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1111    Samenvatting en cSamenvatting en cSamenvatting en cSamenvatting en conclusiesonclusiesonclusiesonclusies    
 

De bodem als natuurlijke hulpbron centraalDe bodem als natuurlijke hulpbron centraalDe bodem als natuurlijke hulpbron centraalDe bodem als natuurlijke hulpbron centraal    

De principes van precisie-akkerbouw kunnen gebruikt worden voor verschillende doelen, bijvoorbeeld 

voor het minimaliseren van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. In het 

onderhavige project wordt precisie-akkerbouw door HWodKa gebruikt voor het optimaliseren van de 

benutting van de bodem als natuurlijke hulpbron voor de plantaardige productie. Het project heeft 

betrekking op bodems met een grondwaterprofiel. 
 

Het opbrengend vermogen van de bodemHet opbrengend vermogen van de bodemHet opbrengend vermogen van de bodemHet opbrengend vermogen van de bodem    

Bij de optimale benutting van de bodem, volgens de principes van precisie-akkerbouw, wordt de 

plaatsspecifieke streefopbrengst ontleend aan het plaatsspecifieke opbrengende vermogen van de bodem 

van een gewasperceel. De plaatsspecifieke streefopbrengst vormt het vertrekpunt voor beslissingen 

t.a.v. van de zaai- en pootdichtheid en voor de basis- en bijbemesting. Deze managementbeslissingen 

zijn samen in hoge mate bepalend voor de gerealiseerde opbrengst. 

 

Het opbrengend vermogen op subHet opbrengend vermogen op subHet opbrengend vermogen op subHet opbrengend vermogen op sub----perceelschaalperceelschaalperceelschaalperceelschaal    

Tot op heden wordt het opbrengend vermogen van de bodem geschat op perceelschaal. In het tijdperk 

van precisie-akkerbouw is het streven om kennis, methoden en technieken te ontwikkelen om het 

opbrengend vermogen te schatten op sub-perceelschaal en met een hogere precisie. De vaak grote 

ruimtelijke variatie van de opbrengst binnen een perceel en tussen percelen ligt aan deze benadering ten 

grondslag. De focus op het opbrengend vermogen van de bodem is bedoeld voor de bodembenutting, -

verbetering en -waardering. 

 

Bronnen van variatie van het opbrengend vermogenBronnen van variatie van het opbrengend vermogenBronnen van variatie van het opbrengend vermogenBronnen van variatie van het opbrengend vermogen    

Uiteindelijk zal precisie-akkerbouw leiden tot behandelingen op het niveau van individuele planten, d.w.z. 

van perceel-, via plaats- naar plantspecifiek management. De weg daar naar toe omvat o.a. het 

verklaren van de bronnen van ruimtelijke variatie en het duiden van zones met min of meer uniforme 

bodemeigenschappen. Zo kunnen culturele en natuurlijke bronnen van variatie onderscheiden worden: 

van verstopte drains, spuitsporen, gedempte greppels en sloten, overlap bij bemesting, oogstsporen, 

drooglegging, tot historisch bodemgebruik (bouwland, grasland, boomgaard) en natuurlijke processen bij 

landaanwinning. De schaalgrootte van de zones is afhankelijk van de bron(-nen) van variatie. Ook 

bepalen deze bronnen van variatie de vorm van de zones. Er zijn er steeds meer aanwijzingen dat 

variatie zich nadrukkelijk manifesteert in lengte patronen in de bewerkingsrichting van het perceel, met 

een breedte van enkele meters. Deze zones kunnen worden toegeschreven aan bewerkingen op het 

perceel. 
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Grootschalige variatie van het opbrengend vermogenGrootschalige variatie van het opbrengend vermogenGrootschalige variatie van het opbrengend vermogenGrootschalige variatie van het opbrengend vermogen    

Hoewel hard bewijs ontbreekt is er consensus over de stelling dat op veel akkerbouwpercelen in de 

Hoeksche Waard substantiële opbrengstverschillen (10 - 30%) voorkomen tussen zones van ‘enige’ 

omvang (> 1 ha), met een vaste locatie, maar meestal met vage natuurlijke grenzen. De oorzaak van de 

verschillen tussen die zones  wordt voornamelijk verklaard door grootschalige culturele en natuurlijke 

factoren die samen het bodemprofiel bepalen. Ook het opbrengend vermogen is afhankelijk van deze 

factoren. Met de huidige technieken kunnen deze grootschalige zones plaatsspecifiek behandeld worden. 

 

Tijdelijke variatie van het opbrengend vermogenTijdelijke variatie van het opbrengend vermogenTijdelijke variatie van het opbrengend vermogenTijdelijke variatie van het opbrengend vermogen    

Er is in de praktijk ook consensus over de stelling dat bovengenoemde, in de tijd relatief onveranderlijke 

grootschalige patronen volledig overschaduwd kunnen worden door tijdelijke ‘jaareffecten’. Deze 

jaareffecten, zoals t.g.v. de oogstomstandigheden voorafgaand aan het nieuwe groeiseizoen, beperken 

zich tot de bouwvoor maar kunnen het opbrengend vermogen drastisch beïnvloeden. Om rekening te 

houden met deze effecten  zijn technieken nodig die geschikt zijn voor behandelingen op kleine schaal (~ 

3m werkbreedte tot plantniveau). 

 

Het opbrengend vermogen in kaart brengenHet opbrengend vermogen in kaart brengenHet opbrengend vermogen in kaart brengenHet opbrengend vermogen in kaart brengen    

De leidende vraag is nu: welke methoden zijn geschikt om de ruimtelijke variatie van het opbrengend 

vermogen van de bodem in kaart te brengen? In dit verslag wordt eerst nader ingegaan op 

bodemeigenschappen die relevant zijn voor het opbrengend vermogen. Voor de bouwvoor wordt de mate 

van verkruimeling als belangrijkste eigenschap geduid. Deze eigenschap beïnvloedt de vroegheid van het 

gewas, het aantal planten/aren/stengels/m2 (gegeven de zaai- of pootdichtheid), de beworteling en de 

mineralisatie. De belangrijkste eigenschappen van de ondergrond betreffen de gelaagdheid van het 

profiel in relatie tot beworteling enerzijds en capillaire opstijging anderzijds. Vervolgens wordt stilgestaan 

bij bekende oorzaken van ruimtelijke en tijdelijke variatie van deze eigenschappen. 

 

Geodata van verschillende bronnenGeodata van verschillende bronnenGeodata van verschillende bronnenGeodata van verschillende bronnen    

Het opbrengend vermogen kan niet adequaat met één sensorwaarneming geschat worden omdat het 

afhankelijk is van een complex van factoren. Meer voor de hand ligt een benadering waarbij geo-data 

van verschillende goedkope, maar betrouwbare bronnen (niet in de laatste plaats van de akkerbouwer 

zelf) ingewonnen en gestapeld worden, zodanig dat dit resulteert in nuttige informatie tegen relatief lage 

kosten. Meestal zijn dit bronnen die elk slechts een indicatie geven van één aspect van de bodem. 

 

Een tijdreeks van wdviEen tijdreeks van wdviEen tijdreeks van wdviEen tijdreeks van wdvi----kaartenkaartenkaartenkaarten    

De plaatsspecifieke opbrengst is de beste indicatie voor de ruimtelijke variatie van het opbrengend 

vermogen. Helaas is deze informatie nog maar incidenteel beschikbaar. In vervolg op het PPL066 project 

‘Plaatsspecifiek perceelmanagement van de kaart (1)’ (WUR, Lammert Kooistra 2011) wordt nader 

onderzocht of remote- en near-sensingbeelden een indicatie geven van de ruimtelijke variatie van de 

opbrengst. Geconcludeerd wordt, dat een tijdreeks van hoge resolutie wdvi-kaarten (max 2 x 2m), van 
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opnamen in afgebakende gewasspecifieke fasen van het groeiseizoen, geschikt zijn als indicatie van de 

ruimtelijke verdeling van de opbrengst. De hoge kosten van dergelijke kaarten belemmeren echter de 

benutting op praktijkschaal. Een service à la Mijnakker zou voor deze toepassing waardevol zijn. Dit 

geldt zeker ook t.b.v. de monitoring van de respons op precisie-akkerbouw maatregelen. 

 

De referentiekaart voor ‘prikplan’De referentiekaart voor ‘prikplan’De referentiekaart voor ‘prikplan’De referentiekaart voor ‘prikplan’    

Een tijdreeks van wdvi-kaarten is geschikt om een referentiekaart te maken voor het ontwerp van een 

zogenaamd ‘prikplan’ voor een nadere analyse van bovengenoemde plaatsspecifieke eigenschappen van 

het bodemprofiel. Deze nadere analyses, bijvoorbeeld door een bodemdeskundige en aan de hand van 

o.a. boormonsters, kunnen dan resulteren in een perceelkaart met de ruimtelijke duiding van het 

opbrengend vermogen. Voor een gegeven teelt volgt de plaatsspecifieke streefopbrengst uit het 

opbrengend vermogen, ras en teeltdoel. De nutriëntenvoorziening, gegeven de 0-situatie, dient hierop 

afgestemd te worden. Het genoemde ‘prikplan’ dient eveneens het bodemonderzoek t.b.v. de 0-situatie 

(bouwlandanalyse, Spurway, Nmin-bepaling). 

 

De ploegweerstandkaart als referentie voor de zaaiDe ploegweerstandkaart als referentie voor de zaaiDe ploegweerstandkaart als referentie voor de zaaiDe ploegweerstandkaart als referentie voor de zaai---- en pootkaart en pootkaart en pootkaart en pootkaart    

De ploegweerstand lijkt een waardevolle indicatie te geven van de zwaarte van de grond, cq. de mate 

van verkruimeling van de bouwvoor. De ploegweerstandkaart kan dienen als referentiekaart voor het 

ontwerp van een zaai- of pootkaart, gegeven de nagestreefde plant-/stengel-/aardichtheid, de 

eigenschappen van het zaai- en pootgoed en de streefopbrengst. De lage kosten maken de methode in 

beginsel geschikt voor toepassing in de praktijk. Waarschijnlijk kan deze kaart op korte termijn 

vervangen worden door een brandstofgebruikkaart. Het plaatsspecifieke energiegebruik bij de 

hoofdgrondbewerking en de zaai- en pootbedbereiding kan wellicht ook dienen om het opbrengend 

vermogen te corrigeren met de kwaliteit van de bouwvoor. Verder wordt opgemerkt, dat de zonering 

voor de zaai- of pootkaart niet gelijk hoeft te zijn die van de strooikaart voor bemesting. 

 

De ECDe ECDe ECDe EC----scan als referentiescan als referentiescan als referentiescan als referentie voor ‘pri voor ‘pri voor ‘pri voor ‘prikplan’kplan’kplan’kplan’    

In het verleden is door HWodKa onderzoek gedaan naar de toepassing van een mobiele, hydraulisch 

aangedreven penetrograaf voor het scannen van het bodemprofiel. Deze methode lijkt geschikt voor het 

scannen van de gelaagdheid van het bodemprofiel, maar wordt door HWodKa als te duur beschouwd. Als 

alternatief voor deze scan voor de eigenschappen van de ondergrond is in het onderhavige project de 

Veris MPS3 bodemscan (Agrometius) ingezet. Deze scanmethode, waarbij het elektrisch 

geleidingsvermogen, de pH en het organische stofgehalte gescand wordt, heeft een positie verworven in 

gebieden met een hangwaterprofiel. De Veris MPS3 lijkt ruimtelijke verschillen in bodemeigenschappen 

van kleigronden in kaart te kunnen brengen. Zo konden zones met resp. een hoog kleigehalte en een 

hoog organische stofgehalte onderscheiden worden. Hetzelfde gold voor gedempte sloten en greppels. 

De eerdergenoemde fijnmazige bronnen van variatie (greppels, sporen) vergen een intensieve 

bemonstering. HWodKa-deelnemers oordelen, dat de opgeleverde EC-kaart hoogstens kan dienen als 

referentiekaart voor een prikplan voor nader bodemonderzoek. Mede hierdoor wordt de methode (met ~ 

€150/ha weliswaar goedkoper dan de penetrograaf) door HWodKa-deelnemers als te duur beschouwd. 

 

 


