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Summary/Samenvatting

A site specific herbicide dosing system for potato haulm killing using Reglone (diquatdibromide 200g.l-1
Syngenta Crop protection BV) was tested in 2005 on two commercial ware potato fields in Lelystad, NL.
The system consisted of a Yara N-sensor on the roof of the tractor, a 24 m Hardi Twin Force sprayer with a
Raven pesticide injection system, and a controler unit (PDA, DSS and GPS) that translated reflection
measurements into a minimum effective dose. The DSS in the control unit was based on studies in previous
years. It is called MLHD potato haulm killing.
The control system recommended dosages between 1 and 3.25 l Reglone per ha on different parts of the
field on one field, and between 0.75 and 1.5 l/ha on the other field. Standard practice dosages on the fields
were 3 l Reglone per ha. Recommended dosages were tested on marked areas of the fields. The
recommended dosages were effective. A good level of haulm killing was achieved while herbicide reduction
was 30 to 50 % compared to standard practice. Pictures of spots on the fields are presented in the report
at time of treatment and some dates after treatment.
Although the sensing and dosing was tested positively, the reaction time of the sprayer was not yet
acceptable. The reaction time was to slow to adjust the dose in time. In 2006 the sprayer will be modified
to shorten reaction time.

Een doseringssysteem voor pleksgewijze toediening van Reglone (diquatdibromide 200g.l-1 Syngenta Crop
protection BV) werd in 2006 getest in Lelystad op 2 praktijkpercelen consumptieaardappelen. Het systeem
bestond uit een Yara N-sensor op de trekker met daarachter een Hardi Twin Force spuit met Raven
injectiesysteem en een regeleenheid (o.a. PDA, BOS en GPS) die de reflectiemetingen vertaalde in een
minimum effectieve dosering van Reglone. Het Beslissingsondersteundende systeem (BOS) was afgeleid
van eerder onderzoek aan het onderwerp (zie rapportage op www.mlhd.nl).
Het systeem adviseerde doseringen van 1 tot 3,25 l Reglone per ha op verschillende delen van het ene
perceel en doseringen van 0,71 tot 1,5 l/ha op verschillende delen van het andere perceel.
Standaardpraktijk was 3 l/ha. Een goede mate van loofdoding werd bereikt op de verschillende delen van
de percelen met een reductie van 30 tot 50 % in middelengebruik t.o.v. standaardpraktijk.
Het BOS heeft goed gefunctioneerd in de proef. De spuit bleek echter een te lage reactietijd te hebben om
tijdig de dosering pleksgewijs aan te passen aan de reflectiemetingen. De spuit wordt in 2006 aangepast
om deze beperking op te lossen.
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Inleiding

In het rapport ‘Aardappelloofdoding op basis van de YARA N-Sensor; Ontwikkeling van een systeem voor de
on-line toediening van loofdodingsmiddelen’ (Achten, 2005) is de technische ontwikkeling van
plaatsspecifieke loofdoding op basis van de N-Sensor uiteengezet. Het doel van het project is bestaande
kennis en technologie samen te brengen tot een systeem van variabel doseren van diquat (Reglone) voor
het doden van het loof van consumptie aardappelen. Het onderzoek is ondersteund met een praktijkproef in
de zomer van 2005. Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van de projecten De Smaak van Morgen, GEOLogisch! en LNV onderzoeksprogramma.
Verminderen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is een belangrijke maatregel om emissie
naar de omgeving te beperken. Een methode om de hoeveelheid herbicide te beperken is een meer
kritische dosering te kiezen. De hoeveelheid middel die minimaal nodig is voor het doden van de plant door
herbiciden hangt af van de gevoeligheid van de plant. Om de hoeveelheid toegepast middel bij de
onkruidbestrijding te beperken is hiervoor het MLHD (Minimum Letale Herbicide Dosering) concept
ontwikkeld. De hoeveelheid herbicide wordt afgestemd op soorten en grootte van de onkruiden.
Het MLHD concept kan ook worden toegepast bij aardappelloofdoding. De minimale dosering om
aardappelloof dood te krijgen hangt namelijk af van de massa en vitaliteit. In het kader van LNV
onderzoeksprogramma 343 van 2000 tot 2002 werd onderzoek verricht naar MLHD bij de loofdoding van
aardappelen. Begin 2003 waren sensing techniek en de relaties tussen sensoruitslag en minimale dosering
beschikbaar. Hiermee kon het het MLHD concept in de praktijk worden getest.
De meetwaarde van de CropScan reflectiemeter (CropScan Inc., 2003) werd met een model omgerekend
naar een advies dosering. Verder werd geadviseerd over een eventuele vervolgbehandeling op basis van
een MLHD-PPM-meter (Ears, 2005).
In de jaren 2003 en 2004 zijn proeven gedaan met dit concept (Kempenaar et al., 2005). De conclusie na
onderzoek met het middel Reglone (diquat) op 15 percelen luidde dat een middelenreductie van ruim 30%
te realiseren is. De besparingen kunnen groter zijn als wordt ingespeeld op variaties binnen het perceel.
Kempenaar et al. (2005) meldden dat de praktijk de meeste interesse heeft in reflectiemetingen als basis
voor de dosering van Reglone. Met de PPM metingen heeft men minder affiniteit.
Precisielandbouw biedt belangrijke kansen de input van meststoffen en bestrijdingsmiddelen bij de productie
van gewassen te beperken. Sensoren bepalen de omstandigheden en met een model worden meetwaarden
omgerekend naar dosering van een middel.
In 2004 is onderzocht of koppeling van de Yara N-Sensor aan het MLHD model mogelijk was (Achten et al.,
2004). Hiervoor zijn in een aardappelgewas vergelijkende metingen uitgevoerd tussen de N-Sensor en de
CropScan. Uit dit onderzoek bleek dat de N-Sensor de CropScan kan vervangen. Voordelen van de Nsensor
zijn de grotere werkbreedte, in de praktijk beproefd t.a.v automatische metingen en de mogelijkheid om
real-time te werken.
Bij de toepassing die in dit rapport wordt beschreven is de Cropscan vervangen door de N–sensor. Een
uitgebreide technische beschrijving van apparatuur en software is gemaakt door Achten et al , 2005.
In dit rapport worden werkwijzen en resultaten beschreven. In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de metingen
en de controles die zijn uitgevoerd. De werkwijze van het toedienen van de variabele Reglone doseringen
wordt beschreven. In hoofdstuk 3 staan de resultaten van de meetwaarden en de berekende doseringen.
Ook worden meetwaarden en berekende doseringen naast het beeld van het loof op een aantal
karakteristieke plekken geplaatst.
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Methode

Kennis
Uit onderzoek naar de Minimaal Lethale Herbicide dosering (MLHD) die nodig is om aardappelloof dood te
spuiten zijn relaties tussen de benodigde dosering en de loofmassa en vitaliteit ontwikkeld.
Binnen een perceel kan de loofmassa en de vitaliteit van het loof van aardappel aan het einde van het
groeiseizoen sterk variëren. Met sensoren (Cropsscan en YARA N sensor) wordt de lichtreflectie gemeten.
De reflectie van geselecteerde fracties uit het lichtspectrum (van infrarood tot ultra violet) geeft informatie
over loofconditie en loofmassa. Deze fracties geven een goed verband met de Minimaal Lethale Dosering.
In de praktijk spelen ook factoren als veronkruiding en gezondheid van het aardappelloof mee bij de
urgentie van loofdoding en het bepalen van de dosering. Voor vier loofdodingstrategieën zijn relaties
ontwikkeld tussen loofsituatie en de gewenste herbicide dosering:
1. Loofdoding in één keer in een gezond gewas met weinig onkruid (laag risico), basisalgorithme, max
3 l/ha
2. Loofdoding in één keer in een gewas met enige ziekte aantasting en/of behoorlijke onkruiddruk
(hoog risico) basisalgorithme + 0,75 l/ha, max 3,75 l/h
3. Loofdoding in twee toepassingen in een gezond gewas met weinig onkruid (laag risico)
basisalgorithme, max 2 l/ha bij eerste bespuiting.
4. Loofdoding in twee toepassingen in een gewas met enige ziekte aantasting en/of onkruiden (hoog
risico) basisalgorithme + 0,75 l/ha, max 2 l/ha bij eerste bespuiting.

3.1

Technische uitvoering sensing en variabele toediening

Sensoren
Met de YARA N sensor wordt in de praktijk op basis van gewasreflectie in granen een plaatsspecifiek
stikstof bijmest advies gegeven. Deze sensor wordt bij de toepassing van loofdoding in aardappelen ook
ingezet. Controle metingen worden met de CROPSCAN reflectiemeter gedaan. De cropscan sensor is
gebruikt om de rekenregels te ontwikkelen. De gebruikte N-sensor geeft reflectiewaarden van 450 – 900
nanometer met klassen van 10 nanometer.
Relevante delen uit het spectrum worden gebruikt om de referentie waarden NDVI en GDVI te berekenen.
Deze waarden zijn input voor de rekenregels in het adviesmodel.
De N-sensor is op het dak van de tractorcabine gemonteerd. Op de sensor is een GPS ontvanger geplaatst
om de positie van de sensor in het veld vast te leggen.
De data van sensor en GPS zijn naar één eenvoudige pocket-PC gebracht waar de gewenste rekenregel
werd toegepast. De data en het spuitadvies werden in een bestand in de pocket PC opgeslagen.

Spuitapparatuur
De tractor trekt een 24 meter landbouwspuit (Hardi Twin force). De spuitmachine is uitgerust met een
RAVEN middelen injectiesysteem. Met dit systeem wordt middel in de toevoerleiding naar de spuitboom
geïnjecteerd. De tank van de spuit bevat water. De afgifte van de spuit is constant en de concentratie van
middel varieert. Het pompje doseert het middel tussen 5 en 50 ml per seconde.
De afstand tussen de sensor en de spuitboom bedraagt 9 meter.
Voor een real time toepassing moet de injectie van het middel en het transport van het mengsel naar de
dop binnen 10 meter reageren op een verandering in meetwaarde van de sensor. Bij een snelheid van 6
km/uur (1,7 m/sec) betekent dit een reactietijd van ca 6 seconden. Het systeem bleek een reactietijd van
ongeveer 30 seconden te hebben. Hiermee bleek het ongeschikt voor een real time toepassing.
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Afbeelding 3 Tractor met N – sensor, GPS ontvanger en spuitmachine met middelen injectie voor
pleksgewijs doseren van loofdodingsmiddel in aardappel.

Aangepaste werkwijze
Vanwege de trage reactie van de spuit is besloten de stappen sensing en toediening te scheiden. De
berekende adviesdoseringen zijn op een kaart weergegeven en op basis van deze doseringen is het perceel
opgedeeld in zones met een bepaalde dosering. De zones zijn nooit smaller dan 30 meter en de
doseringsstappen niet kleiner dan 0,25 liter Reglone per hectare. Dit is de toepassingskaart.
Aan de hand van de toepassingskaart zijn de zones fysiek met piketten op het perceel uitgezet. Bij het
uitvoeren van de bespuiting werd bij elke overgang tussen zones de spuitapparatuur gestopt, de
spuitcomputer op de gewenste dosering ingesteld en werd de rijsnelheid zodanig gekozen dat de spuitdruk
tussen 1,5 en 3 bar lag. In schema 1 zijn de stappen weergegeven, die zijn doorlopen om tot de
plaatsspecifieke dosering te komen.
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Figuur 1. Stappen bij de uitvoering van plaatsspecifieke dosering bij loofdoding in consumptie aardappelen.

1. Meting met sensor

2. Omrekenen reflectie naar
dosering

3. Doseringskaart

4. Uitzetten plaatsspecifieke
doseringen

5. Toedienen variëren door
aanpassen snelheid en druk

6. Na 2 weken controle van
het resultaat

3.2

Proefpercelen en uitvoering

Om het systeem te testen werd op twee percelen consumptie aardappelen op PPO proefbedrijf in Lelystad,
twee maal een opname met de sensor gemaakt. Op perceel J8-9 stond een gewas met enige ziekte
aantasting en een behoorlijke onkruidontwikkeling (Hoog risico). Op perceel A20 stond een gezond
onkruidvrij gewas (laag risico).
Er werd een grafische weergave gemaakt van de berekende dosering. Voor perceel A20 werd rekenregel 1
gebruikt en voor perceel J8-9 werd rekenregel 2 gebruikt.
De berekende doseringen werden in het veld uitgezet met behulp van een GPS ontvanger en een meetband.
De volgende dag werd de tank van de spuit gevuld met een concentratie 3 ml/liter voor de laag risico
doseringen en een concentratie van 5 ml /liter voor de hoog risico doseringen. Bij deze concentraties werd
uitgegaan van een dosering van respectievelijk 2 liter en 1,2 liter Reglone (diquat) bij 400 liter spuitvloeistof
per ha. De dosering werd gevarieerd door rijsnelheid en druk aan te passen. De afgifte werd ingesteld en
afgelezen op de spuitcomputer van de Hardi veldspuit.
De toegediende doseringen varieerden tussen 0,5 en 1,6 liter Reglone per ha op perceel A20 en tussen 1
en 3,25 liter Reglone per ha op perceel J8-9.

Beoordeling
Twee weken na de bespuiting werd de mate van loofdoding visueel beoordeeld. Drie en een halve week na
toepassing werd dit weer gedaan. De bedrijfsleider werd gevraagd naar de praktijkdosering die zou zijn
toegepast.
Ter controle werd vlak voor het spuiten een opname gedaan met de Crop scan en werd op basis van deze
meetresultaten een dosering berekend.
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Resultaten

Met de N-Sensor is de gewasreflectie gemeten bij verschillende golflengtes. In figuur 2 en 3 zijn de hieruit
berekende adviesgiften (‘target rate’) weergegeven per baan. Hierbij zijn de daadwerkelijke giften van de
zones (‘actual rate’) weergegeven, en de gift die werd geadviseerd door de CropScan (J8-9) of de MLHD
(A20). De door Crop-scan geadviseerde hoeveelheden loofdodingsmiddel vallen voor perceel J8-9 lager uit
ten opzichten van de N-Sensor adviezen. De MLHD dosering voor perceel A20 is juist hoger dan de NSensor adviezen. De doseringen Reglone op Perceel J8-9 op de Broekemahoeve zijn berekend met
rekenregel 2. (Loofdoding in één keer in een gewas met enige ziekte aantasting en/of behoorlijke
onkruiddruk). Dit leidde tot een behoudender advies dan de rekenregel die aan de Cropsscan is gekoppeld.
De dosering op A20 is met adviesregel 1. (Loofdoding in één keer in een gezond gewas met weinig onkruid)
berekend. Dit leidde tot een lager advies.
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Figuur 2. Adviesdoseringen Reglone voor loofdoding consumptieaardappel per spuitbaan op basis van N
sensor (target rate), op enkele plekken op basis van Cropsscan (advice Cropsscan, alleen baan 2)) en de
verdeling in zones met bijbehorende doseringen (target rate), die zijn toegepast. Opname perceel J8-9 op
de Broekemahoeve PPO Lelystad 31 augustus 2005. Hoog risico door onkruid en lichte Phytophthora druk.
Loofdoding 3 september 2005.
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Figuur 3: Adviesdoseringen Reglone voor loofdoding consumptieaardappel per spuitbaan berekend op basis
van N-sensor (target rate), op enkele plekken berekende dosering op basis van Cropsscan (MLHD advies)
en de verdeling in zones met de bijbehoren de dosering die zijn toegepast (actual rate). Opname Perceel
A20 PPO proefbedrijf, Lelystad 31 augustus 2005. Laag risico (MLHD); loofdoding 3 september 2005.
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Na de bespuiting werd wekelijks de mate van afsterving van het loof beoordeeld. Na één week was op
perceel J8-9 het loof geheel afgestorven. Op perceel A20 waren pleksgewijs nog levende stengels en loof
te zien. De beelden bij afbeelding 2 laten dit duidelijk zien. Na drie weken was ook op dit perceel het loof
volledig dood. Met rooien werd geen effect van de tragere afsterving op de rooibaarheid opgemerkt.
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Afbeelding 1. Situatie aardappelloof Broekemahoeve (perceel J8-9) op het tijdstip meting met Cropscan en
N sensor 31 augustus 2005 op basis waarvan de doseringen zijn berekend

Broekemahoeve baan 1 plek 1 (0-20 m)
WDVI 22,5 bedekking 44,3

adviesdosering model hoog risico 2,5 l/ha
Advies MLHD (Uenk) 1,5 l/ha

Broekemahoeve baan 1 plek 2 (20-70 m)
WDVI 15,7 bedekking 30,8

adviesdosering model hoog risico 1,75 l/ha
Advies MLHD (Uenk) 1,0 l/ha

Broekemahoeve baan 1 plek 3 (70-110 m)
WDVI 23,0 bedekking 45,3

adviesdosering model hoog risico 2,25 l/ha
Advies MLHD (Uenk) 1,5 l/ha
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Broekemahoeve baan 1 plek 4 (110-170 m)
WDVI 16,4 bedekking 32,2

adviesdosering model hoog risico 2,0 l/ha
Advies MLHD (Uenk) 1,0 l/ha

Broekemahoeve baan 1 plek 5 (170-220 m)
WDVI 17,1 bedekking 33,6

adviesdosering model hoog risico 2,75 l/ha
Advies MLHD (Uenk) 1,0 l/ha

Broekemahoeve baan 2 plek 6 (20-60 m)
WDVI 2,1 bedekking 4,2
Eerder doodgespoten ivm Phytophthora

adviesdosering model hoog risico 1,00 l/ha
Advies MLHD (Uenk) 0,5 l/ha of niets
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Broekemahoeve baan 2 plek 7 (60-100 m)
WDVI 22,8 bedekking 44,8

adviesdosering model hoog risico 2,25 l/ha
Advies MLHD (Uenk) 1,5 l/ha

Broekemahoeve baan 2 plek 8 (100-140 m)
WDVI 25,4 bedekking 50,0

adviesdosering model hoog risico 2,75 l/ha
Advies MLHD (Uenk) 1,5 l/ha
Cropsscan meting kale grond als referentie
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Afbeelding 2. Situatie aardappelloof PPO proefbedrijf Lelystad (perceel A20) op het tijdstip meting met
Cropscan en N sensor 31 augustus 2005 op basis waarvan de doseringen zijn berekend

A20 baan 1 (15 – 30 m)
WDVI 27,3 bedekking 53,6
adviesdosering model laag risico 0,75 l/ha
Advies MLHD (Uenk) 1,5 l/ha

A20 baan 1 (30 – 50 m)
WDVI 40,3 bedekking 79,1
adviesdosering model laag risico 1,20 l/ha
Advies MLHD (Uenk) 2+2 l/ha

Één week na spuiten 9 sept 2005

A20 baan 1 plek 12 1 week na spuiten (9-9-05)

A 20 baan 1 (50 – 110m), WDVI 28,6 bedekking 56,3
adviesdosering model laag risico 0,9 l/ha
Advies MLHD (Uenk) 1,5 l/ha

A 20 baan 1 (110-130m) WDVI 28,7bedekking 56,5
adviesdosering model laag risico 0,75 l/ha
Advies MLHD (Uenk) 1,5 l/ha
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A 20 baan 1 (50 – 110m), 1 week na spuiten 9 sept

A 20 baan 1 (110-130m) 1 week na spuiten 9 sept

A 20 baan 2 (0-15m) WDVI 37,4 bedekking 73,6
adviesdosering model laag risico 1,05 l/ha
Advies MLHD (Uenk) 2-3 l/ha

A 20 baan 2 (65-130m) WDVI 17,4 bedekking 34,3
adviesdosering model laag risico 0,60 l/ha
Advies MLHD (Uenk) 1,00 l/ha

A 20 baan 2 (0-15m) Één week na bespuiting 9-sept

A 20 baan 2 (65-130m) Één week na bespuiting 9-sept

A 20 baan 2 (65-130m) WDVI 8,0 bedekking 15,7
adviesdosering model laag risico 0,6 l/ha
Advies MLHD (Uenk) 0,5 l/ha

A 20 baan 2 (130-220m) WDVI 19,1 bedekking 37,6
adviesdosering model laag risico 0,75 l/ha
Advies MLHD (Uenk) 1,0 l/ha
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A 20 baan 2 (65-130m) 1 week na spuiten 9 sept

A 20 baan 2 (130-220m , 1 week na spuiten 9 sept

A 20 baan 2 (220-260m) WDVI 45,8 bedekking 90,0
adviesdosering model laag risico 1,5 l/ha
Advies MLHD (Uenk) 2+2 l/ha

A 20 baan 2 (220-260) 1 week na spuiten 9 sept

De bedrijfsleider werd gevraagd welke dosering hij zou toepassen voor loofdoding. Zijn beoordeling van
loofmassa, loofconditie en omstandigheden leidde tot een advies van een dosering van 3 liter Reglone per
hectare voor perceel J9 in verband met risico van Phytophthora en de onkruiddruk en 2 liter per ha voor
perceel A20.
Tussen doseringsadvies via N-sensor en Cropsscan zat soms een verschil. Op de Broekemahoeve was het
N-sensor advies meestal hoger dan dat van Cropscan, op het andere perceel net andersom. Er zit zo wie zo
enige verschil in wijze van meten van de sensoren. Cropscan is meer een puntmeting, waardoor enig
verschil kan ontstaan. Daarnaast werd het doseringsadvies van de N-sensor op de Broekemahoeve
auotmatisch iets verhoogd vanwege ziektedruk
.
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5

Conclusies en Discussie

Het gebruik van de N-sensor om loofmassa en loofconditie te meten en deze te gebruiken voor het bepalen
van de hoeveelheid Reglone die nodig is voor loofdoding is een betrouwbare methode met een goed
resultaat.
Het advies met behulp van de N-sensor gaf een besparing van tenminste 50% bij een laag risico perceel en
30% bij percelen met een perceel met risico door onkruiddruk of ziekte aantasting.
De technische mogelijkheden om het advies geautomatiseerd uit te voeren zijn nog onvoldoende. De
mogelijkheden de spuit aan te sturen zijn onvoldoende om de dosering traploos te variëren tussen 0,5 en 3
liter middel per hectare bij een reactiesnelheid van ongeveer 5 seconden.
Ingrijpende technische aanpassingen zijn nodig om dit te realiseren.
Aansturing van secties van een spuitboom of zelfs individuele doppen zijn nog meer complex.
Het injectie systeem is de enige mogelijkheid om de dosering te variëren zonder de hoeveelheid
spuitvloeistof te veranderen.
Bij methoden waarmee de concentratie van het middel in de spuitvloeistof gelijk blijft en de afgifte wordt
gevarieerd is het nodig snel (traploos) over te schakelen naar verschillende doppen. Bij het toepassen van
een vaste concentratie en het variëren van de afgifte komen vragen omtrent de boven en ondergrens van
het totale spuitvolume naar voren. In de praktijk worden spuitvolumes tussen 200 en 400 liter per hectare
toegepast. Voor een variatie tussen 0,5 liter en 3 liter middel per ha is een variatie van de afgifte tussen
100 en 600 liter per hectare nodig. De invloed van een dergelijke variatie op de effectiviteit is in het kader
van dit project niet onderzocht. In de literatuur zijn mogelijk voldoende gegevens bekend om vragen
hieromtrent te beantwoorden. De efficiëntie van een dergelijke toepassing is een ander punt om een
dergelijke methode acceptabel te maken voor telers. Hoe meer vloeistof er wordt toegepast hoe meer tijd
per hectare een bespuiting vraagt in verband met het vullen van de spuitmachine.
Niet op de laatste plaats spelen de extra kosten van een spuit waarmee nauwkeurig en plaatsspecifiek in
een grote range gedoseerd kan worden een belangrijke rol bij de haalbaarheid van deze toepassing.
Naast loofdoding zijn er nog geen plaatsspecifieke toepassingen van gewasbeschermingsmiddelen
ontwikkeld. Om de fabrikanten te interesseren moeten meer toepassingen worden ontwikkeld. Bij één of
meer plaatsspecifieke toepassingen met een significante reductie in middelengebruik en daarmee de
teeltkosten zal de animo van de fabrikanten van landbouwspuiten toenemen.
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