Nieuwsbrief 13
Vergelijking van NKG en ploegen op zand voor aardappelen na grasland.
Op de zandgrond in Zuidoost Brabant heeft er in 2012 een boerenexperiment met NKG plaatsgevonden op een
perceel aardappelen met als voorvrucht 6 jarig grasland. Een gedeelte van het perceel was geploegd en een gedeelte
conform NKG bewerkt. Er wordt namelijk vaak gesuggereerd dat grasland altijd geploegd moet worden voor dat er
aardappelen in gepoot kunnen worden. Het perceel had een humusrijke bovenlaag van 0-50 cm. Het was een goed
doorwortelbare bodem met een actief bodemleven.
Grondbewerking
In het voorjaar is het gras met glyfosaat doodgespoten. Begin februari is het
gras geïnjecteerd met 15 m3 dunne varkensdrijfmest. Na ca. 40 dagen is het
gehele perceel 10 cm diep gefreesd om de graszode kapot te maken.
Daarna is met een bouwlandinjecteur 25 m3/ha varkensmest uitgereden.
Het NKG gedeelte is met een SMS voorzetwoeler in combinatie met een SMS
compaktschijveneg klaargelegd. Hiermee wordt de bodem tot een diepte van 30
cm losgemaakt en de bovenste 7 cm klaargelegd.
Het geploegde gedeelte is uitgevoerd met een Kvernelandploeg met
vorenpakker en ondergronders. Met het poten waren op het NKG gedeelte de kapot gespoten graszoden nog
duidelijk te zien. Dit heeft overigens met het poten en aanaarden niet tot problemen geleid.
Groeiseizoen 2012
Het perceel heeft het gehele seizoen boven de gewenste N-normlijn gezeten. Dit was zowel in het NKG als geploegde
gedeelte. De loofgroei was vanaf het begin massaal. Er waren geen duidelijke verschillen tussen NKG en ploegen

Resultaten 2012
Uit dit boerenexperiment blijkt dat het moeilijk, maar wel mogelijk is, om na langjarig grasland aardappelen te telen
met NKG. De aardappelen kunnen goed gepoot worden maar er blijven te veel graszode resten in de rug zitten. Deze
zijn onvoldoende verteerd voor de oogst van de aardappelen. Tijdens het rooien werden er veel resten met de
egelband er uitgehaald maar dit was niet voldoende. Op het geploegde gedeelte van het perceel waren geen
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problemen met resten van de graszode. De gewasgroei is op beide objecten egaal geweest. Een opbrengstbepaling is
niet uitgevoerd.
Conclusie
In het vruchtwisselingschema in combinatie met NKG kunnen beter geen aardappelen na gras gepland worden. De
graszode kan moeilijk fijn genoeg gemaakt worden om geen problemen met de oogst te krijgen. Suikerbieten zal nog
wel gaan, maar andere rooivruchten kunnen ook te veel problemen met de oogst geven.
Geert Jan van Roessel

Opbrengst gelijk bij niet meer ploegen (door Wur-PPO, Jan jo de Haan)

Op PPO-locatie Vredepeel worden in het project Bodemkwaliteit op zandgrond de effecten van verschillende
grondbewerkingen onderzocht. De proef wordt uitgevoerd in een akkerbouw-groente vruchtwisseling met
aardappel, suikerbiet (biologische peen), zomergerst, conservenerwt, prei en maïs. Sinds 2011 wordt ook het effect
van de niet-kerende grondbewerking (NKG) onderzocht. Bij niet-kerende grondbewerking wordt de bodem alleen
ondiep gemengd tot een diepte van maximaal 10-15 cm. Bij ploegen wordt de bodem gemengd tot een diepte van
20-30 cm.

Opbrengsten gelijk
Dit tweede jaar zijn de opbrengsten van de percelen die niet meer geploegd worden in de gangbare teelt gemiddeld
gelijk aan de opbrengsten van de geploegde percelen. Vorig jaar waren de opbrengsten op de niet geploegde
percelen nog ongeveer 5% lager. In de biologische teelt waren de opbrengsten over het algemeen wel lager. Bij de
biologische aardappel kwam dit niet door de grondbewerking maar doordat een deel van het perceel verzopen is. De
oorzaak van de andere verschillen is nog onduidelijk. De opbrengst van de peen was erg hoog en ook met NKG hoog
terwijl dit een lastig gewas is wat betreft zaai en onkruidbestrijding.

Bodemkwaliteit beter
De uitgevoerde bodemfysische metingen in 2012 geven een wat onduidelijk beeld. Zo is de indringingsweerstand bij
NKG hoger dan bij ploegen en de hoeveelheid beschikbaar water bij veldcapaciteit lager. Dit is niet wat we op
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voorhand zouden verwachten . De vraag is of dit ligt aan de korte periode van toepassing of aan andere oorzaken.
Daarnaast is de vraag welke invloed dit heeft op de gewasgroei en opbrengst.

Verhouding in opbrengsten per gewas over 2012 tussen NKG en ploegen voor de gangbare en biologische teelt. De
opbrengst van ploegen is gesteld op 100% en de werkelijke opbrengsten hiervan staan boven de figuur (opbrengst
suikerbiet in ton suiker per ha, opbrengst mais in ton droge stof per ha, overige gewassen in ton vers gewicht per ha).
Jan jo de Haan, WUR PPO.

Niet kerende grondbewerking en aandachtspunten persistentie herbiciden
Moet ik rekening houden met herbiciden die een lange nawerking in de bodem kunnen hebben? Zijn er bij bepaalde
middelen en niet kerende grondbewerking meer risico’s voor nateelten? Dit zijn veelgehoorde vragen van telers met
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een gangbaar akkerbouw bouwplan. Het is niet eenvoudig hier een compleet antwoord op te geven. Dit artikel geeft
wel enkele richtlijnen.
• Persistentie in de bodem: informatie beschikbaar?
De periode waarin bepaalde herbiciden actief blijven in de bodem is afhankelijk van een groot aantal factoren. De
eigenschappen van de actieve stof zijn uiteraard het belangrijkste, maar ook grondsoort, pH van de bodem,
vochtigheid, temperatuur, het aantal toepassingen én de activiteit van het bodemleven spelen een rol. Dit alles bij
elkaar maakt het moeilijk algemene richtlijnen te geven.
Eén van de mogelijkheden om de periode van nawerking van o.a. herbiciden te bekijken is de halfwaardetijd van
middelen in de bodem. Het betreft dan het aantal dagen dat 50% van de actieve stof wordt afgebroken in een
bodemsoort, en wordt uitgedrukt als DT50 bodem. Gegevens over deze halfwaardetijden zijn terug te vinden in o.a.
de toelatingsdossiers van het Ctgb (via www.ctgb.nl).
Het betreft dan gegevens van halfwaardetijden onder veldomstandigheden in verschillende grondsoorten (DT50 Veld)
en van gestandariseerd onderzoek in het laboratorium (DT50 Lab).
Onderstaande tabel geeft enkele voorbeelden van halfwaardetijden in de bodem van herbiciden die gebruikt
worden op een akkerbouwbedrijf (DT50 in dagen, bron: website Ctgb).
Actieve stof

In product o.a.

DT50
Lab

DT50
Veld

Variatie
DT50 Veld

diflufenican

Javelin / Herold / Legacy

128

156

103 - 282

clomazone

Centium

127

37

9 - 63

ethofumesaat

Tramat / divers

97

77

15 - 250

chloridazon

Pyramin

64

*

18 - 70

propyzamide

Kerb

47

56

*

mesosulfuron

Atlantis

42

56

29 - 73

metsulfuron

Ally SX / Traton SX

41

*

7 - 71

5

*

2 - 15

iodosulfuron
Hussar
* geen Nederlandse gegevens beschikbaar

Uit bovenstaand voorbeeld blijkt dat de variatie in halfwaardetijden groot is. Stoffen als diflufenican en
ethofumesaat kunnen lang in de bodem aanwezig blijven.
• Schadelijkheid van actieve stoffen voor nateelten
Naast informatie over de persistentie van middelen in de bodem is er nog een minstens zo belangrijk gegeven
belangrijk: hoe schadelijk is een bepaalde actieve stof voor andere gewassen?
Een belangrijke informatiebron hiervoor betreft uiteraard de aanwijzingen op het etiket van een herbicide. Uit de
etiketteksten van o.a. de maisherbiciden Callisto, Calaris en Clio blijkt dat na bijvoorbeeld een droge en koude winter
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gewassen als suikerbieten, erwten, bonen en koolgewassen schade kunnen ondervinden als eerst volgende nateelt
in het voorjaar. Dit zelfs als ook een kerende grondbewerking is uitgevoerd. Bij een niet kerend systeem zullen de
risico’s nog groter zijn.
Ook bij producten als Javelin, Legacy, Tramat, Sencor en Kerb staan er waarschuwingen op het etiket ten aanzien van
volgteelten of de aanwijzing dat altijd een kerende grondbewerking moet worden uitgevoerd.
Informatie over de effecten van actieve stoffen op nateelten is ook beschikbaar uit meerjarig onderzoek van de
Universiteit van Gent. Dit onderzoek richtte zich op de mogelijkheden van de teelt van vervangende gewassen na
toepassing van diverse herbiciden. Het onderzoek heeft geresulteerd in een uitgebreide gegevensbank over de
werkingsduur van diverse herbiciden voor vervanggewassen (bron: Recrop, Recrop2001).
Door de diverse gegevens van toelatingsdossiers, etikettesten en het onderzoek van de Universiteit van Gent met
elkaar te combineren, kunnen voor systemen van niet kerende grondbewerking een aantal situaties aangegeven
worden met een hoger risico op na-effecten van enkele herbiciden.
Tabel: aandachtspunten voor akkerbouwbedrijven met NKG.
Product
(o.a.)

Inzet in gewas
(o.a.)

Callisto / Calaris

Aandacht nateelt (o.a).
herfst

voorjaar

maïs

kruisbloemigen

suikerbiet / peulvrucht

Clio

maïs

?

suikerbiet

Merlin

maïs

kruisbloemigen

?

Javelin / Legacy

wintergraan

kruisbloemigen, tulp

(biet ?)

Ally SX / Traton SX

granen

kruisbloemigen, klaver,
tulp

groenten / (biet ?)

Atlantis / Hussar

wintertarwe

kruisbloemigen / (tulp)

?

Centium

suikerbiet / erwt /
aardappel / peen

tulp / (graan)

?

Tramat / divers

suikerbiet

graan

?

Sencor

aardappel

graan / graszaad

?

Kerb

witlof / cichorei

tulp / graan / graszaad

?

Opmerking bij bovenstaande tabel: het betreft enkele richtlijnen. Het overzicht is niet uitputtend, en de risico’s voor
nateelten zijn sterk afhankelijk van grondsoort, weersomstandigheden en toegepaste hoeveelheden.
Jan Salomons
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