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Impact van klimaattrends per gewas beter in
beeld
Werkpakket 1 richt zich op een klimaatstresstest voor
de akkerbouw. Die is nodig, zo maakt projectleider Daan
Verstand duidelijk aan de hand van plaatjes1 van twee van
de vier klimaattrends. “Die laten zien hoeveel warmer
en natter Nederland wordt in het ergste scenario. Per
gewas hebben we gekeken wat de risico’s zijn van elke
klimaattrend. Als het natter wordt, levert dat bij uien
bijvoorbeeld groeiafwijkingen op. Wordt het droger, dan
is verzilting en daarmee groeiremming een probleem.”
Om dit soort kwetsbaarheden beheersbaar te
houden, zijn adaptatiemaatregelen nodig. De andere
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Zaaien van groenbemester effectief bij
pootaardappelteelt
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Gezocht: percelen met ondergrondverdichting

Zaaien van groenbemester effectief bij pootaardappelteelt
Werkpakket 2 zet in op een klimaatbestendige (poot)
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Beregenen heeft zin, maar drip stelt teleur
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Beregenen lijkt voor een hogere zetmeelopbrengst bij
aardappelteelt te zorgen. Dat blijkt uit onderzoek van
werkpakket 4 over zuinig watergebruik en waterkwaliteit
in de veenkoloniën. Delphy voerde proeven uit bij een
akkerbouwer in 1e Exloërmond. Het filmpje licht de
proef toe.
In de praktijk sterft het gewas door beregening vaak
sneller af. De proef zoekt naar de oorzaken van de
versnelde afsterving én naar de optimale beregening.
Harm de Boer van Delphy: “Wij hebben voor het eerst
verschillen in soorten water zichtbaar gemaakt. We
kunnen hier nog geen conclusies aan verbinden. In deze
proef was beregenen in elk geval zinvol. Het leverde
een hogere zetmeelopbrengst op. Wel zijn er verschillen
in opbrengst bij beregening met verschillende soorten
water: ijzerhoudend grondwater, oppervlaktewater,
kraanwater en water met een verhoogd zoutgehalte.
De grafiek laat die verschillen zien. We gaan verder
onderzoeken wat die verschillen verklaart.”

De effecten van druppelirrigatie vielen wat tegen.
“Dat stelde ons ook teleur. Misschien hebben we te
weinig water gebruikt. De kosten voor druppelirrigatie
zijn hoger, wat deze optie voor akkerbouwers minder
interessant maakt.” In 2021 gaat Delphy verder met
de proef. De Boer overlegt over de proefopzet met een
klankbordgroep van akkerbouwers.
Meer weten? Mail naar | h.deboer@delphy.nl.

Het soort water waarmee beregend wordt, heeft in deze proef
effect op de zetmeelopbrengst.

Opbrengst zetmeel

A = drip
B = IJzerhoudend
C = Zouthoudend
D = Oppervlakte
E = Kraanwater
F = Geen water
G = Hard water
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