 
verdere acceptatie in de praktijk is meer nodig dan een eenjarige demonstratie. 
Daarnaast dienen enkele bottlenecks opgelost te worden die de inzet in de praktijk 
van de gewassensor belemmeren. De meest in het oog springende hierbij is het feit 
dat de Yara N-sensor online kan meten en plaatsspecifiek kan verdelen maar dat de 
koppeling tussen verschillende terminals, strooiers en landbouwspuiten in Nederland 
vaak niet goed lukt. 
 
Agrifirm Plant wilde in 2012 als vervolg op 074 wederom een aantal 
demonstratieobjecten aanleggen bij PPO Valthermond en bij leden van de NPLG in 
Groningen en bij teler Bax in Noord-Brabant om bouwplanbrede inzet van de 
gewassensor verder aan telers demonstreren en om de in 2011 geconstateerde 
bottlenecks op te lossen. Hierbij dienen plaatsspecifieke toediening van 
stikstofmeststof en van gewasbeschermingsmiddelen aan de orde te komen. Van 
belang hierbij zijn de Agrifirm Plant relatiedagen die bij PPO Valthermond 
georganiseerd worden. Jaarlijks bezoeken ruim 800 akkerbouwers deze relatiedagen. 
De Noordelijke Precisie Landbouw Groep (het samenwerkingsverband van de 
Stichtingen voor Precisielandbouw Spinof, De Wadden en het Hogeland) heeft sinds 
2003 praktijkervaring met vele verschillende precisielandbouwtechnieken. De NPLG 
heeft als doel het bevorderen van de toepassing van precisielandbouwtechnieken. Dit 
doel wordt nagestreefd door kansrijke technieken uit te testen op de bedrijven van de 
leden. Zo is in de voorgaande jaren ervaring opgedaan met near sensing technieken. 
In 2012 gaan 2 leden van de NLPG met Agrifirm Plant een praktijk experiment 
uitvoeren met de Yara N-sensor in vergelijking met graanopbrengstkaarten uit hun 
combines. Agrifirm Plant werkt samen met teler Bax uit Luyksgestel aan de opbouw 
van een praktisch werkbaar systeem van precisielandbouw op zijn bedrijf. Teler Bax 
heeft daarbij de beschikking over een Yara N-sensor, een opbrengstmeter op de 
combine en al enkele jaren ervaring met gewaskaarten van Mijnakker.nl. Bax wil 
graag toe naar een praktische werkbare combinatie van het vaststellen van de 
oorzaken van meerjarige variatie en plaatsspecifiek bemesten en plaatsspecifieke 
inzet van gewasbescherming. Hierbij moet de informatie uit gewasreflectiemetingen 
en opbrengstmetingen de basis vormen voor een afgewogen bouwplanbrede mix van 
strategische en operationele maatregelen op zijn bedrijf. 
 
Aanvullend op de metingen met de Yara N-sensor worden door ALTIC metingen 
verricht met de Yara N-tester (graan) en aardappelmonitoring (aardappelen). Op basis 
van de door ALTIC uitgevoerde aanvullende metingen zijn absolute N-adviezen 
gegeven. Met behulp van de op basis van de Yara N-sensor vastgestelde verschillen 
in N-opname worden de N-giften plaatsspecifiek over de percelen verdeeld.  
Daarnaast is door ALTIC het onderzoek aan bruikbare data-sets van bodem-, gewas- 
en opbrengstanalyses uitgevoerd. Doel is inzicht krijgen in de bouwplanbrede 
samenhang tussen verschillende mogelijkheden om verschillende precisielandbouw-
technieken toe te passen op strategisch en op operationeel niveau. 
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Proefopzet 
 
De demonstratieobjecten zijn aangelegd  in Valthermond (Drentse dalgrond), in 
Groningen op het perceel van NPLG teler Duisterwinkel en in Noord-Brabant bij teler 
Bax. 
 

Proefveldgegevens 
 
Tarwe Valthermond 
Demonstratieobjecten zijn aangelegd bij PPO Valthermond met vergelijking tussen 
gangbare toediening en plaatsspecifieke toediening met gewassensor. Een 
omgekeerd N-Venster is aangelegd in beide stroken ‘gangbaar’ en ‘variabel’ om te 
tonen wat het effect is van 40 kg extra N/ha. Met de stroken ‘variabel bemest’ en 
‘gangbaar bemest’ kan de praktijk vaststellen wat het effect is geweest van de 
plaatsspecifieke toediening.  
Gekozen om dit venster met vloeibare N aan te leggen, om een egaal venster te 
krijgen. Het proefveldschema is toegevoegd als bijlage 1. 
De demo is uitgevoerd in het ras Delmare. Gedurende het seizoen is in de 
praktijkpercelen één strook bijbemest volgens de praktijk van de betrokken 
proefboerderij. Op één strook is bemestingsadvies gegeven op basis van Yara N-
Sensor. 
In tabel 1 is een overzicht weergegeven van de uitgevoerde N-bemestingen. De in 
Valthermond uitgevoerde teelthandelingen zijn als bijlage 2 toegevoegd. 
 
Tabel 1. Uitgevoerde bemestingen 

 
met Kali 60 met KAS 24% + 15% SO3)  met KAS 27% 

kg N/ha 

 
Kg K2O/ha kg N/ha kg N/ha 

Strook 28-okt-11 6-mrt-12 24-mei-12 13-jun-12 Tot N 

Yara N-Sensor strook 150 102 56 46 204 

gangbare strook 150 102 61 50 213 

 
De basisbemesting op het hele perceel is op 6 maart met 102 kg N/ ha uitgevoerd met 
S-KAS. Op de strook waar plaatsspecifieke bemesting is uitgevoerd met behulp van 
de Yara N-sensor is 56 kg N toegediend op 24 mei en 46 kg N toegediend op 13 juni. 
Op de praktijkstrook is 61 kg N op 24 mei en 50 kg N op 13 juni toegediend. 
 
De objecten zijn op 27 april, 5 mei en 13 juni gemeten met de N-Tester en het hele 
veld is gemeten met de Yara N-Sensor. N-Tester metingen zijn gebruikt voor een 
absoluut N-advies waarbij de sensor de gift varieert. De focus ligt op een optimale 
verdeling van de stikstofgift middels online meten met de gewassensor en direct 
strooien en tevens wordt ter controle van de online meting een taakkaart opgesteld 
voor variabel strooien. 
De proef is op 4 augustus geoogst. Van ieder object is een monster genomen 
waarvan het vochtgehalte en het eiwitpercentage is bepaald. Door 
opbrengstgegevens per object kan de N-efficiëntie laten zien.  
 
Aardappel Valthermond  
Op de locatie Valthermond is de zetmeelaardappelproef aangelegd in het ras Aveka. 
Twee demonstratieobjecten zijn aangelegd bij PPO Valthermond met vergelijking 
tussen gangbare toediening en plaatsspecifieke toediening met gewassensor. Een 
omgekeerd N-venster +40 kg N is zowel in de variabele strook en gangbare 
neergelegd. Het proefveldschema is toegevoegd als bijlage 2. 
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In tabel 2 is een overzicht weergegeven van de uitgevoerde N-bemestingen. De in 
Valthermond uitgevoerde teelthandelingen zijn als bijlage 2 toegevoegd. 
 
Tabel 2. Uitgevoerde N-bemestingen 

 
 met KAS 27% met GFT-landbouwcompost (VAR) 

kg N/ha 

 

kg N/ha 

Strook 20-apr-12 3-mei-12 Tot N 

Yara N-Sensor strook 92 96 187 

gangabare strook 92 96 187 

 
Op 3 mei is 96 kg N/ha toegediend met GFT-landbouwcompost De basisbemesting is 
op 20 april uitgevoerd met 92 kg N/ ha in de vorm van KAS 27% en. 
Om vast te stellen of een N-bijbemesting nodig was, zijn de stroken gevolgd met 
aardappelmonitoring. Gedurende het seizoen bleek N-bijbemesting echter niet nodig.  
 
Van elk object is een bodemmonster tot 30 cm diepte gestoken. Door middel van de 
Spurway-bodemanalyse is de beschikbaarheid van nutriënten vastgesteld. Gedurende 
het groeiseizoen is per behandeling de ontwikkeling van de bovengrondse 
gewasdelen vastgesteld door het toepassen van aardappelmonitoring. Met behulp van 
monitoring en Spurway bodemanalyses is de plaatsspecifieke N-werking in beeld 
gebracht. 
Bij de praktijkpercelen Valthermond was het doel om op een deel van het perceel de 
bijbemesting uit te voeren op basis van aardappelmonitoring voor het absolute advies 
en het plaatsspecifieke met de hulp van de Yara N-Sensor.  
Op een ander deel van het perceel is bijbemest op basis van de praktijk van de 
proefboerderij Valthermond.  Het hele veld is gemeten met de N-sensor. Het doel 
hiervan is een vergelijking te maken tussen demonstratieobjecten gangbaar versus 
variabel N-bemesten en bedrijfsbrede toepassing met Yara N-sensor 
sensortechnologie.  
 
Tarwe Duisterwinkel 
Op het tarweperceel van dhr. Duisterwinkel zijn 4 stroken aangelegd. Het ras is 
Tataros. De objecten zijn weergegeven in tabel 3. Het proefveldschema is als bijlage 
3 toegevoegd. 
 
Tabel 3. Uitgevoerde groeiregulator en N-bemestingen 

 
Groeiregulator (Moddus 250 EC)  KAS 24% KAS 27% KAS 27% 

 
l/ha kg N ha 

Strook 25-april-12 10-mrt-12 7-mei-12 9-jun-12 

Variabel  bemesting   96 70 41 

Variabel groeiregulatie en bemesting  0.25 96 70 41 

Variabel groeiregulatie 0.25 96 70 41 

Standaard   96 70 41 

 
De basisbemesting op de hele perceel is op 10 maart met 96 kg N/ ha uitgevoerd met 
KAS 24%.  
Op 7 mei is het gehele perceel bemest met 70 kg N/ha. De stroken met variabele 
groeiregulatie en bemesting en de strook met enkel variabel  bemesting zijn (met 
gemiddeld 70 kg N/ha) plaatsspecifiek bemest met behulp van de Yara N-sensor.  Op 
9 juni is standard 41 kg N/ha toegediend voor de hele veld. 
Op de stroken waar plaatsspecifieke groeiregulatie is uitgevoerd met behulp van de 
Yara N-sensor is gemiddeld 0.25 l/ha groeiregulator toegediend op 25 april. 
 
Bij het tarweveld van Duisterwinkel is getracht een relatie te leggen tussen 
biomassametingen in het seizoen, het effect van plaatsspecifiek bemesten met 
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stikstof en de graanopbrengst en (met hulpmiddelen N-sensor en tarwemonitoring met 
bijbehorende  taakkaarten). Ook het effect van plaatsspecifieke toepassing van 
groeiregulatiemiddelen vaststellen (met hulpmiddelen van N-sensor en taakkaarten). 
In juli is met de penetrologger vastgesteld of er (plaatsspecifiek) bodemverdichtingen 
voorkwamen in het perceel. Het veld  is op 13 augustus geoogst, waarbij 
graanopbrengstmetingen zijn uitgevoerd om de opbrengstvariatie in beeld te brengen. 
Bij het veld van Mansholt BV zijn geen metingen met  de N-Sensor uitgevoerd, Het 
GPS system heeft niet gewerkt, vermoedelijk veroorzaakt door de nabijheid van een 
militair station. 
 
Gerst Maurits Bax 
Bij teler Bax is de gerst aangelegd in het ras Quench. Bij Bax zijn de uitgevoerde 
teelthandelingen in bijlage 2 toegevoegd. In tabel 4 is een overzicht weergegeven van 
de uitgevoerde N-bemestingen. 
 
Tabel 4. Uitgevoerde N-bemestingen 
Datum Mestsoort kg of ton /ha kg N Methode 

10-mrt-12 dunne fokzeugenmest 30 ton/ha 4.5 kg N/ton Injecteren 

18-5-2012 KAS 27% 152 kg/ha 41 kg N/ha variabel gestrooid 

 
Op 10 maart is 30 ton/ha dunne fokzeugenmest aangebracht op het gehele perceel. 
Op 18 mei is plaatsspecifieke bemesting uitgevoerd met behulp van de Yara N-
sensor. De hoogte van de gift is met de N-tester bepaald. 
In juli is met behulp van een penetrologger vastgesteld of er bodemverdichtingen 
voorkwamen in het perceel. Het veld  is op 9 augustus geoogst.  
Graanopbrengstmetingen zijn uitgevoerd om de opbrengstgegevens in beeld te 
brengen. 
 
Bij teler Bax in Luyksgestel was het doel om op basis van informatie uit 
gewasreflectiemetingen en opbrengstmetingen een bouwplanbrede mix van 
strategische en operationele precisielandbouwmaatregelen te ontwerpen waar de 
teler in de praktijk mee aan de slag kan. 
 
Aardappel Maurits Bax 
Op het aardappelperceel van dhr. Bax lagen 4 objecten in het ras Fontane. De 
objecten zijn weergegeven in tabel 3. Het proefveldschema is als bijlage 3 
toegevoegd. De uitgevoerde teelthandelingen zijn in bijlage 2 toegevoegd. In tabel 4 is 
een overzicht weergegeven van de uitgevoerde N-bemestingen. 
 
Tabel 5. Uitgevoerde N-bemestingen 

 
dunne mest  magnesamon KAS 27% 

kg N/ha 

 
kg N/ha kg N/ha kg N ha 

Strook 30-mrt-12 18-apr-12 20-6-2012 15-jul-12 4-aug-12 Tot N 

Variabel  bemesting 126 44 50 39 26 285 

Gangbaar  126 44 50 39 26 285 

150 kg Kieseriet/ha 126 44 50 39 26 285 

Extra N 126 44 100 39 26 335 

 
De basisbemesting is op 30 maart met 126 kg N/ha dunne mest. Op 18 april is 44 kg 
N/ha in de vorm van Magnesamon  toegediend. Bij het object ‘Kieseriet’  is 150 kg/ha 
extra Kieseriet toegediend. Bij het object extra N is 100 kg N/ha toegediend op 20 juni. 
Op de andere objecten is toen 50 kg N/ha gestrooid. Bij het variabel bemeste object is 
de bijbemesting plaatsspecifiek uitgevoerd op 15 juli op basis van 
aardappelmonitoring en de  Yara N-Sensor. De andere objecten zijn bijbemest op 
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basis van telerinzicht met 39 N/ha. Op 4 augustus is 26 kg N/ha bijbemest op het 
gehele perceel (inclusief het variabele object). 
 
Van elk object is een bodemmonster tot 30 cm diepte gestoken voor een Spurway-
bodemanalyse. Gedurende het groeiseizoen is per behandeling de ontwikkeling van 
de bovengrondse gewasdelen vastgesteld door het toepassen van 
aardappelmonitoring.  Bij het veld in juli zijn penetrologgermetingen uitgevoerd. Bij de 
oogst op 9 oktober is van de objecten variabel , gangbaar en kieseriet de opbrengst 
en de minerale samenstelling van de droge stof bepaald. 
 

Waarnemingen/ monstername/ uitvoering 
 
Spurway-bodemanalyse 
Bij de aardappelpercelen is voor het begin van de monitoring een grondmonster 
gestoken (0-30 cm) voor een Spurway-bodemanalyse. De Spurway-bodemanalyse is 
een analysemethode die in het laboratorium het wortelmilieu nabootst. Met deze 
methode kan nauwkeurig de actuele beschikbaarheid van nutriënten worden 
vastgesteld.  
 
Penetrologger meting 
Bij teler Bax en Duisterwinkel zijn penetrologgermetingen uitgevoerd om eventuele 
verdichtingen in de bodem vast te stellen. 
Een penetrologger is een penetrograaf die de resultaten van een penetratie digitaal 
kan registreren. Tijdens het in de grond drukken van de conus registreert de 
penetrologger met een interne ultrasone sensor nauwkeurig de diepte zodat per 
centimeter de indringingsweerstand kan worden bepaald. De resultaten die met 
behulp van een penetrologger worden verkregen geven een goede indicatie van 
verdichtingen binnen een perceel.  
De resultaten van de uitgevoerde metingen zijn met behulp van een GIS-programma 
in een perceelskaart verwerkt. In deze perceelskaarten is de variatie in 
indringingsweerstand over het perceel visueel gemaakt. 
 

 
Figuur 1: Penetrologger meting 
 
Aardappelmonitoring 
Aardappelmonitoring is een systeem waarbij op basis van nitraatmetingen in het 
plantsap van aardappelbladstelen (laboratoriumanalyse) in combinatie met het 
loofgewicht een N-advies wordt berekend. De aardappelmonitoring is 4x uitgevoerd. 
Dit systeem is voor elke strook in de velden uitgevoerd. Op basis van de 
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Aardappelmonitoringadviezen is een absolute N-advieskaart gemaakt waarbij de 
variatie is gebaseerd op de N-Sensor kaart. 
 
Yara N-Sensor  
De Yara N-Sensor meet en analyseert het zonlicht dat door het gewas wordt 
gereflecteerd. Meting van het omgevingslicht corrigeert voor de verschillende 
lichtcondities. Hieruit wordt de N-behoefte berekend.  

 
Figuur 2: Yara N-Sensor 
 
Yara N-Tester 
Met de Yara N-Tester kan de stikstofstatus van het gewas worden bepaald. Hiervoor 
wordt het chlorofylgehalte (bladgroen) van het blad gemeten. Aan de hand van jaar- 
en rasspecifieke ijklijsten, kan hieruit de optimale N-gift worden berekend. De 
belangrijkste toepassing is bij gedeelde N-giften in granen. 
 
Met de N-Tester wordt bij 30 representatieve planten uit het perceel gemeten aan het 
jongste volledig ontwikkelde blad. Hierna wordt het gemiddelde meetresultaat  
getoond. Vervolgens kan de N-behoefte worden afgelezen van jaar- en ras-specifieke 
lijsten. 
 

 
Figuur 3: Meten met Yara N-Tester 
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Taakkaarten 
Het proces voor het maken van de taakkaart is uitgevoerd met GIS. 
De velden zijn gedurende het groeiseizoen gemeten met de N-Sensor. Uit de data 
van de N-sensor wordt de S1 waarde gekozen. Dit is een op basis van zichtbaar en 
NIR-licht berekende gewasindex. Deze S1 zegt iets over de gewasontwikkeling en de 
hoeveelheid stikstof die door het gewas is opgenomen. 
Op basis van de S1 waarde is een variabele N-advieskaart gemaakt. Dit houdt in dat 
de verschillen in N-opname die door de N-Sensor met de index S1 in kaart zijn 
gebracht zijn vertaald in een variabele N-opnamekaart voor het hele perceel. De 
hoogte van de gift is met Aardappelmonitoring en voor tarwe met de N-tester bepaald. 
 

 
Figuur 4: Het proces van maken taakkaarten 
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Resultaten 
 
Tarwe Valthermond 
Gedurende het seizoen is de plaatsspecifieke bemesting twee keer uitgevoerd met 
behulp van de Yara N-sensor. Op basis van de S1 waarde van de Yara N-Sensor 
meting is een variabele N-advieskaart gemaakt waar de hoogte van de N-gift met de 
N-tester is bepaald. 
Met behulp van de N-tester is op 27 april, 5 mei en 13 juni een N-advies gegeven. Op 
27 april was het bijbemestingsadvies 0 kg N/ha. 
Op de plaatsspecifieke bemestingsstrook zijn op basis van de N-tester metingen  op 
24 mei en 13 juni respectievelijk 56 kg/ha en 46 kg/ha N aan het gewas toegediend. 
Op de gangbare strook is op basis van de praktijk van proefboerderij Valthermond op 
24 mei 61 kg/ha N en op 13 juni 50 kg/ha N toegediend. 
 
In figuur 5 is een advieskaart gepresenteerd van het tarweperceel in Valthermond. 
 
 

 
Figuur 5: Advieskaart voor het wintertarweveld bij Valthermond 
 
Op de advieskaart zijn er verschillen tussen de Yara N-Sensor strook en de gangbare 
strook zichtbaar.  Bij de adviesmomenten zijn er bij de Yara N-Sensor strook lagere 
S1 waarden gemeten en is er meer stikstof  geadviseerd dan bij de gangbare strook. 
Op 13 juni is bij het omgekeerde N-venster, (zichtbaar is op de advieskaart), een lager 
stikstofadvies gegeven. 
 
De opbrengstgegevens van de variabele en gangbare strook zijn weergegeven in 
tabel 6 en de opbrengstgegevens van het omgekeerd N-venster zijn weergegeven in 
tabel 7.  
 
Tabel 6. Opbrengstgegevens van de stroken bij het tarweveld in Valthermond 

 
t/ha bij 15% vocht % % kg/hl 

Strook Opbrengst per baan Eiwit Vocht HLG 

Variabel bemest 9.2 12.7 12.7 78.9 

Gangbaar bemest 8.8 12.8 13.0 79.0 

 

Variabel 

Gangbaar 

Variabel 

Gangbaar 

N-venster 
N-venster 

ADVIES:  
56 kg N 

24 mei 13 juni 

ADVIES:  
61 kg N 

ADVIES:  
50 kg N 

ADVIES:  
46 kg N 
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Tabel 7. Opbrengstgegevens van het omgekeerd N-venster bij het tarweveld in 
Valthermond 

 
t/ha bij 15% vocht % % kg/hl 

Strook Opbrengst omgekeerd venster Eiwit Vocht HLG 

Variabel bemest 8.9 12.8 12.7 76.6 

Gangbaar bemest 8.3 12.8 12.5 77.5 

 
Uit tabel 6 blijkt dat op de variabel bemeste strook waar met behulp van de N-sensor 
en N-tester plaatsspecifiek is gestrooid, met 9 kg/ha minder stikstof een vergelijkbare 
(lijkt hoger, echter niet significant in verband met strokenvergelijking) opbrengst 
behaald werd in vergelijking met de gangbare strook. 
De bemesting op de Yara N-Sensor strook resulteerde in een vergelijkbaar eiwit- en 
vocht percentage en hectolitergewicht  ten opzichte van de volgens praktijk bemeste 
strook. Dit is opvallend, omdat bij de meting op 24 mei, de stand van het gewas in de 
variabele strook gemiddeld achterbleef in vergelijking tot de gangbare strook. Door het 
variabel toedienen van de meststoffen lijkt de stand van het gewas in juni en bij de 
oogst sterk naar elkaar toe te zijn getrokken. 
Uit tabel 7 blijkt dat bij het omgekeerd N-Venster dat is aangelegd in de stroken 
‘gangbaar’ en ‘variabel’ er geen duidelijk effect van de 40 kg/ha extra gegeven stikstof 
meetbaar was. Het omgekeerd N-Venster resulteerde niet in een hogere opbrengst in 
beide stroken. De ‘winst’ als gevolg van gebruik van de combinatie N-tester en N-
sensor is naast een kleien reductie van de N-hoeveelheid, met name toe te schrijven 
aan het brengen van de stikstof op plaatsen waar dat het meeste nodig was. 
 
Door de proefboerderij zijn tijdens de oogst eiwitmetingen uitgevoerd. De resultaten 
bleken echter niet bruikbaar, waardoor geen plaatsspecifieke gegevens over 
eiwitpercentages bekend zijn. 
 
Aardappel Valthermond  
Op 14 juni is een bodemmonster van het omgekeerde N-venster en een 
bodemmonster van beide stroken (variabel en gangbaar samen) tot 30 cm diepte 
gestoken. In tabel 8 zijn de resultaten van deze Spurway-bodemanalyses 
weergegeven. 
 
Tabel 8. Resultaten Spurway-bodemanalyse van het aardappelveld in Valthermond 

 
kg/ha in 10 cm mS/cm 

 Strook NO3-N P K Mg Ca S Na Cl Mn B Cu Zn Fe EC pH-KCl 

N-venster 82.5 10.8 52.9 51.8 514.8 6.7 29.7 23.2 2.7 0.3 5.1 21.0 308.4 1.0 4.5 

gangbaar, 
variabel 

72.3 7.8 41.3 57.6 592.9 7.7 46.3 36.6 1.0 0.2 6.9 17.9 327.0 1.1 4.8 

 
Uit tabel 8 blijkt dat de K-beschikbaarheid vroeg in het seizoen vrij laag was 
(streeftraject 75-100 kg K/ha). De extra 40 kg/ha N bij het N-venster is zichtbaar op 
het resultaat van de Spurway-bodemanalyses. Het N- venster resulteerde in hoger 
NO3-N gehalte (248 kg omgekeerd N-venster en 217 kg N/ha in de rest van het 
perceel). 
 
Met behulp van aardappelmonitoring is gedurende het seizoen op vier momenten (14, 
28 juni en 10, 23 juli) de groei van het gewas gevolgd. Het volgen van de groei houdt 
in dat het loofgewicht is bepaald en dat per behandeling het nitraatgehalte in het 
plantsap van de bladstelen is vastgesteld. De loofgewichten gedurende het seizoen 
en het nitraatgehalte in de bladstelen zijn weergegeven in de figuren 6 en 7. De 
resultaten van aardappelmonitoring is als bijlage 16 toegevoegd. 
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Figuur 6: Het verloop van het nitraatgehalte in het plantsap van de bladstelen 
 
Uit figuur 6 blijkt dat tot 10 juli, de variabel en gangbare bemeste strook niet 
resulteerden in een verschil tussen het nitraatgehalte in het plantsap van de 
bladstelen. Eind juli lijkt de variabel bemeste strook te leiden tot een hoger 
nitraatgehalte in het plantsap van de bladstelen dan de gangbare strook. Op 28 juni 
en 10 juli lijkt het N-venster te leiden tot een lager gehalte aan nitraat in de bladstelen 
dan de variabel en gangbaar bemeste strook. Wellicht is dit een gevolg van 
monstername voor de variabele en gangbare strook op een andere (rijkere) plaats in 
het perceel dan waar het omgekeerde N-venster lag (zie ook meetgegevens N-
sensor). 
 

 
Figuur 7: Het verloop van het verse loofgewicht gedurende het seizoen 
 
Uit figuur 7 blijkt dat de verschillende bemestingen niet resulteerden in een verschil 
tussen de loofgewichten. 
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Op de verschillende stroken was het advies (voortgekomen  uit aardappelmonitoring) 
om gedurende het teeltseizoen geen stikstof bij te bemesten. Daarom is er geen 
advieskaart gemaakt. 
 
In figuur 8 is de biomassa kaart van Yara N-Sensor gepresenteerd voor het 
aardappelperceel in Valthermond. 

 
Figuur 8: Biomassakaart van het aardappelperceel bij PPO Valthermond 
 
Uit figuur 8 blijkt dat de verschillende behandelingen niet hebben geresulteerd in een 
duidelijk verschil  in biomassa. Volgens de legenda van de kaart is de biomassa 
waardering tussen 8 en 9.5 kg/ha. 
 
De opbrengstbepaling is uitgevoerd door per strook volledige lengtes op te rooien. In 
tabel 9 zijn de opbrengstgegevens, het onderwatergewicht (OWG) en het 
uitbetalingsgewicht (UBG) van het perceel in Valthermond gepresenteerd. 
 
Tabel 9. Opbrengstgegevens van aardappelperceel bij PPO Valthermond 

 
Opbrengst 

Strook t/ha OWG UBG 

Variabel 51.4 542 11.8 

Gangbaar 49.7 541 11.3 

 
Gedurende het seizoen is er op beide stroken geen N-bijbemesting uitgevoerd. Op 
basis van eigen ervaring heeft de bedrijfsleider van de poefboerderij besloten geen N-
bijbemesting uit te voeren, vanwege de groene kleur van het gewas. Hierdoor kan er 
geen conclusie getrokken worden over de effecten van plaatsspecifieke bijbemesting 
op basis van een concreet N-advies. 
 
 

Variabel 

Gangbare 

Omgekeerd  
N-venster 
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Tarwe Duisterwinkel 
De variabele groeiregulatie en bemesting zijn door Geert Duisterwinkel te Vierhuizen 
met behulp van Yara N-sensor uitgevoerd. In figuur 9 zijn de biomassakaarten van de 
stroken weergegeven.  

 
Figuur 9: Biomassakaart van het tarweperceel bij Duisterwinkel 
 
Op de stroken waar plaatsspecifieke groeiregulatie is uitgevoerd met behulp van de 
Yara N-sensor, is op 25 april gemiddeld 0.25 l/ha groeiregulator toegediend. 
Op basis van de N-tester is plaatsspecifieke bemesting uitgevoerd met gemiddeld 70 
kg N/ha. 
 
Op 22 juni is in iedere strook om de 10 meter de lengte van de tarweplanten gemeten.  
In tabel 10 is het effect van de groeiregulatie en bemesting op de lengte en algemene 
stand van de tarwe  weergegeven. 
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Tabel 10. Effect van de groeiregulatie en bemesting op de lengte van de tarwe (cm) 

  

Variabel  
bemesting  

Variabel 
groeiregulatie 
en bemesting  

Variabel 
groeiregulatie 

Standaard 

links rechts links rechts links rechts links rechts 

H
o

o
g

te
 v

a
n

 t
a
rw

e
 (

c
m

) 
 

metingen / 10 m 

86 85 84 88 90 90 86 85 

85 84 83 84 90 90 90 82 

84 84 88 92 90 90 90 80 

85 81 87 85 91 90 90 84 

88 85 80 90 91 90 94 86 

88 83 85 85 90 90 88 88 

87 80 82 84 90 90 90 87 

85 82 84 92 91 90 90 85 

86 90 85 91 86 82 85 87 

87 88 82 84 90 89 85 86 

90 90 83 86 91 90 83 85 

85 86 83 90 90 89 91 85 

86 85 86 93 91 90 90 80 

                

gemiddelde / kant 86 85 84 88 90 89 89 85 

gemiddelde lengte 86 86 90 87 

 
Standaarddeviatie / kant 1.7 3.1 2.2 3.5 1.3 2.2 3.0 2.5 

 
gemiddelde Stdev 2.5 3.5 1.8 3.4 

 
Uit tabel 10 blijkt dat de strook met variabele groeiregulatie resulteerde in de langste 
tarwe (90 cm).  De lengte van de tarwe was het meest homogeen in deze strook. Uit 
de standaarddeviatie blijkt dat de spreiding in deze strook het kleinst was.  
Uit tabel 10 blijkt dat de overige stroken resulteerden in een vergelijkbare hoogte (86-
87 cm).  
De spreiding in lengte in de strook met variabele bemesting was lager ten opzichte 
van de standaard bemeste strook en de strook met gecombineerde variabele 
groeiregulatie en bemesting. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de tarwe in de 
variabel bemeste strook iets homogener stond. 
 
De combinatie van variabele bemesting en groeiregulatie in dezelfde strook lijkt elkaar 
niet te versterken in een homogenere stand van het gewas. 
 
Een graanopbrengstmeting is uitgevoerd om de opbrengst in beeld te brengen. In 
figuur 10 zijn de opbrengstkaarten voor alle stroken gepresenteerd. 
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Figuur 10: Opbrengstkaart van het tarwe perceel Duisterwinkel 
 
Uit figuur 10 blijkt dat de strook met variabele bemesting resulteerde in de hoogste 
opbrengst (10-11 t/ha). Bij de strook met variabele groeiregulatie en bemesting lijkt de 
opbrengst het meest homogeen met 9-10 t/ha. 
Uit figuur 10 blijkt dat bij strook met  variabele groeiregulatie er een slechte plek was 
waar de opbrengst met minder dan 6 t/ha het kleinst was op het gehele perceel. 
Deze slechte plek op de opbrengstkaart is ook duidelijk zichtbaar op de 
verdichtingskaart van het perceel (figuur 11).  
 
Met behulp van een penetrologger is op 22 juni de indringingsweerstand gemeten.  
De resultaten van de uitgevoerde metingen zijn met behulp van een GIS-programma 
in een perceelskaart verwerkt. In deze perceelskaart is de variatie in 
indringingsweerstand over het perceel visueel gemaakt. De kaarten zijn als bijlage 18  
weergegeven.  
 
In figuur 11 is de relatie tussen de opbrengstkaart en penetrologgerkaart 
(bodemverdichting 30 tot 60 cm) weergegeven. 
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Figuur 11: Vergelijking van de opbrengstkaart en penetrologgerkaart van 30 tot 60 cm 
 
Bij de strook waar de grootste verdichting (meer dan 5 MPa) was, resulteerde dit in de 
laagste opbrengst van het perceel. 
 
In figuur 12 is het gemiddelde van alle uitgevoerde metingen in gepresenteerd. 
Op de x-as is de indringingsweerstand weergegeven en op de y-as de meetdiepte. 
In de bijlage 19 is per meetpunt de exacte indringingsweerstand weergegeven.  
 

  
Figuur 12: Gemiddelde  indringingsweerstand van het tarweperceel bij Duisterwinkel 
 
Uit deze metingen blijkt dat op het perceel  geen problemen qua verdichtingen in de 
bouwvoor aanwezig waren. Uit de in figuur 12 en in de bijlagen gepresenteerde 
perceelskaarten blijkt dat de meeste verdichting zich tussen 30 en 65 cm bevond. 
Daar is een indringsweerstand > 3 MPa vastgesteld vanaf een diepte van 30 cm. 
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Op plaatsen waar de indringingsweerstand groter is dan 3 MPa, kunnen 
plantenwortels niet of nauwelijks meer door de storende laag heen dringen. 
Dieper dan de laag vanaf 65 cm lijkt dat de verdichting minder te worden (<3 MPa). 
 
Gerst Bax 
Op 18 mei is door Maurits Bax te Luyksgestel een plaatsspecifieke bemesting 
uitgevoerd met behulp van de Yara N-sensor. De hoogte van de gift, gemiddelde 50 
kg N/ha is met de N-tester bepaald. 
 
In figuur 13 is de advieskaart gepresenteerd van het gerstperceel bij Bax 

 
Figuur 13: Advieskaart voor het gerstperceel bij Bax 
 
Het veld is op 9 augustus geoogst. Graanopbrengstmetingen zijn tijdens de oogst met 
de combine uitgevoerd om de opbrengstgegevens in beeld te brengen. In figuur 14 is 
de opbrengstkaart gepresenteerd.  
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Figuur 14: Opbrengstkaart van het gerstperceel bij Bax 
 
Uit figuur 14 blijkt dat door het smalle perceel veel overlap heeft plaatsgevonden bij 
het dorsen van de gerst. Hierdoor is de betrouwbaarheid van de opbrengstkaart onder 
druk komen te staan. Harde conclusies over de effecten van variabel dosering van de 
bemestingshoeveelheid zijn daardoor niet te trekken. 
 
Met behulp van een penetrologger is op 5 juli de indringingsweerstand gemeten. De 
kaarten zijn in bijlage 20 weergegeven. In figuur 12 is de gemiddelde 
indringingsweerstand weergegeven per aangegeven diepte. In de bijlage 21 is per 
meetpunt de exacte indringingsweerstand weergegeven. 
 
In figuur 15 is de gemiddelde indringingsweerstand weergegeven per aangegeven 
diepte. 
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Figuur 15: Gemiddelde  indringingsweerstand van het gerstperceel bij Bax 
 
Uit deze metingen bleek dat op de perceel  geen problemen qua verdichtingen 
bouwvoor kenden . Uit figuur 15 en in de bijlagen gepresenteerde perceelskaarten 
blijkt dat de meeste verdichting in de diepere laag bevindt.  
Een indringingsweerstand > 3 MPa is vastgesteld vanaf een diepte van 50 cm. 
Wellicht dat dit een beperkende factor kan vormen voor een verdere verhoging van de 
opbrengst. 
 
Aardappel Bax 
Op 18 juni is van elk object een bodemmonster tot 30 cm diepte gestoken. In tabel 6 
zijn de resultaten van de op 18 juni uitgevoerde Spurway-bodemanalyses 
weergegeven. Vervolgens is op 20 juni een bijbemesting uitgevoerd, waarbij op het 
omgekeerde N-venster 50 kg N/ha extra is gegeven dan op de overige delen van het 
perceel. 
 
Tabel 11. Resultaten Spurway-bodemanalyse bij het aardappelveld Bax 

 
kg/ha in 10 cm mS/cm 

 Object NO3-N P K Mg Ca S Na Cl Mn B Cu Zn Fe EC pHKcl 

Variabel 15.8 18.1 120.3 113.2 444.6 0.0 22.7 26.7 0.0 0.1 7.2 43.7 163.6 0.4 5.7 

Gangbaar 20.0 7.6 125.0 114.9 444.5 0.0 33.3 30.2 0.0 0.2 6.9 40.6 154.2 0.4 5.5 

Kieseriet 24.7 11.5 131.3 120.9 459.8 4.8 24.0 29.6 0.0 0.1 6.9 47.1 147.1 0.5 5.6 

extra N 17.6 11.8 90.1 112.7 464.2 0.0 29.3 28.6 0.2 0.2 7.4 45.9 147.9 0.4 5.5 

 
Uit tabel 11 blijkt dat het object met extra Kieseriet resulteerde in een hoger Mg- en  
S-gehalte.  Het extra N object resulteerde op 18 juni niet in een meetbaar hogere 
voorraad stikstof, doordat de extra stikstof toen nog niet toegediend was. 
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Met behulp van aardappelmonitoring is gedurende het seizoen op vier momenten (15, 
25 juni en 2, 25 juli) de groei van het gewas gevolgd. Het volgen van de groei houdt in 
dat het loofgewicht is bepaald en dat per behandeling het nitraatgehalte in het 
plantsap van de bladstelen is vastgesteld. De loofgewichten gedurende het seizoen 
en het nitraatgehalte in de bladstelen zijn weergegeven in de figuren16 en 17.  
De resultaten van aardappelmonitoring zijn als bijlage 17 toegevoegd. 
 

 
Figuur 16: Het verloop van het nitraatgehalte in het plantsap van de bladstelen 
 
Uit figuur 16 blijkt dat tot begin juli de verschillende behandelingen niet resulteerden in 
een verschil tussen nitraatgehalten in de bladstelen. In juli leidde extra stikstof tot een 
hoger nitraatgehalte dan het variabele, gangbare en kieseriet object.  

 

  
Figuur 17: Het verloop van het verse loofgewicht gedurende het seizoen 
 
Uit figuur 17 blijkt dat extra stikstof resulteerde in een verhoging van het loofgewicht. 
De verschillende behandelingen (variabel, gangbaar, extra Mg met kieseriet) 
resulteerden niet in een verschil tussen loofgewichten. 
 

2 juli: Advies: 20 kg N/ha 

2 juli: Advies: 20 kg N/ha 
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Aardappelmonitoring van ALTIC wordt gebruikt voor een absoluut N-advies. De 
hoogte van de gift wordt bepaald door aardappelmonitoring en de sensor bepaalt de 
variatie. 
Uit figuren 16 en 17 (zie ook bijlage 17) blijkt dat op de variabele strook een 
bijbemestingsadvies is gegeven op basis van aardappelmonitoring van ALTIC. Op 2 
juli is er 20 kg N/ha geadviseerd. Bij het variabel bemeste object is de bijbemesting 
uitgevoerd met gemiddeld 39 kg N/ha op 15 juli. 
 
In figuur 18 is een advieskaart gepresenteerd van het aardappelperceel Bax.  De 
advieskaart is gebaseerd op de S1-waarde van de N-Sensor metingen op 28 juli, 
gecombineerd met het advies van aardappelmonitoring van 25 juli. 

 
Figuur 18: Advieskaart van het aardappelperceel 
 
Op de praktijkpercelen zijn twee systemen gevolgd voor de opbrengst. Namelijk 
‘bemesten volgens standaard praktijk’ en ‘variabel bemesten volgens advies 
aardappelmonitoring en N-Sensor’. De opbrengstbepaling is uitgevoerd door per 
strook volledige lengtes op te rooien. In tabel 12 zijn de resultaten van de opbrengst 
weergegeven. 
 
Tabel 12. Opbrengstgegevens van aardappelperceel bij Bax  
Strook Opbrengst (ton/ha) 

Variabel 74.9 

Gangbaar 77.3 

 
De totaalopbrengst op de variabel bemeste strook bleef licht achter ten opzichte van 
de gangbaar bemeste strook. Dit kan geen gevolg zijn van de hoogte van de 
bemesting en de toedieningsmomenten. De toedieningsmomenten en hoeveelheden 
stikstof zijn bij de variabele strook namelijk hetzelfde als bij de gangbare strook.  
Een verklaring voor een mogelijk lagere opbrengst op de variabel bemeste strook is 
dat bodemverschillen tussen de twee stroken een rol heeft gespeeld. Mogelijk dat het 

Variabel  
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plaatsspecifiek toedienen van variabele hoeveelheden stikstof tot een reductie heeft 
geleid, maar dit lijkt niet aannemelijk. Om betere conclusies te kunnen trekken zou het 
mooier zijn geweest wanneer de telerspraktijk zou verschillen van de uitgebrachte 
adviezen. Het aardappelmonitoringssysteem blijkt daarnaast echter juist goed aan te 
sluiten bij de telerspraktijk van de heer Bax. Het heeft in 2012 echter geen 
stikstofreductie opgeleverd. Dit is in 2012 ook heel moeilijk gebleken, juist omdat er 
veel N-verliezen al aan het begin van het groeiseizoen optraden. De stikstof was 
daarom heel hard nodig, wat leidde tot vrij hoge N-adviezen.  
 
Van de geoogste knollen is per strook een monster genomen waarin waarvan een 
drogestofanalyse is uitygevoerd. Vervolgens is de minerale samenstelling van de 
drogestof bepaald. De resultaten van deze analyses zijn weergegeven in tabel 13. 
 
Tabel 13. Minerale samenstelling geoogste knollen 

 
% g/kg ds mg/kg ds 

Strook Ds TotN P K Mg Ca Na Mn B Cu Zn Fe Mo 

Variabel 20.1 13.1 2.2 21.3 0.81 0.1 0.1 1.99 4.44 3.11 26.74 21.14 0 

Gangbare 20.3 12.3 2 21.9 0.84 0.08 0.11 2.05 4.96 3.15 20.79 17.95 0.4 

 
De variabele strook lijkt te leiden tot een verhoging van het N-gehalte in de knol. Dit is 
echter niet betrouwbaar vast te stellen, omdat het een strokenvergelijking (zonder 
herhalingen) betreft. 
Met behulp van een penetrologger is op 5 juli de indringingsweerstand gemeten. De 
kaarten zijn als bijlage 22 weergegeven.  
In figuur 19 is het gemiddelde van alle uitgevoerde metingen gepresenteerd. 
Op de x-as is de indringingsweerstand weergegeven en op de y-as de meetdiepte. 
In bijlage 23 is per meetpunt de exacte indringingsweerstand weergegeven.  
 

 
Figuur 19: Gemiddelde  indringingsweerstand van het aardappelperceel bij Bax 
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Uit figuur 19 bleek dat er op het perceel geen problemen aanwezig zijn met 
verdichtingen in de bouwvoor. Uit figuur 15 en de in de bijlagen gepresenteerde 
perceelskaarten blijkt dat de meeste verdichting zich in de diepere laag bevindt. Een 
indringingsweerstand van > 3 MPa is vastgesteld vanaf een diepte van 50 cm. 
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Conclusies 

 
Op een drietal locaties is in de teelt van granen op stroken onderzocht wat de effecten 
zijn van variabele bemesting op basis van reflectiemetingen met een Yara N-sensor. 
Deze bemesting is gekoppeld aan concrete (absolute) adviezen op basis van een 
Yara N-tester. Op één locatie is tevens variabele groeiregulatie uitgevoerd, waarbij 
gebruik gemaakt is van de variatie in biomassa die door de Yara N-sensor is 
geregistreerd. Op twee locaties zijn in de teelt van aardappelen eveneens de 
mogelijkheden van gebruik van gewasreflectiegegevens onderzocht. 
 
Effecten van variabele bemesting in de teelt van granen 
In de teelt van wintertarwe op dalgrond in Valthermond en klei bij Duisterwinkel is op 
basis van het absolute advies van de Yara N-tester bijbemest. In de teelt van gerst is 
door teler Bax eveneens op basis van het absolute N-advies uit de Yara N-tester 
variabele dosering van stikstof uitgevoerd op basis van de Yara N-sensor. 
 
Bij proefboerderij Valthermond is voor de variabel bemeste strook op basis van de N-
tester een lagere N-hoeveelheid gegeven dan op de volgens de praktijk bemeste 
strook. Opvallend is dat met de variabele bemesting slechte plekken die in het vroege 
voorjaar zichtbaar waren zijn weggewerkt. Het systeem van advisering (N-reductie 
waar mogelijk) in combinatie met plaatsspecifieke toediening lijkt te leiden tot 
opbrengstreductie en een homogener eindproduct. Deze resultaten sluiten aan op de 
in 2011in een vergelijkbare proefopzet behaalde resultaten. 
 
Bij akkerbouwer Duisterwinkel te Vierhuizen (GN) sloot de advisering op basis van de 
Yara N-tester aan op de praktijk. Op zowel de volgens de praktijk bemeste als de 
variabel bemeste strook zijn op dezelfde momenten gemiddeld gelijke hoeveelheden 
stikstof toegediend. Op de variabele strook is de stikstof echter wel variabel 
toegediend op basis van de metingen van de Yara N-sensor (evenals op de strook 
met combinatie van variabele bemesting en groeiregulatie). Variabele toediening van 
stikstof lijkt te leiden tot een homogenere opbrengstverdeling over de strook en een 
betere N-benutting. Dit leidde op de strook met enkel variabele N-bemesting tot de 
hoogste opbrengst. De combinatie variabele bemesting en groeiregulatie leidde tot 
een homogenisering van de opbrengstverdeling over de strook, maar lijkt minder 
positief. Dit is echter op basis van een strokenvergelijking en éénjarige resultaten niet 
hard te maken. 
 
In de teelt van gerst door akkerbouwer Bax te Luyksgestel is op basis van het advies 
van de Yara N-tester een deel van het perceel met een vaste hoeveelheid stikstof 
bijbemest en een deel van het perceel met een variabele dosering. De gemiddelde 
hoeveelheid is bij de bijbemesting voor beide stroken gelijk. Op basis van de 
opbrengstkaart kan geen betrouwbare uitspraak worden gedaan over de effecten van 
de variabele toepassing op de (homogeniteit van de) opbrengst. Dit is deels een 
gevolg van het feit dat er een sterk baaneffect zichtbaar is in de opbrengstkaart. 
 
Effecten van variabele bemesting in de teelt van aardappelen 
In Valthermond zijn tijdens het teeltseizoen op basis van aardappelmonitoring 
viermaal bemestingsadviezen gegeven. Uit deze adviezen kwam viermaal een 
nuladvies voor stikstof. Ook op basis van de praktijkervaring van de bedrijfsleider van 
de proefboerderij in Valthermond (kleur van het gewas was goed), is in tegenstelling 
tot andere jaren, geen bijbemesting uitgevoerd op de praktijkstrook. Voor de 
zetmeelaardappelteelt kan daarom geen uitspraak worden gedaan over de 
meerwaarde van een plaatsspecifieke toepassing van het advies. Het maakt wel 
duidelijk dat een monitoringssysteem aan kan geven dat er geen stikstof bijbemest 
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behoeft te worden en dat dit overeenkomt met de praktijkervaring van betrokken 
telers.  
 
Bij akkerbouwer Bax uit Luyksgestel is tijdens de teelt op basis van 
aardappelmonitoring viermaal een N-advies gegeven. Op basis van de adviezen is 
driemaal bijbemest, waarbij op 15 juli en 4 augustus variabel is bijbemest. 
De praktijkgedachte van de heer Bax kwam overeen met de adviezen uit 
aardappelmonitoring, waardoor de gemiddeld toegediende hoeveelheden stikstof voor 
de gangbare en variabele strook gelijk zijn geweest. Het verschil tussen beide stroken 
is dat de gemiddeld gelijke hoeveelheid stikstof op de en strook variabel en op de 
andere strook niet variabel is toegediend. 
Variabel toedienen van stikstof lijkt te hebben geleid tot een iets lagere opbrengst dan 
een gelijke N-verdeling over de hele strook. Het lijkt echter wel te leiden tot een 
verhoogd N-gehalte in de geoogste knollen. De stikstofwerking lijkt daarmee niet de 
beperkende factor te zijn geweest.  
 
Voor meer effecten van N-adviessystemen in combinatie met een variabele 
toepassing wordt verwezen naar onderzoek dat PPO en ALTIC in de periode  
2011-2014 gezamenlijk uitvoeren in opdracht van het Masterplan 
Mineralenmanagement.  
 
Effecten van variabele toepassing van groeiregulatiemiddelen in wintertarwe 
Bij akkerbouwer Duisterwinkel is met behulp van reflectiegegevens uit de Yara N-
sensor het groeiregulatiemiddel Moddus in een variabele dosering toegepast 
(gemiddeld 0,25 liter/ha). Op de standaardstrook is dezelfde dosering toegepast, maar 
dan op de volledige strook 0,25 liter/ha. 
Uit de plantlengtemetingen die in het veld zijn uitgevoerd blijkt dat variabele 
toepassing van groeiregulatie lijkt te leiden tot een iets langer gewas, maar minder 
variatie in lengte. De planthoogte is na toepassing van variabele toepassing van 
groeiregulatiemiddelen over de hele strook homogener. 
De combinatie van variabele bemesting en groeiregulatie in dezelfde strook lijkt elkaar 
niet te versterken in een homogenere stand van het gewas en plantlengte. 
 
Effecten op CO2-reductie 
Een belangrijke mogelijkheid voor CO2-reductie is het gericht toepassen van stikstof, 
waarbij op basis van een concreet N-advies in bepaalde gevallen stikstof kan worden 
bespaard. Het typerende van N-bijbmestingsadviezen is, dat ze alleen dan adviseren, 
wanneer dit echt nodig is en daar ook de hoogte op aanpassen. Dit in tegenstelling tot 
de praktijk van een teler, waar een bepaalde veiligheidsmarge wordt aangehouden. 
Dit is ook nodig, omdat met het blote oog kleine verschillen onmogelijk in beeld 
gebracht kunnen worden. 
Op tarwe lijkt reductie van stikstof in bepaalde gevallen mogelijk, indien ondersteund 
door een concreet advies. Dit leidt tot een reductie van de CO2-productie bij de teelt. 
Bij aardappelen blijkt het wat lastiger om een consistent effect van variabele 
bemesting ondersteund door een concreet advies te laten zien. Bestaande 
adviessystemen zijn er wel, maar over concrete effecten van met name 
plaatsspecifieke toepassing van stikstof op aardappelen kan nog geen sluitende 
conclusie worden getrokken. 
 
Variabele toepassing van groeiregulatoren leidt niet tot een direct effect op CO2-
reductie. Bij een lagere plantlengte zou mogelijk diesel bespaard kunnen worden bij 
het maaidorsen. In de strokenproef bij Duisterwinkel lijken de planten eerder langer 
dan korter te worden (vooral minder spreiding in plantlengte). 
 



                  28 

Op basis van gewasgroeikaarten voorafgaand aan de aardappelteelt kan inzicht 
verkregen worden in de bodemverdichting en structuur. Hierdoor kunnen gerichte 
maatregelen worden genomen om de bodemstructuur te optimaliseren. Dit geeft dan 
in het vervolggewas aardappelen een grotere kans op een efficiëntere N-benutting. 
Minder stikstof draagt dan bij aan een CO2-reductie 
 
Mogelijke operationele precisielandbouwmaatregelen 
Op tarwe lijkt variabele N-bijbemesting op basis van een concreet advies 
perspectiefvol. Ook op aardappelen liggen hierin mogelijkheden, waarbij verdere 
optimalisatie van geleide bijmestsystemen in opdracht van het Masterplan 
Mineralenmanagement verder wordt onderzocht. 
 
Variabele toediening van de groeiregulator Moddus lijkt te leiden tot een homogenere 
plantlengte over de hele strook. Hier liggen kansen voor een efficiënter middelgebruik. 
Reductie in middelengebruik leidt dan tot minder milieubelasting en een lagere 
kostprijs. 
 
Bij aardappelen is in dit onderzoek geen effect van variabele toediening van 
loofdoodmiddelen onderzocht. Ook hier liggen kansen in reductie van milieubelasting 
en de hoeveelheid in te zetten gewasbeschermingsmiddel. 
 
Mogelijke strategische precisielandbouwmaatregelen 
Gewaskaarten als resultaat van een gewasreflectiesensor (zoals in dit project de Yara 
N-sensor) geven naast mogelijkheden voor operationele toepassingen tijdens de teelt 
ook mogelijkheden voor plaatsspecifieke maatregelen in bodem of eventuele 
volggewassen. Dit soort maatregelen vallen onder de strategische toepassingen. 
Gewassen geven veel verschillen aan die terug te herleiden zijn op de bodem. Met 
name graan laat dergelijke verschillen heel goed zien. Wanneer bepaalde plekken 
structureel terugkomen in gewaskaarten, kunnen via een checklist (project ‘Perceel 
Centraal’ worden stapsgewijs eventuele oorzaken worden aangetoond of uitgesloten. 
Regelmatig zijn bodemverbeterende, ontwaterende of bemestingsmaatregelen nodig 
om de situatie op dergelijke  plekken in percelen te verbeteren. Via deze weg leidt een 
gewaskaart die voor operationele doeleinden gebruikt wordt, tevens tot een 
strategische maatregel. 
 
Op basis van meerdere gewaskaarten gedurende het seizoen, of meerdere jaren kan 
mogelijk een basiskaart worden vastgesteld die gebruikt kan worden voor variabele 
bemesting, plaatsspecifieke aanpak van verdichtingen of bodemverbeterende 
maatregelen. 
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Bijlage 1: Proefveldschema van het tarweveld bij Valthermond 
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Bijlage 2: Proefveldschema van het aardappelveld bij 
Valthermond 
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Bijlage 3: Proefveldschema van het tarweveld bij Duisterwinkel 
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Bijlage 4: Proefveldschema van het aardappelveld bij Bax 
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Bijlage 5: Algemene teeltgegevens van tarweveld Valthermond 
 

Activiteiten perceel 
Perceel: 65a 
Teeltjaar: 2012 
Gewas: Wintertarwe 
Teeltdoel: Baktarwe 
Ras: Delmare 
Oppervlakte: 4.94 ha 
 

 

Zaaien / poten / planten 

Datum  Uitgangsmateriaal 
Opp. 
ha 

Hoeveelheid 
/ha 

Hoeveelheid 
/perceel 

04-11-2011  Zaaizaad (tarwe) 4.94 150 kg 741 kg 

        

Gewasbescherming 

Datum  Middel 
Toelatings- 
nummer 

Opp. 
ha 

Dosering 
kg-l/ha 

Dosering 
kg-l 
/perceel 

Actieve stof 
kg/ha 

Milieubelastingspunten/ha 

opp. water bodem 
grond- 
water 

11-11-2011  Glyphogan 11230 4.94 3.000 14.820 1.080 6 6 0 

30-04-2012  Atlantis 12748 4.94 0.300 1.482 0.011 7 60 66 

  Primstar 12585 4.94 1.000 4.940 0.102 5 6 0 

  Robbester — 4.94 1.000 4.940 0.000 — — — 

05-05-2012  Skyway Xpro 13513 4.94 0.750 3.705 0.206 — — — 

05-06-2012  Skyway Xpro 13513 4.94 1.000 4.940 0.275 — — — 

  Karate Zeon 12698 4.94 0.050 0.247 0.005 20 0 0 

  

Totaal 1.680 38 72 66 

Bemesting 

Datum  Meststof 
Opp. 
ha 

Gift 
/ha 

Gift 
/perceel 

 
Gift (kg/ha) 

N P2O5 K2O 
28-10-2011  Kali 60 (chloorhoudend) 4.94 250.0 kg 1235.0 kg  0.0 0.0 150.0 

06-03-2012  Kalkammonsalpeter (KAS 24% + 15% SO3) 4.94 425.1 kg 2100.0 kg  102.0 0.0 0.0 

24-05-2012  Kalkammonsalpeter (KAS 27%) 2.63 206.1 kg 542.0 kg  55.6 0.0 0.0 

24-05-2012  Kalkammonsalpeter (KAS 27%) 2.31 225.0 kg 519.8 kg  60.8 0.0 0.0 

13-06-2012  Kalkammonsalpeter (KAS 27%) 2.68 169.4 kg 454.0 kg  45.7 0.0 0.0 

13-06-2012  Kalkammonsalpeter (KAS 27%) 2.26 185.0 kg 418.1 kg  50.0 0.0 0.0 

  

Totaal 207.7 0.0 150.0 
Memo 

Datum  Bewerking Memo 

24-05-2012  Bemesting 24-5-2012: Taak geimporteerd met Isobus koppeling. Variabel gestrooid! 206.1 kilogram KAS per 
hectare 

13-06-2012  Bemesting 13-6-2012: Taak geimporteerd met Isobus koppeling. Variabel gestrooid! 169.4 kilogram KAS per 
hectare. 

Overige bewerkingen 

Datum  Bewerking 
Opp. 
ha 

03-11-2011  Spitten 4.94 
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Bijlage 6: Algemene teeltgegevens van aardappelveld 
Valthermond 
 

Activiteiten perceel 
Perceel: 64a 
Teeltjaar: 2012 
Gewas: Aardappelen 
Teeltdoel: Fabrieks (bewaring) 
Ras: Aveka 
Oppervlakte: 4.78 ha 
 

 

 

Zaaien / poten / planten 

Datum 
 
Uitgangsmateriaal 

Opp. 
ha 

Hoeveelheid 
/ha 

Hoeveelheid 
/perceel 

27-04-2012  Pootgoed 4.78 2200 kg 10516 kg 

        

Gewasbescherming 

Datum 
 
Middel 

Toelatings- 
nummer 

Opp. 
ha 

Dosering 
kg-l/ha 

Dosering 
kg-l 
/perceel 

Actieve stof 
kg/ha 

Milieubelastingspunten/ha 

opp. water bodem 
grond- 
water 

08-03-2012  Glyphogan 11230 4.78 3.000 14.340 1.080 6 6 0 

27-04-2012  Vydate 10G 12409 4.78 40.000 191.200 4.000 0 80 0 

  Amistar 11767 4.78 1.000 4.780 0.250 1 26 0 

27-04-2012  Monarch 13144 4.78 0.440 2.103 0.202 0 4 0 

12-05-2012  Afalon Flow 11019 4.78 1.700 8.126 0.765 544 32 0 

  Challenge 8950 4.78 1.000 4.780 0.600 75 3 0 

  Tipo — 4.78 1.000 4.780 0.842 — — — 

26-05-2012  Titus 11393 4.78 0.040 0.191 0.010 0 0 52 

  Zipper — 4.78 0.150 0.717 0.000 — — — 

01-06-2012  Revus 12969 4.78 0.500 2.390 0.125 1 3 0 

07-06-2012  Revus 12969 4.78 0.500 2.390 0.125 1 3 0 

14-06-2012  Revus 12969 4.78 0.500 2.390 0.125 1 3 0 

20-06-2012  Valbon 12667 4.78 2.000 9.560 1.525 2 14 46 

27-06-2012  Valbon 12667 4.78 2.000 9.560 1.525 2 14 46 

04-07-2012  Valbon 12667 4.78 2.000 9.560 1.525 2 14 46 

11-07-2012  Valbon 12667 4.78 2.000 9.560 1.525 2 14 46 

  Signum 12630 4.78 0.200 0.956 0.067 0 9 0 

  Gazelle 12809 4.78 0.250 1.195 0.050 4 40 0 

18-07-2012  Valbon 12667 4.78 2.000 9.560 1.525 2 14 46 

01-08-2012  Ranman Top 13467 4.78 0.500 2.390 0.080 — — — 

  Signum 12630 4.78 0.200 0.956 0.067 0 9 0 

08-08-2012  Ranman Top 13467 4.78 0.500 2.390 0.080 — — — 

15-08-2012  Ranman Top 13467 4.78 0.500 2.390 0.080 — — — 

  Signum 12630 4.78 0.200 0.956 0.067 0 9 0 

29-08-2012  Ranman Top 13467 4.78 0.500 2.390 0.080 — — — 

05-09-2012  Ranman Top 13467 4.78 0.500 2.390 0.080 — — — 

13-09-2012  Tridex DG 10560 4.78 1.750 8.365 1.313 2 12 44 

  Canvas 13530 4.78 0.300 1.434 0.060 — — — 

20-09-2012  Reglone 5581 4.78 2.500 11.950 0.500 183 375 0 
  

Totaal 18.272 827 683 326 

     

Bemesting 

Datum 
 
Meststof 

Opp. 
ha 

Gift 
/ha 

Gift 
/perceel  

Gift (kg/ha) 

N P2O5 K2O 

20-04-2012  Kalkammonsalpeter (KAS 27%) 4.78 340.0 kg 1625.2 kg  91.8 0.0 0.0 

03-05-2012  GFT-landbouwcompost (VAR) 4.78 11.0 ton 52.5 ton  95.6 50.5 89.0 
  

Totaal 187.4 50.5 89.0 
 

Overige bewerkingen 

Datum 
 
Bewerking 

Opp. 
ha 

25-04-2012  Spitten 4.78 



                  35 

Bijlage 7: Algemene teeltgegevens van tarweveld 
Duisterwinkel 
 

Activiteiten perceel 
Perceel: 09 
Teeltjaar: 2012 
Gewas: Wintertarwe 
Teeltdoel: Baktarwe 
Ras: SW Tataros 
Oppervlakte: 18,00 ha 
 

 
Zaaien / poten / planten 

Datum  Uitgangsmateriaal 
Opp. 
ha 

Hoeveelheid 
/ha 

Hoeveelheid 
/perceel 

26-09-2011  Zaaizaad (tarwe) 18,00 200 kg 3600 kg 

Gewasbescherming 

Datum  Middel 
Toelatings- 
nummer 

Opp. 
ha 

Dosering 
kg-l/ha 

Dosering 
kg-l 
/perceel 

Actieve stof 
kg/ha 

Milieubelastingspunten/ha 

opp. water bodem 
grond- 
water 

28-03-2012  Atlantis 12748 18,00 0,300 5,400 0,011 7 60 48 

  Hussar 12517 18,00 0,006 0,100 0,000 0 0 1 

  Robbester — 18,00 1,000 18,000 0,000 — — — 

  Hussar Vloeibaar 12869 18,00 0,078 1,400 0,008 4 4 210 

25-04-2012  Moddus 250 EC 12063 18,00 0,250 4,500 0,063 1 2 0 

  Stabilan 8828 18,00 0,500 9,000 0,375 0 2 1 

  Dithane DG Newtec 10318 18,00 1,500 27,000 1,125 2 11 113 

04-05-2012  Skyway Xpro 13513 18,00 0,700 12,600 0,193 0 0 0 

  Stabilan 8828 18,00 0,889 16,000 0,667 0 4 1 

25-05-2012  U 46 MCPA 7737 18,00 2,000 36,000 1,000 14 0 800 

  Skyway Xpro 13513 18,00 0,700 12,600 0,193 0 0 0 

11-06-2012  Prosaro 12843 18,00 0,776 13,971 0,194 1 6 582 
  

Totaal 3,827 27 89 1755 

Bemesting 

Datum  Meststof 
Opp. 
ha 

Gift 
/ha 

Gift 
/perceel 

 
Gift (kg/ha) 

N P2O5 K2O 
10-03-2012  Kalkammonsalpeter (KAS 24% + 15% SO3) 18,00 399,9 kg 7198,1 kg  96,0 0,0 0,0 

07-05-2012  Kalkammonsalpeter (KAS 27%) 18,00 260,0 kg 4680,0 kg  70,2 0,0 0,0 

09-06-2012  Kalkammonsalpeter (KAS 27%) 18,00 150,0 kg 2700,0 kg  40,5 0,0 0,0 
  

Totaal 206,7 0,0  
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Bijlage 8: Algemene teeltgegevens van gerstveld Bax 
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Bijlage 9: Algemene teeltgegevens van aardappelveld Bax 
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Bijlage 10: N-sensor kaart van tarwe waar variabele dosering 
met groeiregulatie is toegepast door Duisterwinkel 
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Bijlage 11: N-sensor kaart van variabel te bemesten tarwe 
Duisterwinkel 
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Bijlage 12: N-Advieskaart voor het tarweveld bij PPO 
Valthermond op 15 mei 
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Bijlage 13: N-Advieskaart voor het aardappelveld bij PPO 
Valthermond op 13 juni 
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Bijlage 14: N-Advieskaart voor het gerstveld bij Bax 

 



                  45 

Bijlage 15: N-Advieskaart voor het aardappelveld bij Bax 
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Bijlage 16: Aardappelmonitoringresultaten van Valthermond 
 
 

   
g/plant mg/l kg/ha 

Project Omschrijving Datum plantgewicht   Nitraat  Kalium  Mangaan  Advies  

PPL - Valthermond plaatsspecifiek 14-jun 734 6472 5667 1.7 0 

PPL - Valthermond plaatsspecifiek 28-jun 1422 6549 4570 3.3 0 

PPL - Valthermond plaatsspecifiek 10-jul 1403 6274 4070 3.9 0 

PPL - Valthermond plaatsspecifiek 23-jul 1125 3984 4518 2.8 0 

PPL - Valthermond gangbaar 14-jun 589 6496 5395 1.2 0 

PPL - Valthermond gangbaar 28-jun 1317 6649 3757 2.8 0 

PPL - Valthermond gangbaar 10-jul 1564 6555 3760 2.8 0 

PPL - Valthermond gangbaar 23-jul 1023 2599 4026 2.9 0 

PPL - Valthermond Extra N 14-jun 563 6896 5473 3.4 0 

PPL - Valthermond Extra N 28-jun 1498 5473 4488 4.9 0 

PPL - Valthermond Extra N 10-jul 1384 2327 3001 3.6 0 

PPL - Valthermond Extra N 23-jul 1071 3670 4303 4.5 0 

 
 
 
 
 
 

Bijlage 17: Aardappelmonitoringresultaten van Maurits Bax 
 

   
g/plant mg/l kg/ha 

Project Omschrijving Datum plantgewicht   Nitraat  Kalium  Mangaan  Advies  

PPL - M. Bax variabel 15-jun 864 4017 5502 0 50 

PPL - M. Bax variabel 25-jun 1073 1862 5603 4.1 20 

PPL - M. Bax variabel 2-jul 1119 1714 5827 3.9 20 

PPL - M. Bax variabel 25-jul 1080 494 5320 2.6 40 

PPL - M. Bax gangbaar 15-jun 700 4656 5948 0 30 

PPL - M. Bax gangbaar 25-jun 1007 1962 5855 3.5 20 

PPL - M. Bax gangbaar 2-jul 1103 1608 6122 5.5 20 

PPL - M. Bax gangbaar 25-jul 1092 636 5455 2.4 30 

PPL - M. Bax Extra N 15-jun 1047 4074 5492 0 50 

PPL - M. Bax Extra N 25-jun 1060 2323 5212 3.6 30 

PPL - M. Bax Extra N 2-jul 1216 3273 5423 3.2 0 

PPL - M. Bax Extra N 25-jul 1126 2003 4231 2.5 0 

PPL - M. Bax Kieseriet 15-jun 790 4404 5907 0 30 

PPL - M. Bax Kieseriet 25-jun 1049 1723 5585 3.6 30 

PPL - M. Bax Kieseriet 2-jul 1112 1798 6487 3.5 20 

PPL - M. Bax Kieseriet 25-jul 1094 506 5575 2.3 40 
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Bijlage 18: Duisterwinkel penetrologgerkaarten voor het 
tarweveld 
 

 



                  48 

Bijlage 19: Duisterwinkel penetrologgermetingen voor het tarweveld 
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Bijlage 20: Maurits Bax penetrologger kaarten voor het gerstveld 
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Bijlage 21: Bax penetrologgermetingen voor het gerstveld 
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 Bijlage 22: Bax penetrologgerkaarten voor het aardappelveld  
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Bijlage 23: Bax penetrologgermetingen voor het aardappelveld 
 

 


