Aan mijn perceel mág het niet meer liggen…

Binnen het precisielandbouwproject Perceel Centraal is gekeken hoe de opbrengst
bouwplanbreed is te verhogen met gewas- en bodemkaarten als rode draad.
Biomassakaarten geven goed de veldsituatie weer; waar presteert het gewas goed of
matig. Met deze informatie kan het gewas bijgestuurd worden en het werkt
ondersteunend bij perceelsverbeteringen. Met als uiteindelijk doel een gemiddeld
hogere opbrengst.
Het project is inmiddels afgesloten met een themamiddag waarin de resultaten en conclusies
zijn gepresenteerd. Er is interessante en praktische kennis vrijgekomen. Deze kennis willen
wij graag aan u doorgeven middels deze folder. Wij hopen
dat u na het lezen ook enthousiast bent geworden en
inzicht wilt krijgen in de groeiverschillen binnen uw perceel.

Resultaten proefpercelen
door PPO ’t Kompas

Trappenproef met stikstof zijn goed te zien in LORIS
biomassakaarten, zelfs een seizoen later.
Het meest optimale bemestingsniveau verschilt binnen een perceel en per jaar.
Op basis van een biomassakaart uit het verleden is er variabel bemest. Dit kostte financieel
iets meer dan gangbaar bemesten in de gekozen proefopzet. Het blijkt te kort door de bocht
om van een biomassakaart uit het verleden een bemestingsadvies te maken.
Per perceel zijn de oorzaken die verschil in gewasgroei veroorzaken op een rij gezet. De
groeiverschillen worden met name veroorzaakt door verschil in organische stof, pH,
indringingsweerstand en nutriënten.
Interactie tussen de groeifactoren maakt het complexer om de precieze oorzaak van
gewasvariatie te achterhalen. De factor die het ondiepst in de grond voorkomt, is
beperkend voor de gewasgroei.
Grondbewerkingsproef in zetmeelaardappelen laat zien dat een diepe grondbewerking (60
cm) zorgt voor meer wortelhoeveelheden in die diepere laag. Afhankelijk van de huidige
bodemomstandigheden kan het lonend zijn diepe grondbewerkingen uit te voeren.
Verzamel echter eerst informatie over de plaatsspecifieke bodemomstandigheden.

Resultaten praktijkpercelen

Granen

door Agrifirm

Ga op zoek naar de basis variatiekaart om een biomassakaart voor een volgend seizoen
te kunnen gebruiken. Welke zones komen meerdere jaren terug? Deze zones zijn geschikt
om te verbeteren.
Gebruik bestaande middelen en diensten vernieuwend. Bijvoorbeeld plaatsspecifiek
grondmonsters nemen; in hoge en lage biomassazone.
Een vroege biomassaopname laat in granen reeds het opbrengstpotentieel zien, want dit
wordt tijdens de uitstoelingsfase al vastgelegd.
Relatie tussen biomassa, opbrengst en kwaliteit is het sterkst aanwezig in graan. Dus
informatie van graan kan prima ingezet worden voor de (duurdere) vervolgteelten.
Verschillen binnen percelen moeten meetbaar, stuurbaar en waardeerbaar zijn zodat
inzichtelijk is wat iets kost en oplevert. Saldoverschillen tot € 1000,- zijn geen uitzondering.

Bieten

door IRS

Variatie in gewasgroei leidt niet altijd tot verschillen in financiële opbrengst.
Verschillen binnen een perceel zijn vaak net zo groot als tussen percelen.
LORIS biomassakaarten van bieten vertoonden niet altijd een duidelijke relatie met de
opbrengst. Van de onderzochte percelen toonde 26% een significant hogere financiële
opbrengst bij lagere biomassawaarden.

Bieten blijkt een lastig gewas. Het beeld van de biomassakaarten is niet altijd gelijk aan de
veldsituatie. Toegevoegde waarde voor bieten is gering en het meetsysteem is nog niet
praktijkrijp.
Aardappelen

door HLB en Agrifirm

Vocht is de meest beperkende factor bij de opbrengst en kwaliteit.
Jaarsinvloeden zijn groot maar ook de bodem is bepalend voor gewasgroei.
Binnen een zone van een biomassakaart kan de opbrengst en kwaliteit sterk verschillen.
Biomassa is een maat voor beworteling en bodemkwaliteit.
Bewortelingsdiepte is een belangrijke oorzaak bij achterblijvende gewasontwikkeling.
Gebruik een biomassakaart als sterkte en zwakte analyse van uw perceel en de checklist
daarbij als hulpmiddel.
Optimalisatie van de bodem is een eerste vereiste om een gemiddeld hogere opbrengst te
kunnen behalen.

Ervaring van de telers

Een biomassakaart geeft puur informatie over de gewasstand binnen een perceel en deze
moet vertaald worden naar de veldsituatie. De kaarten zorgen voor een stuk bewustwording.
De mate van verschillen worden zo ook meetbaar en stuurbaar. Dit werkt beslissingondersteunend voor telers om teeltmaatregelen te nemen. Advisering en praktische handvaten op
dit gebied zijn welkom.
De oorzaak achterhalen van achterblijvende gewasgroei blijkt maatwerk; het verschilt per
perceel. In de praktijk wil men graag meteen teeltmaatregelen nemen. Dus het liefst zo vroeg
mogelijk een biomassakaart laten maken zodat er nog tijd is om bij te sturen. Maar het is
belangrijk om eerst vast te stellen of stikstof wel de oorzaak is. De ervaring leert namelijk dat
de oorzaak vaak in de bodem te vinden is. Dus ga op zoek en ontdek de oorzaak. De checklist
is hierbij een heel handig hulpmiddel.
De algemene checklist vindt u in de bijlage en specifieke (gewas)checklisten op
www.perceelcentraal.nl. U kunt zo zelf ontdekken wat de oorzaak is van achterblijvende
gewasgroei op uw perceel.
Oorzaak van verschillen in gewasgroei zijn niet altijd verbeterbaar of het is niet rendabel. Er
kan gekozen worden om de oorzaken op te lossen of te sturen hierop. Elke ondernemer kan
zich dan ook afvragen; hoe kan ik het beste inspelen op perceelsvariatie door precisielandbouwtechnieken? Het blijven immers hulpmiddelen die steeds meer gaan opleveren maar uw
inzicht en kennis blijven onmisbaar.
Telers gaan door Perceel Centraal bewuster met hun bodem en percelen om. Er is dan ook
daad bij het woord gevoegd door te investeren in machines voor diepe grondbewerking en
grondbehandeling tegen Rhizoctonia. Daarnaast hebben veel telers storende lagen binnen
hun percelen opgeheven door bijvoorbeeld te woelen. Een mooi resultaat waaruit blijkt dat
Perceel Centraal meerwaarde heeft geboden aan de praktijk.

Krijgt Perceel Centraal een vervolg?

De bodem is een populair onderwerp en dat is terecht. Binnen Perceel Centraal hebben we
namelijk ontdekt dat de bodemconditie één van de bepalende en beperkende factoren is voor
groei. Plannen voor een vervolgproject zijn dan ook gerelateerd aan hoe krijg en houd ik mijn
bodemcondities goed en luchtig?
Kijk op www.perceelcentraal.nl voor
meer projectinformatie.

Perceel Centraal is een samenwerkingsverband tussen Agrifirm, HLB, IRS, PPO en 30
telers en wordt medegefinancierd door het
Samenwerkingsverband Noord Nederland, E/Z
KOMPAS, Ministerie van LNV en het SIO.

