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6e Nieuwsbrief
Dit is de zesde nieuwsbrief van de bodemprojecten op
zandgrond. Hiermee willen we u informeren over de voortgang in uitvoering van het onderzoek naar het verbeteren
van bodemkwaliteit op zandgrond in Zuidoost Nederland.
In deze nieuwsbrief:
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In het systeem met hoge organische stofaanvoer is de
dierlijke mest na de hoofdgrondbewerking en voor zaaien,
planten of poten toegediend. In het systeem met lage
organische stofaanvoer is dit jaar spuiwater in plaats van
mineralenconcentraat toegediend vanwege lastige toediening van mineralenconcentraat in relatief kleine giften in
de rij. Spuiwater is juist meer geconcentreerd en is na
zaaien, poten of planten toegediend via sleufkouters langs
de rij. Toedieningen zijn probleemloos uitgevoerd.

Figuur 1. Rijentoediening spuiwater in mais
Rijenbemesting om effecten verlaagde gebruiksnormen te compenseren
In de gangbare systemen van Bodemkwaliteit op zandgrond hebben we de bemesting al verlaagd naar de
gebruiksnormen zoals ze per 2015 gelden. In 2015 worden de stikstofgebruiksnormen gekort met 20% voor de
uitspoelingsgevoelige gewassen op de zuidelijke zandgronden. Met de 20% verlaging mag bijvoorbeeld in
aardappel nog 208 kg stikstof/ha gebruikt (eerst 260)
worden en in mais 112 kg/ha (eerst 140).
In de percelen met normale organische stofaanvoer liggen
in aardappel, mais, prei en suikerbiet plots met een
stikstofbemesting volgens de huidige gebruiksnormen om
de effecten tussen de huidige en nieuwe gebruiksnormen
zichtbaar te maken. De plots zijn nog niet zichtbaar in de
percelen. Bij de oogst wordt de opbrengst van de plots en
de rest van het perceel bepaald.
Daarnaast hebben we gekeken naar de mogelijkheden om
de effecten op de opbrengst te voorkomen. Alleen rijenbemesting lijkt hierin een effectieve maatregel, vooral
voor de gewassen op ruime rijafstand, al is in eerder
onderzoek alleen in mais een duidelijk effect van rijenbemesting aangetoond. De verwachting is dat onder
slechtere omstandigheden en lagere bemesting rijenbemesting ook in andere gewassen effectief is. We hebben
daarom besloten rijenbemesting in aardappel, mais en
prei toe te passen.

Discussie in begeleidingscommissie over verlaagde
gebruiksnormen
26 juni is de begeleidingscommissie bijeengeweest om de
voortgang van het onderzoek te bespreken en te zien hoe
de gewassen er nu voor staan. In de rondgang is lang stil
gestaan bij de aanstaande korting van de gebruiksnormen. Deze wordt door de gangbaar telers uit de
begeleidingscommissie als zeer bedreigend ervaren. Ze
zien nauwelijks legale oplossingen die verlies van opbrengst, productkwaliteit en inkomen kunnen beperken bij
deze sterke korting van de gebruiksnormen. Belangrijkste
knelpunten zijn huur en ruil van land in combinatie met
verplichte afname van mest en de kosten van maatregelen die mogelijk wel wat bijdragen. De biologische teelt
van gewassen die in de proef wel leid tot een lage nitraatuitspoeling en relatief goede opbrengsten zien de
gangbaar telende leden niet zitten vanwege o.a. gebrek
aan grond en de huidige afnemersrelaties.
Mais toont fosfaatgebrek in systeem met lage organische stofaanvoer
De gangbare mais in het systeem met lage organische
stofaanvoer liet dit jaar een duidelijk fosfaattekort zien in
vergelijk met het systeem met normale organische stofaanvoer (figuur 2). Het gehele perceelsdeel had last van
paarsgekleurde bladeren. Fosfaatgebrek was dit jaar niet
verwacht gezien het warme en vochtige voorjaar. De
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kunstmestfosfaatgift was op dit deel alleen volvelds
gegeven (75 kg/ha). Dit had mogelijk beter (deels) in de
rij gegeven kunnen worden zoals het nieuwe fosfaatbemestingsadvies ook aangeeft. In het systeem met
normale organische stofaanvoer is runderdrijfmest in de
rij toegediend (55 kg fosfaat/ha). Hier was enigszins
fosfaatgebrek zichtbaar. Het fosfaatgebrek was ook te
zien in een slechtere beworteling van de planten in het
gedeelte met lage organische stofaanvoer.

terwijl in het ploeggedeelte de beworteling in die laag
duidelijk beter is en de grond daar ook losser is.
Opbrengsten erwten en zomergerst in 2014
De opbrengst van de erwten waren dit jaar hoog varieerde van 6,1 tot 9,9 ton/ha (omgerekend naar TM-getal
120) over de verschillende behandelingen (figuur 4).

Mais normale o.s. aanvoer
Mais lage o.s. aanvoer

Figuur 2. Fosfaatgebrek in mais met lage organische
stofaanvoer (middengedeelte), achterop de mais met
normale organische stofaanvoer.
NKG leidt tot slechtere groei in suikerbieten dit jaar
Dit jaar is een duidelijk verschil te zien in de groei van de
suikerbieten tussen NKG en ploegen (figuur 3). In eerste
instantie kwamen de bieten waar de hoofdgrondbewerking
niet kerend was uitgevoerd vlotter op en stond het gewas
er beter bij. Echter na enkele weken sloeg dit om naar
een betere stand van het ploeggedeelte.

Figuur 3. Duidelijk verschil in groei van de suikerbieten.
Betere stand van het ploeggedeelte (links) vanaf juni.
De oorzaak ligt mogelijk in een dichtere bodem bij NKG.
In eerste instantie levert deze mogelijk voordelen door
een betere vochtvoorziening, maar wat later beperkt deze
dichte grond de beworteling. Dit hebben we ook gezien
met het graven van enkele profielkuilen. De bieten in het
NKG deel hebben duidelijk moeite om onder de bewerkte
laag van ca. 15 cm te bewortelen omdat deze dichter is,

Figuur 4. Opbrengsten conservenerwt 2014 (kg/ha)
De erwten hebben vlot kunnen groeien met voldoende
temperatuur en vocht. Het wortellesieaaltje Pratylenchus
penetrans was in aantallen van 400 tot 500 per 100 ml.
grond aanwezig. Desondanks is de verwachte aaltjesschade niet zichtbaar geworden in valplekken en fikse
opbrengstderving. De erwten zijn jong geoogst; het TMgetal was nog laag (tussen de 105 en 112). Het biologisch
deel presteerde iets lager dan de andere jaren. De opbrengsten op geïntegreerde deel waren erg hoog, ca.
40% hoger dan gemiddeld over de voorgaande drie jaren.
De opbrengsten bij de niet kerende grondbewerking
waren over alle behandelingen gemiddeld 4% hoger dan
bij ploegen. Het is onduidelijk waardoor de verschillen
komen. Mogelijk heeft het warme en vroege voorjaar
mede tot de goede geïntegreerde opbrengsten geleid.
Na de oogst is op het geïntegreerde deel tagetes, tegen
het aaltje Pratylenchus penetrans gezaaid en op het
biologische deel gras-klaver.
De opbrengst van de geïntegreerde gerst was met gemiddeld 7.7 ton/ha goed maar van het biologische perceel
erg slecht met ruim 2.2 ton/ha (figuur 5).
De plots met de extra verhoogde aanvoer van compost
van 10 ton/ha/jaar gaven in de zomergerst geen verschil
in opbrengst met de rest van de percelen. De opbrengst
bij de lage organische stofaanvoer was bij NKG 13% lager
dan bij ploegen terwijl bij de hoge organische stofaanvoer
er geen verschil was. Het is onduidelijk waardoor dit
wordt veroorzaakt
De biologische gerst had een zeer dunne stand, grote
aantasting met netvlekkenziekte en legering aan het
einde van de teelt.
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door Rhizoctonia. Afgelopen jaar was er een vergelijkbaar
verschil tussen NKG en ploegen. Een duidelijke reden voor
dit verschil is niet te geven.

Figuur 5. Opbrengsten zomergerst 2014 (kg/ha)
Biologische aardappelen hebben het lastig dit jaar
Overvloedige regenval en Phytophtora maken het de
biologische aardappelen dit jaar erg lastig. Begin juli
zware neerslag (in één uur tijd, 60 mm) geleid tot wateroverlast waardoor de aardappelen op circa 1/3 van het
perceel verrot zijn (figuur 6). Perceelsdelen van de mais,
prei en wortels op de aanliggende percelen hebben wel
even blank gestaan, maar de schade lijkt daar beperkt te
zijn.

Figuur 6. Rottende aardappelen als gevolg van wateroverlast. Het perceel heeft deels blank gestaan.
Daarnaast is de druk van Phytophtora dit jaar door het
warme en vochtige weer erg hoog. In de gangbare percelen moeten we met bespuitingen er bovenop zitten om
geen schade te krijgen. In het biologische systeem zijn de
aardappelen op 4 juli gebrand vanwege te grote Phytophtora-infectie. Dit is later dan in veel andere gebieden in
Nederland en heeft geleid tot een gemiddelde opbrengst.
De opbrengst was 29.6 ton/ha bij ploegen en 33.0 ton/ha
bij NKG. Afgelopen jaar was de opbrengst ca. 10 ton/ha
hoger. Behalve door de Phytophtora aantasting kan dit
ook veroorzaakt zijn door bacterierot zagen en aantasting

Verschil in kraaienschade tussen ploegen en NKG bij
biologische mais
We hebben al enkele jaren last van vogelschade in de
biologische mais. Kraaien pikken de jonge maisplantjes uit
de grond, op zoek naar wormpjes of insecten. Om tot een
goede opbrengst te komen en kale plekken niet te laten
veronkruiden wordt bijgezaaid maar dit kost veel tijd. Het
lukt onvoldoende de kraaien te verjagen door ze af te
schieten en dode kraaien in het veld op te hangen. Op het
gangbare maisperceel hebben we hier geen last van door
gebruik van ontsmet zaad.
Nu blijkt voor het tweede jaar dat de kraaienschade in het
ploeggedeelte aanmerkelijk groter is dan in het NKGgedeelte (figuur 7). Waardoor dit komt is nog niet duidelijk, mogelijk door wat dieper zaaien of mindere
aanwezigheid van de insecten waar de kraaien naar
zoeken. Volgend jaar in de mais alles niet-kerend bewerken lijkt een goede optie.

Figuur 7. In het ploeggedeelte links is veel grotere kraaienschade dan in het NKG-gedeelte rechts.
Vergelijk in biologische prei van Vinassekali en
Condit
In de biologische prei is het lastig om voldoende stikstof
beschikbaar te hebben gedurende het gehele groeiseizoen. Daarom hebben we de afgelopen jaren bijbemest
met Vinassekali. Vinassekali heeft als voordeel dat het
relatief snel werkt en goedkoop is. Het product heeft als
nadeel dat het veel kali bevat en niet van biologische
oorsprong is. Daarom maken we dit jaar een vergelijking
van Vinassekali en Condit, een biologische meststof op
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basis van gehydroliseerde kaaswei, plantaardig materiaal
en kleimineralen (zeoliet) met 5% stikstof. We zullen de
producten vergelijken op opbrengst en stikstofopname.
Resultaten broeikasgasemissies verder geanalyseerd
Broeikasgasmetingen in 2013 lieten zien dat in het biologische systeem de broeikasgasemissies het hoogste
waren en in het systeem met lage organische stofaanvoer
het laagste (figuur 8). Er was dus een duidelijke relatie
met organische stofaanvoer en minder met stikstofaanvoer waarop modelberekeningen gebaseerd zijn. De
metingen wijken dan ook sterk af van de modelberekeningen. Verklaring kan zijn dat in de metingen de pieken
na toediening van mest grotendeels gemist zijn. Daarnaast kan er verschil zijn in emissie tussen gras in het
gangbare systeem en gras-klaver in het biologische
systeem. Herhaling van de metingen is gewenst om de
metingen te verifiëren. Meer informatie is te vinden in het
informatieblad over de metingen:
http://edepot.wur.nl/308711.

Figuur 8. Broeikasgasemissies van methaan (CH4) en
lachgas (N2O) in kg CO2-equivalenten per ha per seizoen.
Resultaten Bodemkwaliteit op zand gepresenteerd
op Velddag Vredepeel 10 juli: belang van organische stof
De Veldag Vredepeel op 10 juli is bezocht door circa 250
mensen. Tijdens de velddag zijn veel resultaten van
Bodemkwaliteit op zandgrond gepresenteerd. Met name
de rijenbemesting, de stand van de gewassen op de
percelen met lage organische stofaanvoer en normale
organische stofaanvoer en het belang van aanvoer van
organische stof.
Een quick-and-dirty berekening op basis van de resultaten
van Bodemkwaliteit op zandgrond laat zien dat op lange
termijn een kilo effectieve organische stof per hectare een
euro mag kosten: het verschil tussen het systeem met
lage organische stofaanvoer is ca. 600 kg/ha en het
saldoverschil tussen deze systemen is ook ca. 600 euro/ha. Dit betekend dat de waarde van compost meer dan

100 euro per ton is. Ook mest is enkele tientjes per ton
waard. De berekening kan verder verfijnd worden en zal
mogelijk dan wat lager uitvallen maar het resultaat blijft
staan dat investeren in organische stof op de lange termijn loont. Daarom is het belangrijk om binnen de ruimte
die de mestwetgeving geeft de organische stofaanvoer zo
groot mogelijk te maken. Dit kan gedaan worden door
teelt van groenbemesters en meer aanvoer van rundermest en/of compost (in plaats van varkensmest),
eventueel in combinatie met gebruik van gescheiden
mestproducten, mineralenconcentraten of spuiwater. Door
een juiste keuze van organische meststoffen kan ook
binnen de mestwetgeving een aanvoer van meer dan
2000 kg effectieve organische stof per hectare gerealiseerd worden (figuur 9).

Figuur 9. Aanvoer van effectieve organische stof bij
aanvoer van 50 kg fosfaat/ha voor de rotatie van het
systeemonderzoek in Vredepeel (aardappel, erwt-gras,
prei, zomergerst+groenbemester, suikerbiet, snijmaïs)
met verschillende bemestingsstrategieën: geen organische mest, alleen varkensmest (VDM), alleen rundermest
(RDM), 50% VDM en 50% RDM, GFT compost en GFTcompost rekening houdend met de 50% vrijstelling voor
fosfaat.
Luchtfoto’s van proeven gemaakt
Op 10 juli zijn met een quadcopter luchtfoto’s gemaakt
van het gangbare systeem met normale en lage organische stof aanvoer. In de foto op de laatste pagina een
voorbeeld. Er zijn geen nieuwe zaken zichtbaar geworden
ten opzichte van wat we van de grond hebben kunnen
zien. Zo was het verschil tussen de systemen met normale en lage organische stofaanvoer minder zichtbaar dan
van de grond. Wel was vanuit de lucht het effect van de
kraaienschade goed zichtbaar in de biologische mais
(figuur 7).

5

Resultaten bodemverbeteraars 2013 Vredepeel
Vredepeel is één van de vijf locaties waar sinds 2010
bodemverbeteraars getest worden. In de periode 20102012 waren er geen statistisch betrouwbare verschillen
tussen de bodemverbeteraars en de referenties kunstmest, drijfmest of compost vastgesteld, zowel niet in
Vredepeel als gemiddeld over alle locaties. In 2013 is
mais geteeld in Vredepeel. In 2013 gaf Xurian in Vredepeel een betrouwbaar hogere opbrengst dan de
kunstmest. Ook de andere bodemverbeteraars scoorden
duidelijk hoger dan de kunstmest maar niet statistisch
betrouwbaar (tabel 1). De variatie in de opbrengsten was
groot. GFT-compost gaf een vergelijkbare opbrengst als
kunstmest, rundermest een iets hogere. De proef wordt in
2014 op alle locaties voortgezet. Hierbij link naar de
volledige rapportage over 2013:
http://edepot.wur.nl/300266.

Tabel 1. Opbrengst van mais, Vredepeel 2013. Als het
verschil tussen twee resultaten groter of gelijk aan de Lsd
is, zijn de verschillen betrouwbaar.
droge stof
droge stof
%
kg/ha
Bodemverbeteraar
Xurian Optimum

34,3a

20.030b

Steenmeel

33,7a

19.176ab

Condit7%N

36,0a

18.993ab

Bactofil A10

35,3a

18.845ab

PRP-SOL

33,7a

18.347ab

GFT-compost

33,8a

18.076ab

Rundermest

33,3a

18.426ab

Kunstmest

33,7a

18.068a

3,54

1.950

Referenties

Lsd
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