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Voorwoord
Als vierdejaars Tuinbouw en Akkerbouw studenten aan de hogeschool HAS Den Bosch hebben we
van februari 2011 tot juli 2011 een bedrijfsopdracht uitgevoerd in het kader van ons laatste deel van
de studie; het afstuderen. In opdracht van de Suiker Unie is er input geleverd voor de verbetering van
de opbrengstmodule suikerbieten op mijnakker.nl en voor de suikerbiet vergelijkingsmodule van
deze satelliettoepassing.
Het verzamelen van betrouwbare data waarmee Basfood de opbrengstmodule kan aanscherpen en
waarmee wij vergelijkingslijnen samen hebben gesteld, is als erg leerzaam ervaren. De deskresearch
en het toetsen van de vergelijkingslijnen hieraan is een prachtige verdieping in de opdracht gebleken.
De onderlinge samenwerking en werksfeer was tijdens de bedrijfsopdracht perfect. Ook de
communicatie met Suiker Unie en Basfood hebben we als uitermate prettig ervaren.
Voor het slagen van het project was de inbreng van vele Unitip® telers van cruciaal belang. Zonder
hun medewerking was het onmogelijk geweest de percelen in kaart te brengen en de Unitipdata te
valideren. Via deze weg willen we alle telers bedanken die meegeholpen hebben om het project tot
een succes te maken. Tevens willen we ook alle buitendienstmedewerkers van Suiker Unie bedanken
die geholpen hebben bij het selecteren van de juiste telers. Door hun selectie was de response van
de telers uitzonderlijk hoog. Met deze hoge en de vaak zeer complete respons wordt weer bevestigd
dat de Unitiptelers precieze telers zijn die een grote toegevoegde waarde bieden voor de Suiker
Unie.
Naast dit project werd er door mede afstudeerders Jos Raedts en Annemiek Hermus een
duurzaamheidsproject uitgevoerd. We hebben er voor gekozen om een deel van de communicatie,
zoals vergaderingen, via de beide projecten te laten lopen en elkaars stukken te controleren. Dit is
erg prettig verlopen en we willen ze hiervoor dan ook bedanken.
In het speciaal willen wij hartelijk bedanken; Pieter Brooijmans & Sjaak Kolff van de Suiker Unie,
Corné Braber van mede opdrachtnemer Basfood en Toine Buijs & Jeanette Straver van
opdrachtnemer HAS KennisTransfer. Ten eerste voor de gunning van dit leerzame en interessante
project en ten tweede voor het delen van de kennis, de hulp en hun grote inzet. Zonder deze
personen waren we nooit tot dit resultaat gekomen en ook hadden we niet zoveel kennis en
expertise op het gebied van teelt(registratie), sensing in de landbouw, data controlling en
duurzaamheid opgedaan.
’s-Hertogenbosch, juni 2011
Derks, R.
Kramer, L.A.
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Samenvatting
De consument gaat steeds meer eisen stellen aan de productie van voedsel. Zo moet er steeds meer
in sociaal (people)- en milieuopzicht (planet) verantwoord geproduceerd worden. Verder moet de
continuïteit van de akkerbouwbedrijven gewaarborgd worden voor een betrouwbare
voedselvoorziening en om te kunnen investeren in duurzame technologieën (profit).
Duurzame landbouw is een hot item. Het zo efficiënt mogelijk omgaan met productiemiddelen als;
grond, uitgangsmateriaal, gewasbeschermingsmiddelen, organische stof en nutriënten is hierbij van
groot belang. Met de komst van GPS voor de plaatsbepaling en sensing systemen voor de metingen is
een steeds efficiëntere inzet van deze productiemiddelen mogelijk. Dit wordt overigens ook steeds
noodzakelijker door strengere wet en regelgeving. Voor verwerkers van agrarische producten biedt
deze ontwikkeling zeker een meerwaarde.
Suiker Unie stimuleert het gebruik van de remote sensing toepassing Mijnakker onder hun
suikerbietentelers, dit voor een efficiëntere inzet van productiemiddelen. Ook krijgt de Suiker Unie
op deze manier een beter overzicht op de teelt van hun grondstof. Om de betrouwbaarheid en het
nut van het programma te vergroten is er tijdens dit onderzoek input geleverd voor de verbetering
van de opbrengstmodule suikerbieten en voor de suikerbiet vergelijkingsmodule van deze
satelliettoepassing.
Om een zo betrouwbaar mogelijk en haalbaar kwalitatief onderzoek uit te kunnen voeren is er in
overleg besloten om in totaal 1800 hectare te onderzoeken. Deze 1800 hectare is via een selectie
over de teeltjaren 2009 & 2010 uit Unitip® verkregen. Voor een representatief onderzoek zijn de
percelen verdeeld over de volgende 3 gebieden: Centraal kleigebied, het Noordelijk dal, veen, zand
gebied en het Zuid Westelijk kleigebied. De nauwkeurig geselecteerde telers zijn eerst telefonisch
benaderd, tijdens dit gesprek werd het desbetreffende perceel ingetekend op mijnakker.nl. Na een
extra terugkoppeling via de e-mail waarbij de teler de perceelsgrenzen en de gegevens goedkeurde
werd het perceel definitief in kaart gebracht.
Na het in kaart brengen van de percelen volgde de data controlling. Eerst is de inputdata voor de
ijking van de opbrengstparameter in Mijnakker gereedgemaakt. Deze ijking moet ervoor zorgen dat
de nauwkeurigheid van deze opbrengstschatting van +/-90% naar minimaal 95% gaat. De bestaande
opbrengstberekening van Mijnakker is hiervoor geijkt aan de extra gecontroleerde werkelijke
opbrengsten wat ervoor zal zorgen dat de schatting komend jaar nauwkeuriger zal zijn.
Het Mijnakker groeiverloop vergelijken met de afgelopen 2 jaar, het actuele gemiddelde in
Nederland of het actuele gemiddelde in de regio biedt voor de gebruiker zeker meerwaarde. Met dit
als reden biedt de Suiker Unie in samenwerking met Basfood een vergelijkingstool aan in Mijnakker
voor de suikerbietenteelt. In dit reeds uitgevoerde onderzoek is 1800 hectare Mijnakker data uit
2009 en 2010 vrijgekomen. De data van de belangrijke parameters biomassa productie, LAI, NDVI en
CO2 is getoetst aan wetenschappelijke theorie, wat een goede basis vormt voor bovengenoemde
vergelijkingstool. Uit de toetsing bleek dat de output van Mijnakker met metingen via het SEBAL
model altijd erg dicht bij de werkelijkheid zit.
Het unieke aan dit onderzoek is dat de Mijnakker gegevens gekoppeld zijn aan de erg uitgebreide
teeltregistratie van Unitip®. In dit project is de koppeling van Mijnakker met Unitip® alleen gemaakt
op het gebied van opbrengsten om de opbrengstparameter te verbeteren. Het niet verder
vergelijken en analyseren van deze waardevolle data uit de 2 programma’s in een vervolgonderzoek
zou een gemiste kans zijn.
Ook zijn er nog een aantal aanbevelingen gedaan om het functioneren en de gebruiksvriendelijkheid
van Mijnakker te verbeteren.
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1.

Inleiding

In de periode van februari 2011 t/m juli 2011 is er in opdracht van de Suiker Unie een onderzoek
omtrent remote sensing uitgevoerd.
Aanleiding
Aanleiding voor het project is dat de Suiker Unie hun opbrengstschatting van suikerbieten wil
verfijnen door gebruik te maken van satellietbeelden. De gegevens die de satellieten verzamelen
kunnen als waardevolle data gebruikt worden voor:
• Vergelijkingsmogelijkheden met andere jaren;
• Meer op maat gesneden adviezen;
• Mogelijke logistieke en markt ondersteuning.
Onderzoeksstelling
De onderzoeksstelling die middels bovenstaande aanleiding is als volgt geformuleerd: Effectief
gebruikmaken van satellietgegevens om opbrengsten nauwkeuriger te kunnen schatten en de teler
van extra, met het oog onzichtbare, plaatsspecifieke perceelsinformatie te voorzien.
Doelstelling
De doelstellingen van dit project zijn;
• Het leveren van inputdata om de opbrengstmodule suikerbieten van Mijnakker te ijken;
• Met bovengenoemde inputdata vergelijkingslijnen van de belangrijkste Mijnakker
groeiparameters samenstellen en deze te toetsen aan de theorie.
Deze twee punten zullen er voor zorgen dat Mijnakker betrouwbaardere opbrengst voorspellingen
geeft en het programma, door de vergelijkingslijnen, herkenbaarder wordt voor de gebruiker.
Project aanpak
In de periode van februari tot en met april zijn alle satellietgegevens en
werkelijke teeltdata verzameld. Vanuit Unitip® is een telerselectie
gemaakt en hieruit is de werkelijke teeltdata geëxporteerd. De selectie
bestond uit percelen van teeltjaren 2009 en 2010 verdeeld over de
volgende gebieden: het Centraal Kleigebied (CK), het Noordelijk Dal,
Veen en Zand gebied (NDVZ) en het Zuid Westelijk Kleigebied (ZWK)
(zie figuur 1). Na de selectie is er per gebied +/- 600 hectare
ingetekend in Mijnakker en zijn de Unitip® gegevens gecontroleerd en
gevalideerd door de telers.
Hierna volgde de gegevensverwerking. Eerst is de werkelijke, door de
telers gevalideerde, opbrengst en perceelsdata geordend zodat
Basfood hiermee de opbrengstmodule kan ijken. Deze is vanaf begin
augustus beschikbaar voor de gebruikers.

Figuur 1: De drie gebieden in kaart;
het NDVZ (2 en het noorden van 4),
de CK (6) en ZWK (11)

Mijnakker geeft per perceel de data weer binnen de volgende onderwerpen: groei,
vochthuishouding, mineralenhuishouding en opbrengst. Deze onderwerpen zijn weer
onderverdeeld in parameters. Uiteindelijk is er gekozen om voor de volgende belangrijkste
parameters vergelijkingslijnen op te stellen: Biomassa productie, LAI, NDVI en CO2 binding.
Alle uitkomsten uit deze vergelijkingslijnen zijn getoetst aan de deskresearch die uitgevoerd is in de
periode van mei tot juni. De deskresearch was gericht op de groeiverloop van de suikerbiet en op
sensing technieken. Aanleiding van de deskresearch was om meer diepgang in het onderzoek te
krijgen en hierdoor betrouwbare conclusies te kunnen trekken uit het onderzoek.

Plaatsspecifiek groeimodel suikerbieten

Pagina 5

Leeswijzer
Het verslag is als volgt opgebouwd: eerst wordt er in hoofdstuk 2 een korte bedrijfsbeschrijving van
alle betrokken partijen (Suiker Unie, Basfood/WaterWatch en Mijnakker) gegeven en zal het model
achter mijnakker (SEBAL) beschreven worden. Vervolgens zal er uitgelegd worden hoe het onderzoek
heeft plaatsgevonden. Dit gebeurt in hoofdstuk 3 Methode. In hoofdstuk 4 zullen de resultaten van
de groeigegevens per parameter weergegeven worden. Tevens worden de resultaten in dit
hoofdstuk getoetst aan de theorie. Een discussie met betrekking tot het onderzoek volgt hierna in
hoofdstuk 5, ook worden hier de aanbevelingen voor vervolgonderzoek en de verbetering van
Mijnakker gedaan. Na hoofdstuk 5 volgen de bijlagen. In de eerste bijlage staat de gehele
deskresearch. Na de deskresearch volgen in bijlage 2 alle grafieken van alle parameters. Hier kan u
als lezer de gemiddelde vergelijkingslijnen uit hoofdstuk 4 dieper analyseren per jaartal en per
gebied.
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2.

Achtergrond

Suiker Unie
Suiker Unie met het hoofdkantoor gevestigd in Dinteloord is onderdeel
van de coöperatie Royal Cosun. Hieronder vallen nog vijf andere
ondernemingen namelijk: Aviko, Sensus, Unifine, SVZ en Royal Nedalco.
Suiker Unie ontwikkeld, produceert en vermarkt suiker en
suikerspecialiteiten. De fabrieken in Dinteloord, Vierverlaten en Anklam
(Noordoost Duitsland) verwerken suikerbieten tot kristalsuiker gedurende
de bietencampagne, die loopt van september tot en met januari. In de Figuur 2: Royal Cosun Coöperatie
specialiteitenfabrieken in Puttershoek en Roosendaal worden droge en
vloeibare specialiteiten geproduceerd, van poedersuiker tot vercosine.
De Suiker Unie is één van de weinige suikerproducenten die constant bezig is met het verbeteren van
de teelt van suikerbieten. Dit waarborgt een rendabele, effectieve en duurzame teelt van de
grondstof. Ter ondersteuning van deze continue verbeteringsdrang van de suikerbietenteelt is 25 jaar
geleden het registratieprogramma Unitip® ontwikkeld. Met de komst van internet is in
samenwerking met agrarische software producent Agrovision Unitip® online tot stand gekomen. Dit
programma voorziet de Suiker Unie elektronisch van alle teeltgegevens per Unitip® perceel. Met al
deze teeltgegevens heeft Suiker Unie meer inzicht in de teelt en is de duurzaamheid van een teelt
goed in kaart te brengen.
Voor de teler heeft Unitip® online het voordeel dat hij zijn eigen teeltgegevens kan vergelijken met
die uit de regio. Tevens heeft de teler de mogelijkheid om Unitip® bijeenkomsten bij te wonen en
krijgt men tips en opmerkingen via de adviesmodule. Dit alles met als doel het rendement en de
duurzaamheid van de teelt te verbeteren. Met het programma wordt door de Unitiptelers een saldo
verhoging van ruim €200,- gerealiseerd.
Basfood en WaterWatch
Basfood is een bedrijf dat actuele gewasinformatie voor de agro-food sector levert op basis van
satellietbeelden. Het bedrijf is gevestigd in Eindhoven en biedt als enige in de wereld
groeiparameters en opbrengstinformatie in absolute eenheden zoals kg/ha gedurende het
groeiseizoen. Dit gebeurt op basis van het SEBAL model dat in 1989 is ontwikkeld door Prof. Dr.
Bastiaanssen van het bedrijf WaterWatch uit Wageningen. SEBAL staat voor Surface Energy Balance
Algorithm for Land.
SEBAL model
Het SEBAL model is ontwikkeld met als doel om de verdamping vanuit het grondwater te meten.
Hierdoor kan de actuele grondwaterstand over de hele wereld gevolgd worden. Het SEBAL model
kan in kaart brengen wat er allemaal met de energie gebeurt die via de zon ter aarde komt. Hierdoor
is het niet gebleven bij het in kaart brengen van grondwaterstanden, via Basfood is men perceel
specifieke informatie gaan leveren aan telers.
WaterWatch en Basfood hebben heden ten dage nog een nauw samenwerkingsverband. Dit komt
doordat WaterWatch zoals eerder gezegd de bedenker is van het SEBAL model en Basfood deze
informatie op de markt brengt met het programma mijnakker.
Het programma www.mijnakker.nl is in 2008 door Basfood gelanceerd. Via deze applicatie is het
mogelijk om door middel van satellieten veel meer te zien van het gewas dan wat met het blote oog
mogelijk is. Agrariërs kunnen via de website percelen intekenen. Via de satellieten worden de
gewassen op de desbetreffende percelen gevolgd. Er wordt dan gekeken naar de groei van het
gewas, de vochthuishouding, mineralenhuishouding en er kan een opbrengstvoorspelling gedaan
worden.
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Meerdere satellieten die in totaal 22 spectrale banden meten zorgen voor het belangrijkste deel van
de input voor het rekenkundige SEBAL model (‘A scientific description of SEBAL’, 2011). In figuur 3
wordt op een overzichtelijke manier weergegeven wat er allemaal met de energie gebeurt die via de
zon ter aarde komt.

Figuur 3: Verduidelijkende afbeelding van de energiebalans van een vochtig hoog productief klimaat tegenover een droog
woestijnklimaat Bron: WaterWatch

Onderstaand de complete overzichtsweergave van alle stappen en inputgegevens van het model die
uiteindelijk leiden tot de actuele evapotranspiratie.

Figuur 4: Schematisch overzicht SEBAL model. Bron: WaterWatch + eigen inbreng

Na het processen van het model, met als input de satellietenbeelden, digitale hoogte kaarten en
weerdata, zijn de volgende zaken bekend:
•
•
•
•
•

NDVI;
netto stralingsenergie;
stroom van bodemwarmte;
waarneembare warmtestroom in de lucht;
actuele evapotranspiratie.
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Voor gewas informatie is evapotranspiratie een belangrijk gegeven.
Deze wordt als volgt berekent: E.T = Rn – H – G
E.T:
Rn:
H:
G:

Overblijvende warmtestroom (energie in verdampt en
getranspireerd vocht);
Werkelijke (netto) stralingsenergie die beschikbaar is aan de
oppervlakte. (= totale straling- reflectie);
Waarneembare warmtestroom in de lucht;
Warmtestroom in de grond.

Figuur 5: Overzicht warmtestromen aan de
oppervlakte Bron: Waterwatch

Validatie van SEBAL
Om zeker te zijn van goede informatie worden de energie- en warmtestromen geijkt in tientallen
verschillenden landen/klimaten over de hele wereld. Dit gebeurt met verschillende wetenschappelijk
erkende meetinstrumenten. Uit vele wetenschappelijke onderzoeken van verschillende
onderzoeksinstellingen over de hele wereld blijkt dat SEBAL met zijn basis (de energiestromen) heel
dicht bij de werkelijkheid zit.
In het hele model bevinden zich genoeg informatiebronnen om de volgende betrouwbare
parameters aan de teler te kunnen aanbieden;
Groeiparameters:
Biomassa productie
Bladerindex (Leaf Area Index)
Vegetatie index (NDVI)
Vochtparameters:
Verdampingstekort
Actuele verdamping
Neerslagoverschot of -tekort
Referentie verdamping (verdamping bij
onbelemmerdere groei van gras)
Mineraalparameters:
Stikstof in blad
Stikstof in bovenste bladlaag
CO2 inname
Opbrengstparameters:
Figuur 6: Overzicht mijnakker dashboard
Tegen een meerprijs zijn de
opbrengstenvoorspellingen van granen, aardappelen (kg + onderwatergewicht), suikerbieten
(wortel- en suikeropbrengst) en snijmaïs (drogestof opbrengst) beschikbaar.

In bijlage 1 (deskresearch) is meer aanvullende informatie te vinden over Mijnakker en het SEBAL
model.
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3.

Methode

In dit hoofdstuk is uitgewerkt hoe er resultaten uit de onderstaande onderzoeksstelling zijn
gekomen.
Effectief gebruikmaken van satellietgegevens om opbrengsten nauwkeuriger te kunnen schatten en
de teler van extra, met het oog onzichtbare, plaatsspecifieke perceelsinformatie te voorzien.
Om een zo betrouwbaar mogelijk en haalbaar kwalitatief onderzoek uit te kunnen voeren is er in
overleg besloten om in totaal 1800 hectare te onderzoeken. Om een goed gemiddeld beeld over de
Nederlandse grondsoorten en klimatologische verschillen te krijgen is de 1800 hectare verdeeld over
3 gebieden namelijk: Centraal kleigebied (CK), het Noordelijk dal-, veen- en zandgebied (NDVZ) en
het Zuid Westelijk kleigebied (ZWK).
Op de volgende pagina staat in figuur 7 een samenvattend stroomschema van alle activiteiten die
ondernomen zijn tijdens het onderzoek. Na dit stroomschema zullen onderstaande activiteiten
worden toegelicht;
•
•
•
•
•
•

Benodigde gegevens Unitip® opvragen;
Selectie van percelen en telers;
Telefonisch contact opnemen met telers;
Percelen intekenen in Mijnakker;
Data controlling;
Opstellen en toetsen vergelijkingslijnen (Biomassa productie, LAI, NDVI en CO2).

Tabel 1: Aantal statistieken van het project.

Telefoongesprekken telers

360

E- Mails telers

220

Ingetekende percelen

192

Totaal aantal waarden uit
exportbestanden Mijnakker
Totaal aantal gebruikte waarden uit
exportbestanden Mijnakker
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Figuur 7: Onderzoeksmethode samengevat.
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3.1 Benodigde gegevens Unitip®
Vanuit Unitip® zijn alle onderstaande gegevens verkregen:
• Relatienaam;
• Relatienummer;
• Relatie adres, postcode, plaats, telefoonnummers en E-mail;
• Regio;
• Grondsoort;
• Perceelsnaam;
• Perceelsgrootte;
• Ras;
• Zaaidatum;
• Plantaantal;
• Datum sluiting gewas;
• Stikstof informatie ( N gift dierlijk, 1e en 2de N gift Kunstmest, N gift totaal en datum 1ste N gift)
• Oogstdatum per perceel;
• Opbrengst;
• Leveringen;
• CO2 binding.
Mijnakker heeft voor het berekenen van nauwkeurige groei en opbrengst gegevens de
opkomstdatum nodig. Dit is geen kengetal in Unitip°. Na overleg is besloten de opkomstdatum te
bepalen via de IRS module ‘zaaiverloop en ontwikkeling’. Dit model berekend aan de hand van de
zaaidatum en de temperatuursom de verwachte opkomstdatum.

Figuur 8: de module "zaaiverloop en ontwikkeling" van het IRS
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3.2 Selectie van percelen en telers
Figuur 9 is afkomstig uit het Plan van Aanpak en laat goed zien hoe de selectie van de percelen en
telers per jaar heeft plaatsgevonden.
Uiteindelijk is het criteria oogstdatum nog toegevoegd
aan deze lijst. Want percelen die niet in 1x geoogst
waren konden niet meegenomen worden voor het
onderzoek. Tijdens het onderzoek werd geconstateerd
dat grote percelen in CK vaak in meerdere keren
geoogst en geleverd werden. Dit geeft een voor het
onderzoek onbetrouwbare data. In overleg met Suiker
Unie en Basfood is op dat moment besloten dat,
percelen die in 2x geoogst waren, niet meegenomen
werden in het onderzoek. Dit heeft er toe geleid dat de
selectie op basis van de perceelsgrote voor het CK is
naar beneden is aangepast om aan de benodigde 600
hectare te komen.
In NDVZ en ZWK is de selectie op basis van
perceelsgootte naar boven aangepast om aan de
gewenste 600 hectare per gebied te komen.

Figuur 9: Stappenplan selectie percelen en telers

3.3 Telefonisch contact met telers
Figuur 10 laat de opzet van het contact met de teler
zien. Uiteindelijk is het niet nodig geweest om telers
te bezoeken want alle benodigde hectares zijn via
telefonische communicatie ingetekend.
Alle telers hebben na het telefonisch contact een
mail gehad met daarin een print screen van het
ingetekende perceel en met een aantal Unitip®
gegevens om te controleren. De opzet van deze mail
is in een kader te zien op de volgende bladzijde.

Figuur 10: Stappenplan contact teler
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Beste meneer Peeters,
Hierbij mijn bericht naar aanleiding van ons telefoongesprek van donderdagochtend 7
april jl. over mijn afstudeeropdracht bij de Suiker Unie. In de bijlage vindt u de afbeelding
die ik, zoals afgesproken, zou sturen van het door mij ingetekende perceel. (het
ingetekende perceel is rood)
Het gaat om het volgende perceel:
•

Perceel 2009 met als naam aan heide, waar u volgens Unitip in 2009 9,7 hectare
bieten teelde met een wortelopbrengst van 72,2 ton en een suikeropbrengst van
13,1 ton. In Unitip staat als zaaidatum 14-04-2009 en als oogstdatum 14-11-2009.

Kloppen de perceelsgrenzen zoals ze in de afbeelding, die in de bijlage staat, zijn
getekend? En kloppen de genoemde Unitip gegevens?
Graag een reactie terug op dit e-mailadres en voor vragen kunt u mij altijd bellen.
Hartelijk bedankt voor uw medewerking,
Met vriendelijke groet,
(Leon Kramer of Rob Derks)
Afstuderend student akkerbouw aan de HAS in Den Bosch.
Tel: 06 14101822
Email: suikeruniemijnakker@hasdb.nl
Begeleider vanuit Suiker Unie:
Pieter Brooijmans, Manager agrarische dienst.

Nadat de teler de gegevens en perceelsgrenzen via de mail had goedgekeurd of verbeterd, is het
perceel definitief ingetekend op Mijnakker. Via de beelden (hoofdzakelijk via biomassa en LAI) is het
perceel gecontroleerd of er daadwerkelijk bieten op dat perceel stonden en of de bieten in 1x
geoogst waren. Figuur 11 laat een niet te gebruiken bietenperceel zien dat in meerdere keren is
geoogst. De teler heeft op 13 september het noordwestelijke deel en de rondgang van het grote
perceel geoogst (ligt groen/geel/oranje). Op 23 november (na het beeld) heeft de teler voor de
tweede keer geoogst. Op dat moment is het overige gedeelte (donker blauw/roze) geoogst.

Figuur 11: Biomassaproductie opname van half oktober op een perceel dat in 2x is geoogst

Plaatsspecifiek groeimodel suikerbieten

Pagina 14

3.4 Percelen intekenen in Mijnakker
Hieronder is stap voor stap uitgelegd hoe het intekenen van een perceel te werk gaat.






site www.mijnakker.nl;
‘nieuwe akker toevoegen’;
perceel zoeken op de kaart;
via alle hoekpunten het perceel intekenen;
perceelsgegevens invullen (zie figuur 12) ;

Figuur 12: Specifieke perceel gegevens invullen in mijnakker. Bron: mijnakker

Mijnakker biedt niet de mogelijkheid om percelen te ordenen in mappen. Per jaar en per gewas
worden de percelen alfabetisch onder elkaar gezet. Het belangrijkste onderscheid waren de
gebieden. Deze moesten voor de alfabetische rangschikking in het akkeroverzicht dus als eerste in de
perceelsnaam staan. Er is gekozen voor de volgende perceelsnaam: ‘gebied- telernummer en
perceelsnaam Unitip°’. In onderstaand figuur is te zien hoe de perceelsnamen overzichtelijk staan
weergegeven in het akkeroverzicht.

Figuur 13: Akkeroverzicht 2009 met de 3 gebieden in beeld
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3.5 Data controlling
Na het vrijkomen van alle data uit Unitip° en Mijnakker was
het zaak deze op een overzichtelijke manier te ordenen
zodat er verder mee gewerkt kon worden.
Ten eerste is er een dataset samengesteld waarbij de
‘mijnakker perceelsnaam’ is gekoppeld aan de
gecontroleerde opbrengstgegevens. Aan de hand van deze
dataset gaat de opbrengstberekening van Mijnakker geijkt
worden.

Samenstellen dataset “opbrengst”
koppeling mijnakker perceelsnaam aan
gecontroleerde opbrengst

Dataset leveren aan WaterWatch

Ten tweede is de erg ruwe Mijnakker data uit de Excel exportbestanden geordend volgens
onderstaand stroomschema.

De export bestanden van 2009 en 2010 beide verdeeld in
verschillende bestanden per parameter: Biomassa, LAI, NDVI en CO2.

De verschillende en infrequente meetdatums in de bestanden
standaardiseren naar kalenderweken.

Uitfilteren groeiseizoen (van opkomstdatum tot oogstdatum)
Mijnakker levert namelijk standaard alle data van april tot en met
oktober.

Per parameterbestand de volgende tabbladen samenstellen: Totaal
(alle gebieden samen), Centraal kleigebied (CK), Noordelijk dal, veen
en zand gebied (NDVZ) en Zuid Westelijk kleigebied (ZWK).
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3.6 Opstellen en toetsen vergelijkingslijnen.
Via de geordende datasets van de Mijnakker data zijn volgens de stappen in het onderstaande
stroomschema vergelijkingslijnen opgesteld. Dit deel van het onderzoek levert uiteindelijk de
volgende 12 vergelijkingslijnen per parameter (4) op:
•
•
•
•

Gemiddeld van alle gebieden  2009, 2010 en het gemiddelde van beide jaren.
CK  2009, 2010 en het gemiddelde van beide jaren.
NDVZ 2009, 2010 en het gemiddelde van beide jaren.
ZWK  2009, 2010 en het gemiddelde van beide jaren.

Deze 48 vergelijkingslijnen zijn te vinden in bijlage 2. In hoofdstuk 4 worden per parameter de
verkregen waardes getoetst aan de theorie uit de deskresearch.

Van ieder tabblad de gemiddelde waarde per kalenderweek berekenen.
(inputdata voor vergelijkingslijnen 2009 en 2010)

De gegevens van 2009 en 2010 samenvoegen
(input data voor de gemiddelde vergelijkingslijn 2009+2010)

Voor elk gebied (CK, NDVZ, ZWK) en voor alle gebieden samen (totaal)
grafieken opstellen op basis van de gemiddelde waarde per
kalenderweek.

De grafieken met gemiddelde (van 2009+2010 en van alle gebieden)
waardes toetsen aan de deskresearch
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4.

Resultaten groeigegevens Mijnakker
Het Mijnakker groeiverloop vergelijken met de afgelopen 2 jaar, het actuele gemiddelde in
Nederland of het actuele gemiddelde in de regio biedt voor de gebruiker zeker meerwaarde.
Met dit als reden biedt Suiker Unie in samenwerking met Basfood een vergelijkingstool aan in
Mijnakker voor de suikerbietenteelt. Binnen dit project is 1800 hectare Mijnakker data uit 2009
en 2010 vrijgekomen wat een goede startinput is voor deze vergelijkingstool. Voor biomassa
productie, LAI, NDVI en CO2 zijn vergelijkingslijnen opgesteld en deze zijn getoetst aan de
theorie uit de deskresearch.

4.1 Biomassa productie

Figuur 14: Gemiddelde biomassa productie per week van 1800 hectare bieten van teeltjaar 2009 en 2010 verdeeld over CK,
NDVZ en ZWK

In het eerste stadium van de groei is de
temperatuur het belangrijkst (Van Swaaij,
2011). Dit beginstadium loopt vanaf het zaaien
tot de groeipuntsdatum (GPD). De gemiddelde
GPD die door het IRS berekend wordt aan de
hand van de gemiddelde zaaidata en de
temperatuursom, lag in 2009 op 10 juni
(midden week 24) en in 2010 op 26 juni (eind
week 25). (zie figuur 15 ) Vanaf deze GPD gaat
het gewas in volle productie. De 1ste rode punt
in grafiek (figuur 14) geeft de gemiddelde GPD
(begin week 25) aan van 2009 en 2010.
Figuur 15: Gemiddelde groeipuntsdatum Nederland Bron: IRS
Vanaf deze rode punt is te zien dat het gewas
de maximale biomassa productie per week bereikt. Dit gegeven komt volledig overeen met de
theorie dat vanaf de GPD de biomassa productie per week hoog is.
Vanaf dit punt is de groei afhankelijk van de hoeveelheid zonnestraling. Deze straling neemt
gemiddeld genomen vanaf augustus af.
In figuur 16 met gemiddelde geregistreerde zonuren van 2009 en 2010 (dit berekend KNMI a.d.h.v.
globale straling) is goed te zien dat vanaf augustus de zonuren en dus de straling afneemt. Figuur 17
met de gemiddelde stralingswaarden van 1960-1990 laat hetzelfde beeld zien. Een positieve
terugkoppeling naar de Mijnakker biomassa grafiek (figuur 14 ); de daling van de biomassa productie
is vanaf het 2de rode punt (week 34, half augustus) gelijk aan de daling van de hoeveelheid straling.
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Duur van de gemiddelde zonneschijn 2009 & 2010
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Figuur 16: Gemiddelde zonuren 2009 & 2010 in de Bilt. Bron: KNMI.

Figuur 17: Verloop van de groei van blad en wortel (bron: Jorritsma, 1984) en de gemiddelde hoeveelheid straling in
Nederland in de periode 1961-1990 (bron: KNMI).
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4.2 NDVI & LAI
Doordat de LAI en NDVI via dezelfde meetwijze (reflecties in het rode en nabij infrarode licht) tot
stand komen is er een duidelijk verband tussen beide parameters. Dit verband wordt op de volgende
pagina toegelicht. De NDVI is de basis voor het berekenen van de LAI, daarom volgt eerst de uitleg
van de NDVI.
Een plant heeft licht nodig voor de fotosynthese
(Kikkert, 2009). Ongeveer 80% van het totale
zonlicht dat op het bladoppervlak van een gewas
valt, zal hiervoor worden geabsorbeerd door
chlorofyl a en b. Dit is grotendeels zichtbaar licht
(zichtbaar spectrum). De overige 20% reflecteert
voor de helft en de andere helft gaat door het
blad heen. Rood en blauw licht worden meer
geabsorbeerd dan groen/geel licht (zie figuur 18).
Figuur 18: Absorptiespectrum chlorofyl a en b bron: WUR
Omdat de kleur groen van het blad dit licht
terugkaatst. Het nabij Infra-Rood (NIR > 700nm) licht wordt voor ongeveer de helft gereflecteerd en
de andere helft gaat door het blad heen. Er vindt dus vrijwel geen absorptie plaats van NIR.
Als de oppervlakte volledig met planten (bladgroen) is
bedekt wordt al het rode licht gebruikt door de plant.
Indien de planten niet de gehele bodem bedekken
(schrale stand) zal het rode licht via de grond
reflecteren.
Figuur 19: Verhoudingsformule NDVI Bron: Buiten &
Clevers

Door de verhouding van de gereflecteerde hoeveelheid zichtbaar licht en NIR te berekenen kan er
een indicatie gegeven worden over de ‘groenheid’ van een gewas/vegetatie(Buiten & Clevers, 1990).
De meest gebruikte index is de Normalized Difference Vegetation Index. De index wordt, zoals in
figuur 19 te zien is, bepaald door het rode licht van het infrarode af te trekken en te delen door de
som van het rode en het infrarode licht.
Zoals aan de formule te zien is ligt de waarde altijd tussen 0 en 1. Een lage waarde geeft aan dat er
veel reflectie van zichtbaar licht is. Dit wordt dus niet geabsorbeerd door de planten omdat deze er
niet staan, of omdat ongezonde planten dit niet absorberen. Bij een hoge waarde is er geen reflectie
van zichtbaar rood licht en wordt dus alles geabsorbeerd. Dit geeft aan dat de NDVI een instrument is
dat de vitaliteit (productie potentie) van een bepaalde hoeveelheid biomassa meet.
Literatuur van decennia geleden (o.a. Clevers, 1989) tonen aan dat de NDVI al jaren een instrument is
dat wordt gebruikt om de biomassa vanuit de lucht te bestuderen.
Een probleem van de NDVI is de kleine spreiding bij LAI waarden hoger dan 3. Dit probleem is
gevisualiseerd in de figuren 20 en 21 op de volgende pagina. Het zorgt er voor dat betrouwbare
conclusies trekken, omtrent bijvoorbeeld bladvlekkenziekte (komt voor bij hoge LAI), via deze index
niet mogelijk is.
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Figuur 20: Werkelijke metingen voor de relatie LAI/NDVI
Bron: CNES.fr

Figuur 21: Relatie tussen LAI en NDVI van de totale mijnakker waarden
uit het onderzoek.

Bovenstaande figuren laten dezelfde trend zien wat bevestigd
dat Mijnakker niet ver afwijkt van werkelijke metingen. Ook is
de slechte spreiding bij LAI waarden die hoger zijn dan +/- 3
nogmaals zichtbaar.
De gecorrigeerde NDVI, de WDVI, is zoals te zien is in figuur ‘22
boven’ nauwkeuriger bij hoge LAI waarden. (Clevers, 1989).
De formule hiervoor is: WDVI = NIR - C* RED. C =
NIRsoil/REDsoil.
Bij deze index wordt de reflectie van de kale grond beter
uitgefilterd en deze geeft een grotere spreiding (dus een meer
betrouwbare waarde) in hoge LAI waarden.
Het probleem bij de WDVI is dat de C die de reflectie van de
grond vertegenwoordigt tot op heden altijd constant
(NIRsoil/REDsoil zijn dan vaste waarden) is gehouden. Omdat
deze reflectie afhankelijk is van de bodemvocht toestand (figuur
22 onder) is dit niet terecht. Het is te onderzoeken of deze met
de vochtparameters in Mijnakker variabel te maken is.
Figuur 22: Boven: relatie LAI/WDVI
Onder:verschil in reflectie van vochtige en droge
grond. Bron: WUR, 1999

De LAI zal vanaf hier afzonderlijk getoetst worden.
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Figuur 23: LAI per 2 weken van 1800 hectare bieten van teeltjaar 2009
en 2010 verdeeld over CK, NDVZ en ZWK
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Figuur 24: LAI verloop tijdens langdurige bietenproeven (19781990) in de UK bij een laag (o), gemiddeld (□) en hoog (∆)
stikstofaanbod. Bron: Draycott, 2005
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Het verloop van de gemiddelde Mijnakker LAI uit figuur 23 komt sterk overeen met figuur 24 waar de
werkelijke LAI gemeten is, een positieve terugkoppeling dus. In figuur 25 is een opmerkelijke stijging
(laat in het seizoen) van de gemiddelde LAI (2010) te zien. Deze stijging wordt zoals in de figuur te
zien is hoofdzakelijk veroorzaakt door data uit NDVZ.
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Figuur 25: Gemiddelde LAI per 2 weken van 1800 hectare bieten van teeltjaar 2010 verdeeld over CK, NDVZ en ZWK en
NDVZ apart.

Zoals figuur 25 laat zien, is het verloop van de LAI in 2010 in het gebied NDVZ tot week 31/32 redelijk
volgens de eerder genoemde theorie. Vanaf dat punt stijgt de LAI aanzienlijk. Een mogelijke
verklaring hiervoor is laat en ongecontroleerd vrijkomen van stikstof (stikstof stimuleert de vorming
van blad). De meest aannemelijke reden hiervoor zijn:
•
•
•

Het hoge organische stof (O.S.) gehalte van de grond in dit gebied zorgt ervoor dat er relatief
veel gebonden stikstof in de bodem (Norg) aanwezig is.
De voor dit gebied gebruikelijke toediening van relatief veel dierlijke mest voor het zaaien
zorgt voor extra aanvoer van Norg.
Na de dierlijke mest gift wordt op nagenoeg alle percelen later nog een extra N gift gegeven
via kunstmest.

Het bijna oncontroleerbare natuurlijke proces mineralisatie moet er voor zorgen dat Norg vrijkomt
en dus opneembaar is voor de suikerbiet. Voldoende bodemvocht is van essentieel belang voor
mineralisatie (Van der Bok & Smit, 2005). Volgens neerslagmetingen op KNMI station Schoonlo
(centraal in NDVZ) heeft het van 15 mei tot 11 juli maar 28 mm (normaal +/- 125 mm) geregend. Dit
kan ervoor gezorgd hebben dat de mineralisatie van Norg erg vertraagd werd. Na deze periode van
droogte kan de vele regen na 11 juli ervoor gezorgd hebben dat de Norg weer opgang kwam en er
dus stikstof vrijkwam. Samen met het mogelijk laat oplossen van stikstof uit kunstmest, kan dit de
hoge LAI vanaf week 31/32 (begin augustus) verklaren.
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4.3 CO2
In deze paragraaf wordt de parameter CO2 inname van Mijnakker en dit kengtal in Unitip® onder de
loep genomen.

Verband CO2 binding/biomassa productie
2009 -2010
2500
2000
1500

CO2 binding
kg/ha/week

1000
500
0

Biomassa
productie
kg/ha/week

Figuur 26: Verband tussen C02 en biomassaproductie van de totale Mijnakker waarden uit het onderzoek.

Figuur 26 laat duidelijk het recht evenredige verband zien tussen CO2 inname en biomassa productie.
Hiermee wordt het resultaat van de berekening achter het SEBAL model (bijlage 1.3.1.- berekening
biomassa productie) getoond. De berekening is eenvoudig gezegd gebaseerd op opgenomen straling
die gebruikt wordt voor de fotosynthese (alle opneembare straling minus de correcties voor
remmingen als tempratuur e.d). Nu het model weet hoeveel netto fotosynthese er in een plant
heeft plaatsgevonden kan o.a. de inname van CO2 en de biomassa productie berekend worden. Dat
er een verband is tussen straling, netto fotosynthese, CO2 inname en biomassa productie is bekend.
Maar of dit het juist verband is moet nog onderzocht worden.
In Unitip® wordt op basis van de totale organische stof productie per hectare de CO2 binding
berekend met de volgende berekening:
((((suikeropbrengst (t/ha)/0.735)*1000+4680)*0.45)/12.0107)*44.01 = kg CO2 per ha.
0,735 = aandeel suiker van de drogestof. Suiker is een van de eindproducten van de fotosynthese
reactie waarbij CO2 en water onder invloed van licht worden omgezet in suikers.
1000 = omrekening van ton/ha naar kg/ha
4680 = 40 ton loof met 11.7% drogestof
0,45= omrekening van drogestof naar koolstof
12,0107 = soortelijk gewicht C
44,01 = soortelijk gewicht CO2
De totale drogestof van suikerbieten bestaat uit suiker, merg (pulp) en loof. De berekening in Unitip®
gaat uit van een vast verband tussen de suiker en merg (73,5%; 26,5%) in de wortel. Voor de
drogestof van het loof wordt altijd 4680 kg per hectare gebruikt, dit is gebaseerd op 40 ton loof met
een drogestof percentage van 11,7 %. Tabel 2 op de volgende pagina laat zien dat de drogestof
verdeling van vele factoren afhankelijk is, de vaste waarden zijn dus een punt van discussie. Zoals in
bijlage 2.2 LAI te zien is zit er erg veel verschil in blad oppervlakte tussen gebieden. Zo heeft NDVZ
gemiddeld minder suikeropbrengst maar meer blad. Deze factor blad wordt in deze berekening niet
meegenomen wat nadelig is voor telers in dit gebied.
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Tabel 2: effecten op drogestof (DM) verdeling in suikerbieten. Bron: Draycot, 2005

De gemiddelde CO2 inname per hectare van alle percelen in het onderzoek is in Mijnakker ruim 30%
minder als in Unitip ® (tabel: 3). Er is niet onderzocht of Mijnakker de juiste CO2 inname genereert.
Wel duidelijk is dat door de vele metingen omtrent vocht en fotosynthese de factoren die de inname
beïnvloeden beter benadert worden als in de bijna statische Unitip® berekening.
Tabel 3: Totale CO2 binding Mijnakker en Unitip

Jaar
CO2 binding kg/ha Mijnakker CO2 binding kg/ha Unitip ® Verschil
% verschil
2009
26640
41409
14769
35,7
2010
27429
39697
12268
30,9
Verbeterde CO2 inname Unitip ®
Het is aan te bevelen om de CO2 berekening in Unitip® te verbeteren door meer met variabele
waarden te werken. De variabele waarde voor het loof is bijvoorbeeld te berekenen door aan de
gemiddelde 40 ton loof een factor te koppelen. Deze factor is dan afhankelijk van de gemiddelde LAI
in een gebied. Het aandeel suiker van de totale drogestof in de wortel (Unitip® = vast 73,5%) is
afhankelijk van het ras, stikstofbemesting, de plantdichtheid, de grondsoort, de vochttoestand en het
weer. Allemaal zaken die bekend zijn via Unitip®, Mijnakker of weerstations. Het aandeel suiker van
de totale drogestof in de wortel is dus ook variabel te maken.
Ook is het een optie om de CO2 inname van Mijnakker verder te onderzoeken en eventueel te ijken
zodat deze de goede waardes genereert.
Via een gevalideerde Mijnakker meetwijze voor CO2 inname en een representatief deel suikerbieten
per gebied in Mijnakker, kan deze CO2 data gekoppeld worden aan suikeropbrengsten. Zo kan voor
iedere Unitipteler (met of zonder Mijnakker) het kengetal CO2 inname op een betrouwbare manier
ingevuld worden.
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5. Discussie en aanbevelingen
In dit hoofdstuk wordt in paragraaf 5.1 het onderzoek bediscussieerd en in paragraaf 5.2 worden er
aanbevelingen gedaan die uit het onderzoek gekomen zijn.

5.1 Discussie
Aantal hectares
Om een zo betrouwbaar mogelijk en haalbaar kwalitatief onderzoek uit te kunnen voeren, is er in
overleg besloten om in totaal 1800 hectare te onderzoeken. Deze populatiegrootte is aselect
gekozen en dus niet statistisch verantwoord.
Teeltjaren 2009 & 2010
In het onderzoek zijn alleen bietenpercelen uit de jaren 2009 & 2010 meegenomen. Deze periode is
erg kort om alle jaarinvloeden eruit te middelen.
Teeltgebieden
Tijdens het onderzoek is er gekeken naar 3 teeltgebieden in Nederland. Deze waren als volgt: Zuid
Westelijk kleigebied, Centraal kleigebied en het Noordelijk dal-, veen en zand gebeid. Voor deze
gebieden is gekozen omdat de meeste grondsoorten en de verschillende klimatologische
omstandigheden zo meegewogen worden in het onderzoek. De spreiding over Nederland en in
grondsoorten blijft een punt van discussie, zo is een zandgrond in Limburg anders als een zandgrond
in Drenthe en is het klimaat in het zuidwesten anders als in het noordwesten.
Randeffecten & perceelsgrootte
Omdat de opbrengstberekening van Mijnakker geijkt diende te worden met beschikbare gemiddelde
opbrengstgegevens van hele percelen zijn deze zo dicht mogelijk langs de perceelsgrens ingetekend.
Een nadeel van deze werkwijze is dat bijvoorbeeld bomenrijen, gras- en slootkanten de afgekapte
pixels (10*10 meter) aan de perceelsrand kunnen beïnvloeden. Dit is ook de reden dat in de praktijk
wordt geadviseerd om in Mijnakker iets krapper in te tekenen.
Om te voorkomen dat er teveel van deze randeffecten in het onderzoek zouden komen was de te
onderzoeken perceelsgrootte bepaald tussen de 10 en 14 hectare. Dit was geen reële weerspiegeling
geweest van de gemiddelde perceelsgrootte (gemiddelde Unitip: 5,9 ha) met relatief meer
randeffecten. Door het versoepelen van de criteria om aan de ten doel gestelde 1800 hectare te
komen is de minimale en maximale perceelsgrootte bijgesteld wat resulteert in de spreiding die in
tabel 4 te zien is. Dit geeft een gemiddelde perceelsgrootte van 9,6 hectare.
Tabel 4: Spreiding perceelsgrootte totaal onderzoek

Perceelsgrootte (ha)
aantal percelen
percentage percelen

<7
40
21%

7 tot 10
72
38%

10 tot 14
63
33%

>14
17
9%

Deze spreiding is representatiever voor Nederland dan de eerder gestelde 10 tot 14 hectare. Wel
moet hierbij de kanttekening geplaatst worden dat er veel verschil in gemiddelde perceelsgroottes
tussen de gebieden zit. Zo is de onderzochte gemiddelde perceelsgrootte in het CK gekomen op 7,3
hectare. De reden hiervoor is dat men de grote percelen hier in 2 maal rooit wat de percelen voor
ons onbruikbaar maakt. De gemiddelde perceelsgrootte in NDVZ en ZWK is respectievelijk 11,2 en
11,3 hectare. Gemiddeld zijn de onderzochte percelen dus tussen de 1,4 en 5,4 hectare groter als
het Unitip® gemiddelde van 2009 en 2010.
Het is dus de vraag of er genoeg randeffect is meegenomen om de opbrengstparameter op een voor
Nederland representatieve wijze te ijken.
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Nauwkeurigheid telers
Nadat percelen waren ingetekend moesten de telers deze controleren op de volgende punten :
perceelsgrootte, perceelsgrenzen, opbrengsten, ras, zaaidatum en oogstdatum. Het is nooit met
100% zekerheid te zeggen dat alle telers de desbetreffende perceelsgegevens goed hebben
geregistreerd en gecontroleerd.
Onvolledige satellietbeelden
Gedurende het onderzoek is gebleken dat er
satellietbeelden gemaakt worden die niet
compleet zijn (figuur 27).
In het onderste gedeelte van deze afbeelding
is te zien dat het perceel maar voor een klein
gedeelte in kaart is gebracht. Het gedeeltelijk
in kaart brengen van het perceel kan
bijvoorbeeld komen door bewolking op het
moment waarop het satellietbeeld is
genomen. Deze worden er normaal
gesproken handmatig uit gefilterd.
In de grafiek van figuur 27 is te zien dat 2
onvolledige satellietbeelden (van vooral
perceelsranden) voor een zeer vertekend en
fout verloop de van LAI (en dus ook van
andere parameters) zorgen. Dit is bij een
klein aantal percelen waargenomen en heeft
dus een nihile invloed op het onderzoek.

5.2 Aanbevelingen

Figuur 27: Een perceel uit Mijnakker met een zeer onvolledig beeld

Vervolg onderzoek Suiker Unie & Mijnakker
-

Het unieke aan dit project is dat de Mijnakker gegevens gekoppeld zijn aan de erg uitgebreide
registratie. In dit project is de koppeling van Mijnakker met Unitip® alleen gemaakt op het gebied
van opbrengsten om de opbrengstparameter te verbeteren. Het niet verder vergelijken en
analyseren van deze waardevolle data uit de 2 programma’s zou een gemiste kans zijn. Hierbij
valt te denken aande stikstofgiften vergelijken met het stikstof verloop in het blad,
plantaantallen vergelijken met biomassa productie enzovoort.

-

Datum sluiting gewas bepalen via Mijnakker
Mijnakker kan een meerwaarde bieden voor het kengetal ‘datum sluiting gewas’ in Unitip®.
Hierdoor wordt de subjectiviteit van telers over het sluiten van het gewas getackeld waardoor
het kengetal betrouwbaarder wordt.
Volgens oude literatuur is bij een werkelijk gemeten LAI van 3 het gewas gesloten.
Om ‘datum sluiting gewas’ met Mijnakker via de LAI te gaan bepalen, dient deze meetwijze eerst
geijkt te worden. Dit kan door de gemeten LAI te gaan ijken met in de praktijk gemeten LAI
waardes.
De theorie (LAI 3 = datum sluiting gewas) is gebaseerd op oude onderzoeken met
vanzelfsprekend oude teeltfactoren. Zo is er bijvoorbeeld veel veranderd op het gebied van
rassen. Daarom dient de LAI waarde waarbij het gewas werkelijk gesloten is opnieuw bepaald te
worden.
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-

Betrouwbaarder maken van kengetal CO2 inname in Unitip®
Het is aan te bevelen om de CO2 berekening in Unitip® (zie paragraaf 4.3 CO2)
betrouwbaarder te maken door met meer variabele waarden te werken. De variabele waarde
voor het loof is bijvoorbeeld te berekenen door aan de gemiddelde 40 ton loof een factor te
koppelen. Deze factor is dan afhankelijk van de gemiddelde LAI uit Mijnakker in een gebied.
Het aandeel suiker van de totale drogestof in de wortel (Unitip® = vast 73,5%) is afhankelijk
van het ras, stikstofbemesting, de plantdichtheid, de grondsoort, de vochttoestand en het
weer. Volgens Draycott (2005) zorgen deze factoren ervoor dat de waarden tussen de 60%
en 78% liggen. Het zijn veel factoren die bekend zijn via Unitip®, Mijnakker of weerstations.
Het aandeel suiker van de totale drogestof in de wortel is dus ook variabel te maken.
Een tweede optie is om de CO2 inname van Mijnakker verder te onderzoeken en eventueel
te ijken zodat deze de goede waardes genereert. Mijnakker werkt met een verband tussen
straling, netto fotosynthese, CO2 inname en biomassa productie. Berekenen via dit
natuurlijke verband is een correcte manier van werken. Wel moet er nog onderzocht worden
of het verband juist is en dus werkelijke CO2 inname genereert. Mocht dit niet zo zijn, dan
kan de CO2 berekening in het SEBAL model geijkt worden aan werkelijke waarnemingen.
De gevalideerde Mijnakker meetwijze en een representatief deel suikerbieten per gebied in
Mijnakker kan een dataset CO2/suikeropbrengst genereren. Via interpolatie kan voor iedere
Unitipteler (met of zonder Mijnakker) het kengetal CO2 inname op een betrouwbare manier
ingevuld worden.

Mijnakker
NDVI vervangen door WDVI
Zoals in paragraaf 4.2 te lezen is, geeft de NDVI een te kleine spreiding bij hoge LAI waarden. Dit
zorgt ervoor dat er vanaf juni (LAI +/- 3) weinig verschillen in de NDVI te zien zijn. Zo is bijvoorbeeld
betrouwbare conclusies trekken omtrent bladvlekkenziekten (altijd bij hoge LAI) via deze index niet
mogelijk. Een mogelijke omschakeling van NDVI naar WDVI is te overwegen.
De formule voor de WDVI is: WDVI = NIR - C* RED. C = NIRsoil/REDsoil.
Bij deze index wordt de reflectie van de kale grond beter uitgefilterd en deze geeft een grotere
spreiding (dus een meer betrouwbare waarde) in hoge LAI waarden.
Het probleem bij de WDVI is dat de C, die de reflectie van de grond vertegenwoordigd, tot op heden
altijd constant (NIRsoil/REDsoil zijn dan vaste waarden) is gehouden. Omdat deze reflectie
afhankelijk is van de bodemvocht toestand is dit niet terecht. Het is te onderzoeken of deze met de
vochtparameters in Mijnakker variabel te maken is.
Mogelijkheid om het gewas te kunnen veranderen
Een teler betaald voor het Mijnakker advies dat loopt vanaf maart tot 1 november. Gedurende deze
periode wil hij gegevens ontvangen van Mijnakker. Als het gewas te veranderen is kan de teler
teelten na vroege gewassen(tarwe, plantuien, vroeg graszaad erwten etc.) blijven volgen.
Uitfilteren slechte opnames automatiseren
Het handmatig verwijderen van slechte satellietopnames is niet 100% betrouwbaar en kost arbeid.
Automatiseren van dit proces (bv. minder dan 90% vulling = verwijderen) is aan te bevelen.
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Invullen beregeningsbeurten
Het neerslag tekort/overschot is het verschil tussen neerslag (weerstation in de regio) en actuele
verdamping. Om een reëler beeld te geven van de vochttoestand op een perceel is het een
aanbeveling het invoeren van beregeningsgiften mogelijk te maken. Dit kan eventueel gekoppeld
worden met een uitgevoerde beregening (tijdstip en mm) via de DLV beregeningsplanner.
Vergroten intekenscherm
Voor het precies intekenen van een perceel is het noodzakelijk om goed te kunnen inzoomen. Dit
inzoomen gaat ten koste van het overzicht op het hele perceel en er moet veel gesleept worden wat
niet altijd perfect gaat. Daarom zou het handig zijn als het intekenkader groter is. Door dit kader
aanpasbaar te maken kan een ieder de ideale grootte gebruiken die past bij het computerscherm.
Groeiseizoen in grafiek weergeven
Voor de herkenbaarheid van de teelt is het een optie om, zoals te zien is in figuur28, het groeiseizoen
af te bakenen op basis van de opkomstdatum en oogstdatum.
Het afbakenen door de grafieklijn te laten starten en stoppen op basis van opkomstdatum en
oogstdatum is te afhankelijk van de invoer nauwkeurigheid en dus niet aan te raden.

Figuur 28: afgebakend groeiseizoen in de Mijnakker grafiek

Uitbreiden keuze grondsoorten
De grondsoorten dalgrond, leem en zavel ontbreken in de keuzelijst. Het is bekend dat de grondsoort
die in Mijnakker ingevuld wordt geen invloed heeft op de berekeningen. De teler weet dit niet en kan
dus meteen al twijfelen aan het systeem. Verder is het gewoonweg niet prettig als ‘jouw grondsoort’
er niet bijstaat
Verspringing van oppervlakte in Mijnakker
Tijdens het intekenen van percelen is meerdere malen geconstateerd dat het perceel in de
winkelwagen 0,1 hectare kleiner was dan de ingetekende oppervlakte in het intekenscherm.
Omdat in het onderzoek met de exacte perceelsgroottes gewerkt moest worden was het
noodzakelijk om de perceelsgrenzen dan opnieuw aan te geven; een verbeterpunt dus.
Het ordenen van percelen
De percelen worden in Mijnakker geordend op jaartal en op gewas. Om het akkeroverzicht voor
telers met veel percelen van hetzelfde gewas overzichtelijker te maken, is het de overweging waard
om deze telers de mogelijkheid te bieden om percelen te ordenen in mappen.
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Bijlage 1. Deskresearch
Ter ondersteuning van het onderzoek en om ervoor te zorgen dat de bedrijfsopdracht voldoende
diepgang biedt is er een deskresearch uitgevoerd.
In overleg met de projectleiders en de opdrachtgever hebben we de volgende onderwerpen
gekozen:
• Het groei verloop van de suikerbiet uitzoeken.
• Uitzoeken hoe het groei- en opbrengstmodel van de Suiker Unie in elkaar zit.
• Uitzoeken hoe het groeiverloop van de suikerbiet te volgen is met sensing technieken en wat de
verder meerwaarde van deze techniek is.
Deze onderwerpen zijn in de komende paragrafen uitgewerkt met als eerste het groeiverloop van de
suikerbiet.

1.1 Groeiverloop suikerbiet
In deze paragraaf wordt het groeiverloop van de biet weergegeven. Waar mogelijk is er een link
gelegd met de bedrijfsopdracht. Als eerste wordt het groeipatroon van de suikerbiet besproken. Dit
wordt gedaan aan de hand van een viertal fases die zich voordoen tijdens de groei van de suikerbiet.
Nadat het groeipatroon van de biet is besproken wordt er in paragraaf 1.1.2 gekeken naar factoren
die van invloed zijn op de suikerbieten teelt. In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk wordt er
gekeken hoe het groeiverloop van de suikerbiet te sturen is.
Veel informatie voor dit onderdeel van de deskresearch is verkregen uit de volgende literatuur:
Dictaat Rooivruchten Bieten (HAS Den Bosch), het boek Sugar Beet van schrijver A. Philip Draycott,
Suikerbiet signalen van Koos in ’t Hout (boeken), www. Suikerunie.nl, www.irs.nl ,
www.kennisakker.nl, www.lne.be en www.basfood.nl (internetsites).
1.1.1 Groeipatroon van de suikerbiet

Figuur 29: Groeipatroon suikerbiet. Bron: Draycott, 2005

De volledige cyclus van zaad tot zaad duurt bij de suikerbiet twee jaar. In het eerste jaar groeit de
biet vegetatief en na een temperatuurs- en/of daglengte-inductie groeit de biet in het tweede jaar
generatief. Soms wordt dit tweejarig principe doorbroken, de biet vormt dan al in het eerste jaar een
bloeiwijze. Dit verschijnsel wordt schieter genoemd (figuur 30). De vorming van schieters gebeurt
onder ongunstige groeiomstandigheden. Lage temperaturen na het zaaien ( tussen de 3 en 12 °C )
bevorderen de neiging te gaan schieten (vernalisatie).
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Vernalisatie is het door kou beïnvloeden van groeiprocessen. De neiging van
schieten kan verminderd worden door hoge bodemtemperaturen en door veel
licht na een koudeperiode. Het is belangrijk dat schieters op tijd verwijderd
worden want één schieter kan meer dan 4.000 zaadjes produceren die in de
grond 10 jaar levenskrachtig blijven.
In de teelt van suikerbieten is alleen de vegetatieve groeifase van belang want
in deze fase wordt de wortel gevormd met daarin veel suiker als reservevoedsel.
Dit is dus het stadium waar het om gaat. Tijdens de vegetatieve groei zijn een
viertal fases te onderscheiden. Deze zijn als volgt:
- Kiemplantfase
- Bladgroeifase
Figuur 30: Schieter. Bron:
- Wortelfase
agripress.be
- Rijpingsfase
In deze paragraaf zullen de bovengenoemde fases besproken worden. Te beginnen met de
kiemplantfase.
Kiemplantfase
De kiemplantfase en de invloeden die daarop inspelen bij suikerbieten, spelen misschien nog wel
meer dan bij andere gewassen, een enorm belangrijke rol in het hele groeiverloop. Het al dan niet
slagen van de teelt is in grote mate afhankelijk van het goed doorlopen van de kiemplantfase. De
kiemplantfase begint bij de kieming en wordt afgesloten met de vorming van de eerste blaadjes.
Het bietenzaadje dat in de vochtige grond gezaaid is begint met het opnemen van vocht en hierdoor
gaat het zaadje zwellen. Hierdoor beginnen de cellen in het embryo zich te delen en te groeien. Als
eerste ontstaat er bij de kieming een worteltje en hierna groeien de kiemlobben naar de oppervlakte.
De snelheid van de opkomst is sterk afhankelijk van de temperatuur. Onder gunstige
omstandigheden staat ongeveer 50% van de bietenplantjes na 90 graaddagen na het zaaien boven.
Een graaddag is als volgt te berekenen: Neem per etmaal de gemiddeld temperatuur (minimum
tempratuur + maximum tempratuur /2) en trek daar 3 graden van af (want onder 3°C groeit de plant
niet). Als de kiemlobben boven komen dan heeft het plantje het cotyledonenstadium bereikt.
Cotyledonen is een ander woord voor zaadlobben. Als de kiemlobben zich volledig hebben
ontwikkelt en in het vegetatiepunt het begin van de eerste paar bladeren zichtbaar wordt, dan is de
kiemplantfase van de plant voorbij. Gedurende het project zijn via de site van het IRS de
verschillende opkomstdata voor alle percelen uit 2009 en 2010 berekend
(http://www.irs.nl/zaaidata/central.asp, 2011). Hierbij werd uitgegaan van 50% opkomst. Het
rekenmodel berekent, na invoering van de eigen zaaidatum, aan de hand van de temperatuursom de
opkomstdatum. De temperatuursom is de gemiddelde dagtemperatuur minus 3°C . Het uitrekenen
van de opkomstdatum gebeurde per IRS-gebied.
Zoals eerder aangegeven spelen een aantal invloeden een rol in de kiemplantfase. Hieronder worden
deze invloeden besproken.
Vocht
Zoals gezegd moet het bietenzaad vocht kunnen opnemen om te kunnen kiemen. Het vochtgehalte
van het bietenzaad moet minstens 30% zijn voordat kieming mogelijk is. Bietenzaad heeft de
beperking dat het moeite heeft met het onttrekken van vocht uit de bodem, het kan slechts een
zuigspanning uitoefenen van 3,5 atmosfeer. Dit komt overeen met een pF waarde van 3,5. Dus het
vochtgehalte in de bodem is geen probleem maar de vochtspanning is de beperkende factor in de
wateropname door het zaad. Onder te natte omstandigheden kan het zaad tijdens kieming verroten.
Dit maakt de vochtvoorziening in het bietzaaibed zo belangrijk.
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Zaden die niet voldoende water kunnen opnemen voor kieming worden een prooi voor schimmels,
omdat schimmels actief blijven boven een pF van 3,5. Dit geeft nogmaals aan dat een goede
zaaibedbereiding heel belangrijk is. Voor meer informatie over het bietenzaaibed zie paragraaf 1.1.2.
Zuurstof
Als het bietenzaad begint met kiemen dan wordt de ademhaling zeer intensief. Het is dan van belang
dat het zaad gemakkelijk en veel zuurstof kan krijgen. In de vorige alinea is vermeld dat bij een
vochtgehalte van 30% kieming mogelijk is. De kieming is dan ook maximaal. In een te nat zaaibed
nemen zaad en bloembekleedselen veel water op, hierdoor wordt de zuurstofopname sterk geremd.
Daarom is het van belang dat het zaad in het zaaibed beschikt over voldoende vocht en zuurstof. Op
kleigrond moet het luchtgehalte ongeveer 10% zijn en op zandgrond 20% voor een optimale diffusie.

Tempratuur
Zoals eerder vermeld, heeft bietenzaad een
warmtesom van ongeveer 90 graaddagen
nodig voor een veldopkomst van 50%.
Beneden een tempratuur van 3°C is het zaad
niet actief. De maximum temperatuur ligt
rond de 45 °C met een optimum
temperatuur voor kieming die ligt rond de
25 °C (figuur 31 ). De minimum temperatuur
varieert van ras tot ras. Waarschijnlijk heeft
een betere kieming bij lage temperaturen
wel invloed op het vernalisatie proces. Zaad
dat bij lage temperaturen langzaam kiemt
loopt veel kans op aantasting door
schimmels.Daarom is het belangrijk dat het
bovenste gedeelte van het zaaibed bestaat
uit rulle grond. Rulle grond in het zaaibed
zorgt voor een snellere stijging van de
Figuur 31: Aantal dagen tot kieming gerelateerd aan de temperatuur
temperatuur, waardoor de kans op
bovenstaande groeiremmende zaken minder Bron: dictaat rooivruchten bieten, HAS Den Bosch
wordt. Ook dit geeft het belang van een goed zaaibed weer aan.
Zoutconcentratie
De osmotische waarde van het bodemvocht kan bij een laag vochtgehalte van de grond zo hoog
worden dat er onvoldoende vocht beschikbaar is voor kieming. Dit komt door een hoge
zoutconcentratie. Deze hoge EC in de bovenlaag van de grond wordt veroorzaakt door de
hoeveelheid vocht in de bouwvoor en door de gegeven kunstmestzouten (hoe meer vocht hoe lager
de concentratie). Bij de kunstmestzouten spelen de volgende factoren nog een rol: tijdstip van de
gift, de oplosbaarheid van de meststoffen, de zwaarte van de grond, de waterberging in de grond en
het weer. Op lichte gronden is de kans op zoutschade groter dan op zware grond. Dit komt doordat
zware gronden een grotere adsorptiecapaciteit hebben waardoor deze meer vocht vasthoudt.
Zoutschade kan zijn dat bieten niet opkomen of dat de opgekomen bieten verdrogen of verbranden.
Mechanische weerstand / Korstvorming
Met mechanische weerstand wordt hier bedoeld: de druk die de grond uitoefent op het kiemplantje.
Kiemplantjes van bieten zijn zeer gevoelig voor mechanische weerstanden en kunnen slechts een
druk uitvoeren van 18 g/cm. Een druk van 18 g/cm is heel weinig want gerst kan een druk uitoefenen
van 90 g/cm. Daarom is het belangrijk dat de biet niet te diep gezaaid wordt want hoe meer grond
boven het zaadje, des te meer druk.
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Korstvorming is het gevolg van slemp. Slemp ontstaat wanneer het zaaibed te fijn is bereid en er
daarna regen valt. De grond slempt dan als het ware dicht. Korstvorming in combinatie met een
langdurige droogteperiode is negatief voor de veldopkomst. Want een korst geeft veel weerstand.
Het plantje kan in de korst vastgroeien en afbreken als de korst mechanisch gebroken wordt. Dit laat
nogmaals het belang van een goede zaaibedbereiding zien. Het zaaibed moet dus niet te diep en te
fijn zijn want hierdoor ontstaat er meer mechanische weerstand en is de kans op korstvorming
groter.
Bladgroeifase
De bladgroeifase is de tweede fase in de vegetatieve groei. Deze fase begint bij de verschijning van
de twee eerste echte blaadjes en eindigt met het 14e bladstadium. Het wordt ook wel opgedeeld in
de fase tot het 6e blad en in de fase van het 6e-14e blad. Bladeren die tot het 6e bladstadium gevormd
worden hebben een korte bladsteel met een relatief groot bladoppervlak. Bladeren die na het 14e
bladstadium gevormd worden hebben een relatief klein bladoppervlak maar een langere bladsteel.
Als de omstandigheden gunstig zijn in de bladgroeifase dan kan er elke week een bladpaar gevormd
worden. Deze bladeren staan vrijwel verticaal. De sterke ontwikkeling van het blad gaat door tot
ongeveer eind juni. Dit is het moment waarop het veld helemaal dicht is en het gewas gesloten is
(datum sluiting gewas).
De periode vlak voor datum sluiting gewas is heel belangrijk. Rond deze periode is het makkelijk om
eventuele problemen op het perceel op te sporen. Planten die minder hard gegroeid zijn laten zien
wat er aan de hand is door goed naar het blad en de wortels te kijken. Hierbij moet er gelet worden
op verkleuringen of vergroeiingen. Door problemen in het veld vroeg te ontdekken kan de
opbrengstderving beperkt worden.
Bij een LAI van 3 is het veld helemaal gesloten (Buijs & van der Wielen, 1995). LAI staat voor Leaf
Area Index en de LAI wordt uitgedrukt in m² blad/ m² bodem. De LAI geeft aan hoeveel groene en
actieve bladlagen een gewas heeft. LAI is dus een maat voor de algemene vitaliteit en ook voor het
ontwikkelingsstadium van het gewas. Bij een LAI van 0 is de grond onbedekt en bij een LAI van 6 is er
sprake van een dicht bos. Suikerbieten moeten minimaal een LAI van 3 hebben om de maximale
hoeveelheid invallende straling op te vangen. Hoe sneller het gewas een LAI van 3 heeft, des te meer
straling het kan opvangen tijdens het groeiseizoen. De hoeveelheid stikstof speelt een grote rol bij de
hoeveelheid bladoppervlak. Dit blijkt uit figuur 32.

Figuur 32: LAI en verhouding met Stikstof. Bron: Draycot, 2005
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