
�Waarom PPL

- Onze diensten en advisering te verbeteren

- Doel is om telers beter van dienst te kunnen zijn

�Van start met PPL

- Subsidie werkt ondersteunend; steuntje in de rug

- Impuls aan projecten / ontwikkelingen

�Bezigheden voor de komst van PPL

- Waar zijn we mee bezig?

- Yara N-sensor

- Gewaskaarten, wat is er in te zien en hoe te gebruiken

- Praktische handvaten vertaalslag (van data naar kaart 

naar actie)

Waar zijn we nu, ook binnen PPL, mee bezig?

�Agrifirm, ALTIC en Yara en groep telers van WISKI

�Verschillende stikstofmeetsystemen met elkaar vergeleken 

om tot een optimaal bemestingsadvies te kunnen komen

- Satellietbeelden, Yara N beelden, ALTIC 

adviessystemen, N-tester

�Doel om telers een optimaal variabel stikstofadvies / 

bemestingsstrategie te kunnen bieden � binnen PPL ijklijn 



Meetsysteem Yara N-sensor

Gewassensor Yara N-sensor is een uniek systeem:

�Groeiverschillen binnen een gewas in beeld

�Stikstofstatus van het gewas meten

�Stikstofbehoefte van het gewas berekenen

�Optimale hoeveelheid stikstof plaatsspecifiek toedienen

Voordelen

�Bewolking speelt geen rol (ALS type)

�3 stappen in één keer; stikstofbehoefte meten, optimale 

gift berekenen en bemesten

�Uniforme opbrengst en kwaliteit



Inhoud
Toepassingen en ervaringen met Yara N

�Groeiverschillen binnen een gewas in beeld

- Gewaskaarten 

�Optimale hoeveelheid stikstof plaatsspecifiek 

toedienen 

- (Absoluut) bemestingsadvies consumptie aard. & ALTIC 

aardappelmonitoring 

���� Yara N / fine tuning advieslijn PPL

�Loofdood module

�Graan groeiregulatie module

Gewaskaarten

�Wat is er in te zien?

- Rasverschillen

- Vorstschade

- Slechte 
bodemstructuur 

- Storende laag

- Voorvrucht verschil

- Aaltjes

- Zandkop

- Organische stof 
gehalte

- Veenplek

- Bomenrij 

- Mesthoop

- Gedempte sloot 

- Lage pH

- N-tekort

Basis variatiekaart?



Gewaskaarten 

�Wat kan een teler ermee?

- Eenjarige om meerjarige verschillen

- Groeiverschillen binnen een perceel in beeld 

� managementzones

- Waar moet ik bodemmonsters prikken

- Stikstofopname in beeld

�Hoe kun je nu de oorzaak(en) van gewasverschillen  

ontdekken?

Checklisten

• Helpen om de 
oorzaak(en) van 
gewasverschillen te 
ontdekken

• Ondersteunend 

• Bevestigend

• Actie?

operationeel

strategisch!

Bodemdiensten 
ALTIC - Coen ter Berg

• Structuur & vruchtbaarheid

vb verdichtingskaart penetrologger,  
structuurbeoordeling bodemprofielkuil

Knelpunten binnen perceel in beeld

Acties: Sturen na het seizoen



Acties: Sturen tijdens het seizoen

�Bodemstructuur in orde

�Hoe kan een teler dan groeiverschillen verkleinen?

Sturen in bemestingsgift / advies aanpassen op behoefte:

- Teler + en –

- Automatisch met gewassensor dmv PPL adviesregel

- IJking met aardappelmonitoring; hoogte gift

- Variabele bemestingskaart als taakkaart 

Vocht sturen; droogte overheersende beperkende factor

Aardappelmonitoring Online

• Ontwikkeld door ALTIC

• Bemestingsadviessysteem aardappel

• IJking adviesregel Yara N-sensor 

• N-advies gebaseerd op groeiverloop 

gewas / loof + nitraat in bladstelen

• Vanaf 2009 koppeling  

satellietkaarten; biomassabepaling 

door satelliet
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Ervaringen WISKI met Yara N-sensor

�Harold Zondag gehele bouwplan in beeld met de sensor

Ervaring opgedaan in: 

consumptie aardappelen 

peen

uien 

graan

Ervaring Consumptie aardappelen

�Bijna wekelijkse opnamen met de sensor 

� moment van bijbemesten goed bepalen

� strooien waar nodig en besparen waar kan

�Bemesting adviesregel van sensor geijkt met 

aardappelmonitoring adviezen � variabele strooikaart

- Besparingen 20 – 30 kg N zuiver besparen



Vervolg Ervaring Consumptie aardappelen

�Besparen begint al aan het begin van uw teelt 

� goed afgestemde bemesting 

- Vb hoe groener het gewas aan het einde van het 

groeiseizoen hoe hoger het middelengebruik bij 

loofdoding

Loofdoodmodule

Loofdoodmodule & Yara N-sensor

�PRI ontwikkelde loofdoodmodule

�Sensor meet groenheid � past realtime hoeveelheid 

middel aan

Voordelen

�Probleemloos rooien � gewas egaal en voldoende 

afsterven

�Middelen nauwkeurig inzetten, spuiten waar nodig �

hoeveelheid loof in kaart brengen

�Middelbesparing gemiddeld 50% (~ € 33,- per ha) 

uitschieters van 80% (~ € 52,- per ha)



Ervaring Peen 

�ALTIC bemestingsadvies systeem peenmonitoring  

gekoppeld aan gewaskaarten van sensor

Voordelen

- Betrouwbaar variabel bemesten 

� homogener gewas

- Door loofontwikkeling te sturen 

� minder kans op ziekten 

� meerdere keren bijbemesten � kan prima met sensor

- (Bij)bemestingstrategie zal kwaliteit positief beïnvloeden

- Gemiddeld hogere opbrengst

Ervaring Uien 

�Goede bemesting is nodig voor voldoende loofpakket

- Vroeg kunnen (bij)sturen

- Sensor brengt groeiverschillen in vroeg stadium in beeld 

� met precisie sturen

�Uien structuurgevoelig

Wat gewaskaart, basis voor strooikaart, kan vertekenen. 

� Zondag wil liever in uien variabel bemesten o.b.v. 

eerdere gewaskaart van graan

Ervaring Graan

�Gewaskaarten 

� Relatie biomassa en opbrengst sterk

� Gidsgewas voor vervolgteelten

�Graan groeiregulatie module

� beter benutten

� meer voordeel uit gewassensor

�Opbrengstmeter 

� beter benutten??



Waar liepen we tegen aan?

�Datamanagement

- Bijna wekelijks een opname…

- USB stick � data omzetten naar kaart � evalueren / 

beoordelen � advies � vervolgactie

- Efficiënt organiseren, hoe?

�Dit levert meer inzicht op van een perceel enof gewas

- Meer databronnen combineren

- Taakkaarten nauwkeuriger maken

Mede door PPL mogelijk gemaakt

�PPL Bemestingsadviesregel gewassensoren voor 

consumptie aardappelen

�Wat levert het op?

- Landbouw met (nog) meer precisie � nauwkeuriger N-

advies

- Steeds krappere bemestingsnormen � telers 

ondersteunen optimaal opbrengst te kunnen blijven halen

Tot slot 
Tips beter gewassaldo

�Terug naar de basis; gewas is de beste sensor die er is.

�Bodem veelal beperkende factor � sturen in bemesting

�Graan is een gidsgewas voor vervolggewassen

�Bestaande middelen meer toepassen

vb opbrengstmeter (=sensor)

�Bewustwording van kennis 

�Bestaande middelen innovatief toepassen

Nieuw idee? Of hergebruiken = duurzaam




