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Enkele verdwaalde exemplaren van
melganzenvoet geven aan dat de
dosering van Stomp iets hoger mocht
zijn op de lichtere delen van het
perceel zaai-uien. Achteraan zie je de
vier beregeningshaspels van het
bedrijf. De Meijer wil die in 2020 slim
aansturen om ze optimaal te kunnen
inzetten in functie van de werkelijke
vochtbehoefte.
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Precisielandbouw is een vorm van management

rig

Wat meer dan recht rijden
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De Nederlandse Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL)
organiseerde afgelopen zomer ontmoetingsmomenten bij
akkerbouwers die al enige ervaring hebben met precisielandbouw.
Een van die bedrijven was dat van de familie Martin de Meijer-Haak
in het Zeeuwse Hoek, vlak bij Terneuzen.
Patrick Dieleman

D

e NPPL werd in 2018 opge
richt om de verduurzaming
van de landbouw te stimule
ren door precisielandbouwtechnieken
ingang te doen vinden. Dat moet
gebeuren via demonstraties, proef
werking en interactie met heel wat
partners.
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De eerste stap
Het project loopt tot 2021. Project
leider Corné Kempenaar, professor
Precisielandbouw in Wageningen,
omschreef precisielandbouw als een
managementvorm waarbij bodem,
planten en dieren precies de behande
ling krijgen die ze nodig hebben, opti

maal naar ruimte en tijd, binnen eco
nomische en maatschappelijke
randvoorwaarden. “Het is dus sturen
op variatie, en daarvoor heb je data
nodig. Een probleem is dat de machi
nes van de boeren vaak niet of slechts
moeilijk kunnen communiceren met
elkaar. De NPPL zag binnen de akker
bouw zes technieken die in 2018 al
behoorlijk uitgewerkt waren, met
name plaatsspecifiek bekalken, granu
laat toedienen, variabel bemesten,
aardappelen poten, bodemherbiciden
toedienen en loofdoden. Zes landbou
wers die één of meerdere van deze
technieken wilden introduceren in hun
bedrijfsvoering stapten in het project.

Mechanisatie

In Nederland heeft bijna iedere akker
bouwer gps, maar slechts 2 tot maxi
maal 4% van de bedrijven werkt op een
of andere manier variabel.
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De Meijer schafte zich een nieuwe spuit
aan om variabel te kunnen doseren. Deze
R962i voldoet aan zijn verwachtingen.
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Gastheer Martin de Meijer heeft
inmiddels ervaring opgedaan met
bodemherbiciden variabel doseren,
variabel poten, variabel loofdoden in
consumptieaardappelen en aaltjes
plaatsspecifiek bestrijden in zaai-uien.
Hij heeft een bedrijf van 130 ha op twee
locaties. In de Braakmanpolder, met
voornamelijk lichtere gronden, teelt hij
onder meer vroege aardappelen, vroege
zaai-uien en mais voor een veehouder.
Op het tweede bedrijf in Waterland
kerkje worden suikerbieten, aardappe
len, bruine bonen en tarwe geteeld.
Jean-Marie Michielsen, expert van
Wageningen UR, lichtte de aanpak toe.
Op basis van een bodemscan met een
Dualem 21S wordt een EC-kaart
gemaakt, waarbij de geleidbaarheid
een maat is voor de voedingstoestand
en het organischestofgehalte. “Afhan
kelijk van de nauwkeurigheid waarmee
je wilt werken, delen we het perceel op
in 3 tot 5 klassen. Voor elk van die klas
sen nemen we een bodemmonster en
bepalen het gehalte aan organisch ->
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In de praktijk

Corné Kempenaar:

“Boeren hebben vaak
machines die moeilijk of
niet met elkaar kunnen
communiceren.”
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Martin de Meijer was één van hen. Het
doel van het project was uitzoeken of
de kosten en de tijd die je erin stopt,
opwegen tegen de meeropbrengst.
Na het eerste jaar kan NPPL besluiten
dat er gemiddeld 23% minder gewas
beschermingsmiddelen gebruikt wer
den (met uitersten tussen 10 en 80%),
en 10% stikstofbemesting uitgespaard
werd. Kosten en baten waren met
elkaar in evenwicht of licht positief.
Het beeld was wel vertekend doordat
de verwachte meeropbrengsten niet
gerealiseerd werden als gevolg van de
zomerhitte.
In 2019 zijn negen extra bedrijven
ingestapt en het gamma technieken
werd uitgebreid met rijpadenplanning
en optimalisatie, variabel doseren van
fungiciden in aardappelen en bloem
bollen, onkruiddetectie en plaats
specifieke onkruidbestrijding en
beregeningsadvies op maat. Ook
precisiebemesting en beschermen van
nesten in grasland kwamen erbij.
Voor 2020 komt er een uitbreiding met
beregening op maat (druppelirrigatie
en peilgestuurde drainage), sensorge
stuurde gewasbescherming in de fruit
teelt, gewas- en opbrengstmonitoring,
precisiezaai, strokenteelt en robottoe
passingen in de openlucht.

Martin de Meijer:

Foto van een taakkaart voor een perceel zaai-uien. Het werd voor de herbicide
behandeling opgedeeld in drie zones. Achteraan op het perceel (bovenaan) is de
bodem zwaarder, waardoor zonder problemen een hogere dosering met meer
water gebruikt kon worden.

“Achteraf bekeken
is de stap naar
precisielandbouw niet
zo groot.”
Boer&Tuinder • 3 januari 2020
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Mechanisatie

basismaat werd 45 meter genomen, de
breedte van de spuit. Via Farmworks
werd een taakkaart gemaakt waarmee
tot 20% meer of minder toegediend
kon worden. Via het programma van
Akkerweb was de variatie plus of
minus 10%. Uiteindelijk werd de
behandeling niet uitgevoerd, omdat het
loof door de weersomstandigheden al
grotendeels vanzelf afgestorven was.
De Meijer heeft enkele collega’s die zelf
met software taakkaarten maken, maar
dat vergt enorm veel tijd. Een andere
mogelijkheid is taakkaarten kopen
die al voor 90% aangepast zijn aan je
machines. Hij hoopt die taakkaarten
opnieuw te kunnen gebruiken voor
andere teelten op hetzelfde perceel.
Aan de manier waarop de Meijer zijn
verhaal bracht, was duidelijk te merken
dat hij gewonnen is voor variabel
werken. Een echt grote tegenslag heeft
hij niet gehad. Achteraf bekeken vindt
hij de stap naar precisielandbouw
niet zo groot. n
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tievelijk lichte, middelmatige en zware
grond. Je kan handmatig ook wat ver
meerderen en verminderen, maar die
verschillen krijg je als teler niet voor
elkaar. De melganzenvoet vooraan geeft
aan dat we onze taakkaart nog iets
moeten bijsturen. Het blijft een continu
proces van evalueren en optimaliseren.”
In 2018 en 2019 werd ook variabel
gepoot met een planter van Grimme op
basis van de bodemkaart. Met een
drone werd de bodemreflectie gemeten,
waarna in specifieke zones referentie
monsters genomen werden. Volgens
Michielsen is zo’n zonekaart de basis
van veel toepassingen, zoals bodem
herbiciden, de basisbemesting of com
post toedienen. De plantafstanden
werden bepaald in overleg met de teler
en op basis van de rasvereisten. Voor
het bijbemesten werd een taakkaart
gemaakt, maar deze werkzaamheden
gingen niet door, omdat door de weers
omstandigheden het risico op een te
hoog reststikstofgehalte te groot was.
De taakkaart voor loofdoding kwam er
op basis van dronebeelden. Dat kon
ook met satellietbeelden, maar die
beelden zijn minder precies. Ze zijn wel
goedkoper. Droneopnamen kostten
25 euro/ha, satellietbeelden 1 euro. Als

Bo

materiaal en het kleigehalte. Op basis
daarvan wordt een taakkaart uitge
werkt.” Martin de Meijer vertelde dat
hij zich voor het variabel toedienen van
bodemherbiciden een John Deere
R962i-spuit heeft aangeschaft. “Dat
laat me toe te variëren. Ik kan spuiten
met 1 dop of een 2de dop bijschakelen.
De hydraulische pomp kan de hoeveel
heid water variëren van 180 tot
320 liter/ha. Om te kunnen werken
hadden we een shape-file nodig. Daar
voor moesten we de taakkaart omzet
ten via een speciaal programma. Elke
machine gaat anders om met zulke
informatie.”
In 2019 paste de Meijer variabel bodem
herbiciden toe in zijn zaai-uien. Het
perceel vertoonde variaties van minder
dan 15 tot 40% afslibbaar. Op lichtere
grond werkt het herbicide agressiever,
in zware grond is er geen gevaar voor
overdoseren. “Vroeger kon ik op de
zwaarste plekken niet hoog genoeg
doseren, omdat de lichte plekken dan te
veel herbiciden kregen. We merken dat
het perceel egaal gegroeid is. Vooraan is
er nog wat onkruiddruk, doordat we er
minder doseerden. We varieerden tus
sen 180, 300 en 450 liter water en tussen
0,3, 0,5 en 0,75 liter Stomp/ha op respec
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Het blijft een continu
proces van evalueren en
optimaliseren.
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