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Aandacht voor precisielandbouw tijdens aardappeldemodag 
 
Bij precisielandbouw denken we al snel aan stuurautomaten, satellietbeelden en boordcomputers die een macht aan 
gegevens gebruiken om de aan een trekker gekoppelde machines te instrueren. Zo kan de akkerbouwer schoon en 
zuinig produceren, een noodzaak in verband met de broeikasgasbestrijding. De overheid bevordert daarom de 
precisielandbouw via het Programma Precisielandbouw (PPL). Daarin werken overheid en bedrijfsleven samen door te 
investeren in uitvindingen die leiden tot een grotere nauwkeurigheid bij het gebruik van de productiemiddelen. 
Dat precisielandbouw ook zonder stuurautomaten, boordcomputers of satellietbeelden mogelijk is, blijkt uit de opkomst 
van de rijenbemesting*. Het is een prima voorbeeld van een techniek waarmee de nauwkeurigheid van de toediening 
van kunstmest fors kan toenemen, overigens zonder grote investeringens. Dat was ook de reden voor opname van het 
onderwerp rijenbemesting in PPL. 
 
De diverse machines die er op de markt zijn voor de uitvoering van rijenbemesting bij aardappels zijn te zien tijdens de 
AARDAPPELDEMODAG in stand nr 26 en op het demoveld 113. Ook de noviteit Precisiebemester-PPL-elektro, 
waarover elders meer te lezen valt, is daar te zien. 
 
In stand nr 26 treft men bovendien het BLGG uit Oosterbeek, omdat deze organisatie in het PPL meewerkt met Nedato, 
CZAV en Landbouwcommunicatie aan het opstellen van een advies voor rijenbemesting bij aardappels. Een fraai 
voorbeeld trouwens van samenwerking in de keten! Men schat de te realiseren besparing minstens op 30%, waar het 
gaat om fosfaat en op 10% als het gaat om stikstof. Komend jaar is onderzoek gepland bij PPO om deze percentages 
precies vast te stellen. Dat rijenbemesting bovendien de uniformiteit van de sortering tot gevolg kan heeft komt naar 
voren in de aardappeldemodaglezing in stand nr 26 onder de titel ´technische en financiële aspecten van de 
rijenbemesting´ door ir. H. Bartlema van Landbouwcommunicatie B.V., initiatiefnemer in PPL. 
 
* Plaatsen van meststoffen in de wortelzone via rijenbemesting is al meer dan 50 jaar een bekende techniek, waarmee 
schoon en zuinig kan worden bemest en waarvan het effect des te hoger is naarmate de bodemvruchtbaarheid afneemt, 
schoon, omdat rijpaden niet worden bemest, omdat kopakkers en kanten precies genoeg krijgen, omdat de 
vervluchtiging vermindert en omdat klimaatneutrale meststoffen kunnen worden toegepast, zuinig, omdat werkgangen 
worden bespaard en omdat de efficiency van de meststoffen wordt verhoogd. 
 
Voor nadere informatie : ir. H. Bartlema 06-51596092 of blc@precisiebemester.nl 


