Stikstoftoediening wordt maatwerk
Iedere aardappelplant niet meer stikstof dan hij nodig heeft. Dat kan met een sensor die de behoefte van de plant meet en
een bemestingsadvies dat Praktijkonderzoek Plant en Omgeving en Plant Research International daarbij ontwikkelen. Als alle
Nederlandse boeren met sensoren gaan werken, kan de stikstoftoediening minstens tien procent dalen.
In het nieuwe systeem zitten er sensoren op de
spuit of het dak van de trekker waarmee een
boer over het land rijdt. Tijdens de werkzaamheden nemen die sensoren in de baan van het
gewas de reflectie van het gewaslicht waar in
de vorm van elektromagnetische straling. De
stralingswaarde vormt een bestandje cijfers,
waar volautomatisch een advies voor bemesting uitrolt. Met die informatie kan de boer
op het land de stikstof op maat toedienen.
Door de hoge ontwikkelkosten was er voor
Nederland nog geen adviesregel voor precisiebemesting van stikstof. Hij wordt nu voor aardappels ontwikkeld, Nederlands belangrijkste
gewas. Het gaat om zowel consumptieen pootaardappels als zetmeelaardappels.
De onderzoekers hebben om te beginnen de

kennis die de afgelopen jaren is ontwikkeld
gebundeld om snel de laatste stappen te
kunnen zetten voor de adviesregel. ‘We zijn
in 2009 begonnen met proeven, en verwachten volgend voorjaar het onderzoek af te
ronden’, vertelt onderzoeker Jan Nammen
Jukema. De proeven zijn nodig om verschillen
tussen rassen en bodems in kaart te brengen,
en meer te weten te komen over de verschillende sensoren.
Als het project goed uitpakt, kan de kennis met
relatief weinig inspanning beschikbaar komen
voor het bedrijfsleven, waarna boeren het snel
kunnen gaan gebruiken. ‘Voordeel van op deze
manier naar behoefte bemesten is ook dat als
de normen dalen, je toch zo dicht mogelijk bij
het optimum kunt komen.’

Wat het systeem boeren gaat kosten is nog
een beetje aftasten, zegt Jukema. ‘Maar als je
het voor verschillende doeleinden kunt inzetten, zoals bij loofdoding, groeiregulatie van
granen, en bemesting van tarwe, wat allemaal
besparing van inputs oplevert, dan verdient
het systeem zich wel terug.’ Hij verwacht dat
na aardappel adviesregels voor wintertarwe
en suikerbiet vlot zullen volgen.
Het onderzoek wordt gefinancierd door LNV
en het Programma Precisielandbouw.
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Hongerige roofmijt krijgt aardappelschil
Bij biologische bestrijding is er vaak
eerst de plaag, en dan komt pas de
bestrijder. Gerben Messelink van
Wageningen UR Glastuinbouw wil toe
naar een teeltsysteem waarbij bestrijders al aanwezig zijn. Dat kan door
bestrijders als roofmijten alternatief
voedsel aan te bieden.
De biologische bestrijding van trips, met name
die in de sierteelt, werkt onvoldoende. Daardoor blijven telers afhankelijk van pesticiden en
worden ze op kosten gejaagd. De biologische
bestrijding moet dus effectiever, en dat kan
volgens Messelink: ‘Biologische bestrijding
werkt vooral goed als er al hoge dichtheden
van bestrijders aanwezig zijn wanneer de
eerste plagen zich aandienen. Die hoge dichtheden bereik je door de bestrijders alternatief
voedsel aan te bieden.’ Een bestrijder als de
bodemroofmijt, die zich voedt met poppen van
de trips, heeft daarom een aanvullend dieet
van bodemdiertjes als schimmeletende mijt en
aaltjes nodig. Maar de teeltgrond van veen of
kokos die telers nu gebruiken is zo voedselarm
dat deze prooidieren er maar beperkt voorkomen. Daarom zien de wetenschappers veel
kansen in het verrijken van de teeltbodem. Dit
kan volgens de onderzoeker door een product

Bodemroofmijt doet zich tegoed aan een larve.

van aardappelschillen over de teeltgrond uit te
strooien. ‘We willen deze laag zo manipuleren
dat je de juiste schimmels en schimmeletende
mijten stimuleert. Wel zonder teveel voedsel
te krijgen waardoor de roofmijt geen trek
meer heeft in de poppen van de trips’, vertelt
Messelink.
Interessant was dat de combinatie van de
strooisellaag met roofmjit een betere bestrijding gaf dan substraat zonder de aardappelschilkorrels. De voedselrijkdom brengt wel
het risico met zich mee dat andere plaagsoorten zich er tegoed aan doen. ‘Daar moet
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je beducht op zijn, want hoewel trips als pop
geen gebruik maakt van bodemvoedingsstoffen, andere plaagsoorten doen dat mogelijk wel. Meer onderzoek is daarom nodig
om de juiste balans te vinden.
In 2011 denken de onderzoekers zover te
zijn dat ze de bevindingen bij bedrijven verder
kunnen gaan ontwikkelen.
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