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PPL122 PSPM van de Kaart in de Hoeksche Waard 

Verslag discussie op 6 december, 9.30 - 12.00, PPO-Westmaas. 

Thema: het verbeteren van de (benutting van) de bodem door toepassing van Precisie-Akkerbouw 

op bodems met een grondwaterprofiel. 

Conclusies Praktische consequenties 

1. De kieming (plant-, aar-, stengeldichtheid) is 

afhankelijk van de mate van verkruimeling van het 

zaaibed. Wel is er sprake van nivellering door de 

natuur. Op veel percelen is sprake van ruimtelijke 

variatie van het zaaibed. 

 

Plaatsspecifieke instelling van de zaai- en 

pootdichtheid op grond van de mate van 

verkruimeling is een nuttige teeltmaatregel. 

Een zichtbaar verschil in verkruimeling vergt 

een forse aanpassing van de zaai- of 

pootdichtheid (> 10%). 

 

2. De ploegweerstandkaart geeft een bruikbare 

indicatie van de bewerkbaarheid t.b.v. de zonering 

voor de zaai- en pootdichtheid. 

De toepassing van de trekker als 

bodemsensor verdient stimulering. Berichten 

van de trekker-bus (snelheid, 

brandstofgebruik) moeten beschikbaar 

gemaakt worden om te loggen. 

 

3. De akkerbouwer heeft niet de beschikking over 

goede adviesregels voor de afstemming van de zaai- 

en pootdichtheid op de mate van verkruimeling. De 

behoefte is er wel. 

Praktijkkennis ontwikkelen in 

studieclubverband. Plaatspecifiek planten, 

aren, stengels tellen. Bij voorkeur aangevuld 

met het aanbrengen van trappen en 

opbrengstmetingen. 

 

4. De huidige praktijk is, dat 80 - 100% van de 

bemesting aan de basis wordt gegeven (aardappels).  

Bij een gedeelde bemesting vinden latere giften 

plaats op basis van de groeifase en gegeven de 

oorspronkelijk geplande hoeveelheid. Bijbemesting 

op basis van gewassignalen (curatief) is te laat.  

 

Op zware gronden dient de variatie van de (basis- 

en bij-)bemesting in de eerste plaats afgestemd te 

worden op de bodemeigenschappen en -toestand. 

 

Er wordt voorlopig weinig perspectief gezien 

in bijbemesting (grootte gift, tijdstip) op 

basis van remote, near en close sensing.  

 

Data van sensoren die veel eerder dan het 

menselijk oog signalen van een naderend 

(N, P, K, Mg, S) tekort waarnemen  zijn nog 

lastig te interpreteren wegens ‘ruis’ door 

bijvoorbeeld tijdelijk vochttekort. ‘Het beeld 

kan binnen een week van - naar + omslaan’. 

 

5. In de praktijk stemt de akkerbouwer zijn 

bemesting niet af op het opbrengend vermogen van 

de bodem. D.w.z. dat (delen van) percelen met een 

hoger opbrengend vermogen (betere drainage, 

opstijging, beworteling) geen daarop afgestemde gift 

Er is in de praktijk behoefte aan 

(plaatsspecifieke) informatie over 

opbrengend vermogen. Welke set 

waarnemingen is nodig om die goed en 

goedkoop te kwantificeren? 
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krijgen.  

6. Op de meeste percelen in ZW-NL is sprake van 

grootschalige en substantiële ruimtelijke variatie van 

de opbrengst binnen een perceel door variatie van 

onveranderlijke bodemeigenschappen. Hieraan kan 

een permanente zonering ontleend worden.  

 

De relatie tussen deze bodemeigenschappen en de 

opbrengst is niet (altijd) eenduidig, maar wordt 

beïnvloed door de factor weer en m.n. voor zover die 

de vochtbalans betreft (‘nat’, ‘gemiddeld’, ‘droog’). 

Dit is een complicerende factor voor PSPM. 

 

Er is in de praktijk behoefte aan een 

methode voor het verdelen van een perceel 

in twee of meer zones waarbinnen de 

bodemeigenschappen uniform zijn.  

 

 

Er is een strategie nodig om de invloed van 

het weer te verdisconteren in PSPM. 

7. De akkerbouwer heeft de beschikking over goede 

adviesregels over het afstemmen van de bemesting 

op de (door het teeltdoel en het opbrengend 

vermogen bepaalde) nagestreefde opbrengst. 

 

PSPM tevens richten op uniformiteit van 

partij. 

8. Opbrengstkaarten, mits betrouwbaar, zijn de 

beste voorspellers van de ruimtelijke variatie van 

het opbrengend vermogen. 

 

PSPM (bemesting) vergt ontwikkeling en 

toepassing van methoden voor 

opbrengstkartering in de praktijk. 

9. Met een gewasspecifieke tijdreeks van hr wdvi-

kaarten kan de ruimtelijke variatie van de opbrengst 

binnen een perceel in kaart gebracht worden. In 

beginsel geschikt t.b.v. de permanente zonering. 

 

Deze kaarten zijn echter (nog) te duur voor 

toepassing op praktijkschaal. 

10. De Veris MSP3 EC-bodemscan reageert adequaat 

op variatie van bodemeigenschappen. Er kon niet 

aangetoond worden dat er een eenduidige relatie is 

tussen de gemeten EC-waarde en relevante 

bodemeigenschappen die bepalend zijn voor het 

opbrengend vermogen. Daarvoor vergt de EC-scan 

aanvullende plaatsspecifieke waarnemingen. 

 

De methode is te duur voor toepassing op 

praktijkschaal. 

11. De fysische kwaliteit van de bouwvoor kan van 

jaar op jaar substantieel variëren, zo erg dat eerder 

genoemde natuurlijke bronnen van variatie (6) 

overschaduwd worden. 

 

Wellicht is de meting van de bewerkbaarheid 

geschikt om de ruimtelijke variatie van het 

opbrengend in kaart te brengen. 
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12. Wanneer de bewerkbaarheid van de bodem een 

bruikbare indicatie van de ruimtelijke variatie van 

het opbrengend vermogen geeft, kan de zonering 

tevens gebruikt worden voor PSPM-bemesting. 

Zo niet, dan verschilt de zaai/pootkaart van de 

strooikaart. 

 

De vraag of de zonering van de zaaikaart 

gelijk is aan die van de strooikaart verdient 

nader onderzoek. Gelijke zonering zou PSPM 

vergemakkelijken.  

13. De zonering voor de strooikaart (incl. 

uitsluitingen zoals gedempte sloten en spuitsporen) 

kan dienen als onderlaag voor het ontwerp van een 

‘prikplan’ voor een nadere plaatsspecifieke 

fys/bio/chem bodemanalyse t.b.v. de bepaling de 0-

situatie voor bemesting en de schatting van het 

opbrengend vermogen. 

 

Het voorspellen van N-bodem tijdens het 

groeiseizoen, zoals met Ndicea, verdient meer 

aandacht. 

 

Voor het bedrijven van PSPM is in de 

praktijk behoefte aan een 

bemonsteringsmethode ‘nieuwe stijl’. 

 

Nader vaststellen welke set 

bodemparameters relevant is voor de 

strooikaart. 

 

Ndicea doorontwikkelen voor 

plaatsspecifieke toepassing? 

14. RS-beelden tonen opvallend veel gewaspatronen 

in de bewerkingsrichting (d.w.z. variatie haaks op de 

rijrichting). 

Bij het interpoleren van gewas- en 

bodemscans waarbij strooksgewijs in de 

rijrichting gescand wordt/is, dient hiermee 

dient men hiermee rekening te houden. 

 

HR rs-beelden (bijvoorbeeld via de gratis 

Satelliet Portal) kunnen nuttig zijn om deze 

patronen te duiden t.b.v. het zoeken naar 

oorzaken. 

15. De nalevering van mineralen/ sporenelementen 

kan (tijdelijk) achterblijven in zones met een hoog 

opbrengend vermogen (drainage, opstijging, 

beworteling) a.g.v. relatief grote onttrekking door 

voorvruchten. 

Bij het ontwerp van een plaatsspecifiek 

bemestingsplan moet hiermee rekening 

worden gehouden.  

 

Het opstellen van een plaatsspecifieke 

nutriëntenbalans kan nuttig zijn. 

Opbrengstkartering is daarvoor een 

voorwaarde.  

 

Verbetering van de (benutting van de) bodem als natuurlijke hulpbron voor nu en later is de 

belangrijkste opbrengst van precisie-akkerbouw. 

 

 

 

 

 


