Bodemkwaliteit op zand
2018 was een bijzonder jaar, de teeltomstandigheden
waren met een nat en koud voorjaar en een droge
hete zomer anders dan anders, en de resultaten
daardoor ook: de percelen met een lage organische
stofaanvoer hadden dezelfde opbrengst als de
standaard percelen. Niet kerende grondbewerking
gaf in 2018 in de gangbare systemen een
meeropbrengst van 10%.

Jaarverslag 2018
In het project Bodemkwaliteit op Zand wordt het effect van
organische stof aanvoer en niet-kerende grondbewerking
onderzocht. Het onderzoek bestaat uit twee gangbare
systemen; één met een lage organische stofaanvoer
(LAAG) en één met een gangbare organische stofaanvoer
(STANDAARD). Daarnaast ligt er een biologisch systeem:
•

•
•

LAAG - aanvoer van +/- 1000 kg effectieve organische
stof (EOS)/ha/jaar, geen aanvoer van organische stof
met mest, gebruik van mineralenconcentraat, spuiwater
en kunstmest als meststoffen.
STANDAARD - aanvoer van +/- 2000 kg EOS/ha/jaar,
standaard organische bemesting met drijfmest
BIO - aanvoer van 3000 kg EOS/ha/jaar. Organische
bemesting met stalmest en rundveedrijfmest, geen
kunstmest.

Binnen deze 3 systemen:
• Compost – aanvoer van +/- 3000 kg EOS/ha/jaar.
In twee van de zes percelen van elk systeem zijn
vier compostplots aangelegd. Dit jaar zijn er prei en
conservenerwt geteeld.
• NKG – op de helft van alle percelen wordt niet-kerende
grondbewerking toegepast
• Ploegen – op de helft van alle percelen wordt
(traditioneel) geploegd
In alle drie de systemen ligt dezelfde zes jarige
vruchtwisseling: aardappel (groenbemester: Japanse
haver) – conservenerwt (groenbemester: grasklaver) – prei
– zomergerst (groenbemester: Japanse haver) – peen –
snijmais (groenbemester/vanggewas: wintergerst).

Figuur 1| Beregenen 18 mei

Dit project wordt uitgevoerd in het kader van het programma
Beter Bodembeheer, gefinancierd door het ministerie van
LNV. Het project is gestart in 2011 als vervolg op eerdere
projecten en loopt tot en met 2020 op de WUR locatie
Vredepeel in Limburg.
Teeltseizoen
De start van het jaar was koud, met een paar grotere buien
in het voorjaar. Daarna werd het droog en warm, en het bleef
droog en warm. Alle gewassen zijn beregend, variërend van
2 tot 10 keer.
De conservenerwten zijn in 2018 niet geoogst vanwege een
hoge besmetting met aaltjes (M. chitwoodi), zie figuur 2.
De biomassa die er wel stond is ingewerkt en vervolgens
is er in plaats van grasklaver, Tagetes ingezaaid om de
aaltjespopulatie te verminderen
Gangbare systemen STANDAARD - LAAG
In tegenstelling tot afgelopen jaren heeft systeem
STANDAARD dit jaar gemiddeld geen meeropbrengst ten
opzichte van systeem LAAG. De opbrengstniveaus zijn
goed, zeker gezien de omstandigheden van 2018.
Opbrengsten
De opbrengst in systeem LAAG was op systeemniveau
iets hoger dan in systeem STANDAARD in 2018, maar de
verschillen zijn klein. Het verschil wordt voornamelijk
veroorzaakt door een hogere opbrengst van de peen in
systeem LAAG. Gezien de warme en droge omstandigheden
vallen de opbrengsten mee.

1 Figuur 2| Aantasting Mchitwoody

De aardappelen hadden een goede opbrengst, van rond de
53 ton, in systeem STANDAARD 2 ton hoger dan in systeem
LAAG (zie tabel 1). Vooral in systeem LAAG was dit hoger
dan verwacht, omdat deze geteeld werden op een van de
mindere percelen.
De prei had een vergelijkbare opbrengst als in 2017, 40 ton
in systeem STANDAARD, 32 ton in systeem LAAG. Dit verschil
is conform andere jaren. De zomergerst opbrengsten vielen
enorm tegen in 2018. Op het zomergerst perceel stond in
2017 prei die niet geoogst maar ingewerkt is, vandaar dat
ervoor gekozen is de stikstofgift te verminderen, wat mogelijk
de oorzaak is geweest van de tegenvallende opbrengsten.
De peenopbrengsten waren hoog, in LAAG nog hoger dan in
STANDAARD. Dit verschil kan veroorzaakt worden door een
hogere stikstofaanvoer in systeem LAAG. Deze was 50 kg/
ha hoger omdat met toediening van mineralenconcentraat in
systeem LAAG een lagere gift niet mogelijk was. De snijmais
opbrengst was in systeem LAAG ruim 1,5 ton hoger dan in
systeem STANDAARD.
De relatief goede opbrengsten van LAAG zijn opvallend in
een droog jaar waar juist verwacht wordt dat verschillen
in bodemkwaliteit en organische stof zichtbaar worden.
Mogelijk was de nutriëntenbeschikbaarheid door de vele
beregening in combinatie met de hoge temperaturen geen
knelpunt dit jaar en is de invloed van organische stof op de
vochtvoorziening toch relatief beperkt geweest.
Compost
In de conservenerwt was er geen opbrengst. In prei gaf
het object compost in systeem LAAG een positief effect
op opbrengst, in systeem STANDAARD niet. Dit is conform
eerdere jaren.

voor object ploegen bijna 15% hoger was, waarschijnlijk
door stuifschade bij de opkomst. Dezelfde trend zagen
we in de snijmais, in systeem STANDAARD vergelijkbare
opbrengsten, in systeem LAAG een hogere opbrengst voor
object ploegen.
Het goede presteren van de NKG objecten is niet direct
verklaarbaar. We zien in de laatste jaren vooral in aardappel
en zomergerst wel een positief effect van NKG op opbrengst.
Een betere vochtvoorziening door NKG op zandgronden
wordt door het geringe belang van capillaire opstijging niet
verwacht.
Bemesting en risico op stikstofverliezen
De bemestingsstrategie in systeem LAAG leidt in 2018 tot
een lager stikstofoverschot en een lagere nitraatconcentratie
in het grondwater in vergelijking tot systeem STANDAARD.
Gemiddeld wordt er per systeem minder stikstof aangevoerd
dan volgens de wettelijke gebruiksnormen is toegestaan. Bij
het opstellen van de bemestingsplannen wordt er bewust
wat ruimte gelaten om later in het seizoen nog te kunnen
bijbemesten in de aardappel en prei. Het hangt af van het
jaar of de volledige ruimte gebruikt wordt. Dit jaar was dit
door de hoge mineralisatie maar beperkt nodig.
De berekende gebruiksruimte is 150 kg/ha in de gangbare
systemen, maar in systeem STANDAARD wordt slechts 109
kg/ha aangevoerd en in systeem LAAG slechts 119 kg/ha
(zie tabel 2). Over het algemeen wordt de gebruiksruimte
op gewasniveau echter wel gebruikt en soms zelfs iets
overschreden. De gebruiksruimte van de groenbemesters
(37 kg/ha/jaar) wordt daarentegen maar deels gebruikt.
Groenbemesters worden niet bemest en deze ruimte zou
daardoor nog meer in de hoofdgewassen gebruikt kunnen
worden.
De stikstofafvoer is in systeem LAAG iets hoger dan
in systeem STANDAARD, door het kleine verschil in
opbrengsten. Het stikstofoverschot (verschil tussen aanvoer
van stikstof via mest en afvoer van stikstof door product)
is in 2018 29 kg/ha voor systeem STANDAARD en 9 kg/ha
voor systeem LAAG. Deze overschotten zijn relatief laag.

Figuur 3| Aantasting Meloidogyne chitwoody, 5 juni

NKG - ploegen
Niet kerende grondbewerking gaf in 2018 in de gangbare
systemen en in het biologische systeem een meeropbrengst
van 10%.
De aardappelopbrengst was 2-3 ton/ha hoger in
object NKG dan in object ploegen. In de conservenerwt
zijn (zoals eerder vermeld) geen opbrengstbepalingen
gedaan. In de prei was de opbrengst voor object NKG in
LAAG iets hoger, voor systeem STANDAARD was er
nauwelijks verschil. De zomergerst opbrengsten waren
in beide systemen voor object NKG ruim 2 ton hoger. In
systeem STANDAARD waren de peenopbrengsten voor
beide grondbewerkingsobjecten ongeveer gelijk, terwijl
in systeem LAAG de opbrengst
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De minerale stikstofvoorraad in de bodem na de oogst en is
voor systeem STANDAARD 7 kg/ha lager dan systeem LAAG.
voor minerale stikstofvoorraad in de bodem in het najaar is
zelfs 20 kg/ha lager.
De nitraatconcentraties in het grondwater in de winterperiode
2018-2019 waren laag. Beide systemen blijven ruim onder
de norm van 50 mg/l, alleen de zomergerst in LAAG heeft
een uitschieter boven de 50 mg.
De minerale stikstof waarden in de bodem geven aan dat
er wel nog veel stikstof in de bodem achtergebleven is,
maar deze zien we niet terug in de uitspoelingsmetingen.
Een deel van deze stikstof zal dus nog in het bodemprofiel
achtergebleven zijn.
Wel zien we dit jaar net als vorig jaar een verhoogde
uitspoeling in de compostobjecten waarschijnlijk door een
hogere stikstofbeschikbaarheid in vergelijk met de objecten
zonder compost. Er is dit jaar weinig verschil in uitspoeling
tussen de objecten NKG en ploegen.

De fosfaataanvoer in de gangbare systemen ligt op 45 kg/ha.
De fosfaatafvoer ligt voor beide systemen rond de 50 kg/ha.
Bij beide systemen is er een klein tekort. Bij STANDAARD is
dit 5 kg, bij LAAG 9 kg

ha. Dit is hoger dan gangbaar maar lager dan in vele andere
jaren. De N-min na de oogst en de N-min in het najaar zijn
aan de hoge kant (respectievelijk 64 en 55 kg/ha). Vooral in
de zomergerst is de Nmin na oogst heel hoog.

Biologisch systeem

De nitraatconcentraties in het grondwater in de winterperiode
2018-2019 lagen in het biologische systeem ook onder de
50 mg/l. Opvallend is wel dat het niveau dit jaar boven het
niveau van de gangbare systemen ligt terwijl in vrijwel alle
jaren hiervoor dit lager was. Alle gewassen blijven onder
deze norm dit jaar. Ook hier is er dus nog een deel van de
stikstof in de bodem aanwezig wat nog niet het grondwater
heeft bereikt.

Op de prei na lieten de gewassen in het biologische systeem
dit jaar hoge opbrengsten zien. Een verklaring hiervoor
is de lage ziektedruk en goede omstandigheden op de
belangrijkste momenten voor de gewassen.
Opbrengsten
De opbrengsten waren dit jaar goed in het biologische
systeem (zie tabel 1). In de aardappelen kwam de
Phytophthora in juni al, maar door de hitte is deze eruit
gebrand. De opbrengst lag rond de 38 ton/ha. In het
biologisch systeem was er geen sprake van een schadelijke
aaltjes besmetting in de conservenerwten, de opbrengst
lag hier op 4 ton. Dit is een redelijke opbrengst gezien
het seizoen en de eigenschappen van het ras dat dit jaar
geteeld is. De preiopbrengst was goed met 40 ton/ha,
vergelijkbaar met gangbaar. De zomergerst opbrengst was
zeer matig met 3.3 ton/ha. De peenopbrengst was 65 ton/
ha. Opvallend is het grote verschil tussen de bruto en netto
opbrengst, er is relatief veel tarra en veel kortere wortels.
De maisopbrengsten in BIO waren hoog met 21 ton/ha, dit
was 3 ton/ha meer dan in systeem STANDAARD.

In het biologische systeem is het verschil in nitraat in het
bovenste grondwater tussen de objecten NKG en ploegen
groot. De concentratie in het ploegobject is meer dan twee
keer zo hoog dan bij het NKG object. De uitspoeling in de
compostplots is vergelijkbaar met het ploeggedeelte.
Er is een fosfaatoverschot van 14 kg/ha. Dit is vergelijkbaar
met eerdere jaren.

Compost
In het biologische systeem zien we meestal minder effect
van de compostplots op de opbrengsten. Voor de prei was
dat ook dit jaar het geval. In de conservenerwt zien we in de
compostplots een iets lagere opbrengst.

Figuur 4| Tagetes 4 augustus

Vervolg
NKG - ploegen
Ook in BIO is de opbrengst in NKG gemiddeld hoger dan in
de ploegpercelen, vooral veroorzaakt door de tegenvallende
zomergerst opbrengst in het ploegperceel.

Jaarlijks evalueren we de resultaten en bespreken deze
met collega onderzoekers en de begeleidingscommissie van
telers. In 2019 wordt de uitvoering van de proef voortgezet
zoals in 2018, met enkele kleine aanpassingen omtrent de
rassenkeuze voor bepaalde gewassen. Daarnaast gaan we
in de bodemgezondheid-proef op enkele biologische veldjes
een gangbare strategie toepassen in twee varianten. Eén
waarin de bemesting geheel op biologische wijze is en
alleen gewasbescherming toegepast wordt en één waarin
ook de bemesting tot het gangbare niveau met kunstmest
wordt aangevuld. Tot slot gaan we vooruitkijken naar een
eventueel vervolg van het onderzoek na 2020 (wanneer de
huidige financiering stopt).

Op gewasniveau zijn voor bijna alle gewassen de
verschillen tussen object NKG en object ploegen klein. In de
aardappelen had object NKG 3 ton minder opbrengst. In
andere jaren zagen we bij de aardappel juist een hogere
opbrengst bij object NKG. Ook voor de conservenerwt
was de opbrengst bij object NKG lager dan bij object
ploegen. Voor de prei waren de opbrengsten bij beide
grondbewerkingen vrijwel gelijk. In de zomergerst was het
verschil tussen object NKG en object ploegen groot; de
opbrengsten waren 4,2 en 2,5

Aanvullende documentatie
ton. De peenopbrengst in object NKG was een paar
procent
hoger
dan
in
object
NKG,
en
de
maisopbrengsten waren gelijk.

In 2018 zijn een aantal rapporten en wetenschappelijke
artikelen over de resultaten van het onderzoek van
Bodemkwaliteit op Zand verschenen.
Zie | https://www.beterbodembeheer.nl/nl/
beterbodembeheer/themas/Lange-termijn-proeven.
htm#tab2.
Lees ook het artikel over organische stof en de resultaten
van deze proef in het digitale magazine
Zie | https://www.beterbodembeheermagazine.nl/nl_
NL/9809/145527/organische_stof.html

Bemesting en risico op stikstofverliezen
In het biologische systeem is de gebruiksruimte 150 kg
N/ha. Er is in 2018 echter slechts 82 kg/ha werkzame
stikstof bemest. Dit komt door het lagere
bemestingsniveau in het biologische systeem
vanwege het een hoger mineralisatieniveau en de
verwachtte lagere opbrengsten.
Het stikstofoverschot van het biologische systeem is 44 kg/
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Tabel 1| O
 verzicht van de opbrengsten per gewas per systeem (ton/ha). In de laatste kolom de relatieve
opbrengst in de gangbare systemen ten opzichte van STANDAARD-ploegen, in het biologisch
systeem ten opzichte van BIO-ploegen.
Opbrengst (ton/ha)
Aardappel*

Conservenerwt*

Prei*

Zomergerst**

Peen*

Snijmais***

Gemiddeld

Gangbare systemen
STANDAARD
LAAG

ploegen

53.6

-

40.2

3.5

112.9

18.2

100%

NKG

55.5

-

39.2

5.6

115.0

17.7

112%

ploegen

51.4

-

32.1

3.8

138.5

19.8

104%

NKG

54.9

-

34.7

5.9

120.9

16.9

111%

Biologisch systeem
BIO

ploegen

38.3

4

39.8

2.5

63.8

21.0

100%

NKG

35.3

3.3

39.5

4.2

66.1

21.1

108%

* Marktbare opbrengst | ** Marktbare opbrengst, gecorrigeerd naar 15% vocht |*** Droge stof opbrengst

Tabel 2| Stikstof- en fosfaatbalans per systeem (kg/ha)
Nutriënten
Stikstof

Fosfaat

Aanvoer

Afvoer

Overschot

Aanvoer

Afvoer

Overschot

Gangbare systemen
STANDAARD

ploegen

135

106

29

45

50

-5

LAAG

ploegen

119

111

9

44

52

-9

ploegen

150

105

44

63

49

14

Biologisch systeem
BIO

Tabel 3| Nmin na oogst en najaar (kg/ha) en nitraatconcentraties in grondwater (mg nitraat/l) per systeem
Stikstofstromen
Nmin na oogst

Nmin najaar

Nitraatconcentratie grondwater

ploegen

43

39

15

NKG

15

Gangbare systemen
STANDAARD

LAAG

41

-

compost

-

57

18

ploegen

50

59

25

NKG

49

-

18

compost

-

118

29

ploegen

64

55

44

NKG

50

-

16

-

58

39

Biologisch systeem
BIO

compost
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Dit project ontvangt financiële steun van de
Topsector Agri & Food. Binnen de Topsector
werken bedrijfsleven, kennisinstellingen en de
overheid samen aan innovaties voor veilig en
gezond voedsel voor 9 miljard mensen in een
veerkrachtige wereld.

