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Inleiding
Een goede bodemkwaliteit krijgt steeds meer aandacht in de huidige akkerbouw. Om
de bodemkwaliteit in kaart te brengen en te verbeteren is het maken van een meerjarig
bodemkwaliteitsplan (BKP) aan te raden. In het kader van de PPS Beter bodem beheer
heeft WUR Open teelten daarom een concept ontwikkeld om een perceel te kunnen
voorzien van één integraal plan, het bodemkwaliteitsplan (BKP). Binnen dit project
wordt het BKP concept uitgerold in het veenkoloniale gebied. Uiteindelijk is het doel
van dit format om adviseurs handvaten te bieden bij het analyseren van de huidige
bodemkwaliteit en het maken van een verbeterplan. De output van het project bestaat
uit een 10-tal perceelsgebonden BKP’s voor percelen met AM virulentie problematiek
in een aangepast format, passend voor het veenkoloniale gebied.
In dit verslag zijn de 10 geanonimiseerde BKPs toegevoegd, die binnen dit project
zijn opgesteld. Aanvullend zal tijdens een bijeenkomst van de stuurgroep AM de
ervaringen van het HLB met het BKP concept gedeeld worden.
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Bodemkwaliteitsplan

Hilde Coolman en Egbert Schepel
HLB, Wijster
Dit Bodemkwaliteitsplan is onderdeel van het project ‘Bodemkwaliteitsplan voor het veenkoloniale
gebied’ welke in opdracht van de Brancheorganisatie Akkerbouw wordt uitgevoerd door het HLB in
Wijster.

Inleiding
Een bodem duurzaam beheren en de kwaliteit verbeteren vraagt een integrale aanpak. Zowel op het
gebied van bodemstructuur, water, bemesting als bodembiologie moeten de juiste maatregelen
worden genomen om een perceel in topconditie te brengen en te houden. In de huidige praktijk zijn
de verschillende aspecten van een bodem (fysisch, chemisch, biologisch) vaak gescheiden werelden
met tegenstrijdige adviezen en dito maatregelen ten gevolg. In het kader van de PPS Beter bodem
beheer heeft WUR Open teelten daarom een concept ontwikkeld om een perceel te kunnen voorzien
van één integraal plan, het bodemkwaliteitsplan (BKP). Het HLB draagt bij aan de ontwikkeling van het
bodemkwaliteitsplan door het concept van WUR Open teelten toe te passen op 10 praktijkpercelen in
het veenkoloniale gebied. Het project ‘Bodemkwaliteitsplan voor het veenkoloniale gebied’ wordt
uitgevoerd in opdracht van de Brancheorganisatie Akkerbouw.
Het BKP voor een perceel wordt opgesteld door te starten met een intakegesprek met de teler, waarin
de vraagstelling van de teler en de benodigde informatie van een perceel verzameld wordt. Dit dient
als basis voor het bodemkwaliteitsplan. In het bodemkwaliteitsplan zijn de bodemkwaliteit en de
huidige praktijk in de volgende deelonderwerpen beschreven: bodemstructuur en -water (H.2),
bodemvruchtbaarheid (H.3), en bodemleven (H.4). In hoofdstuk 5 zijn vervolgens één of meerdere
scenario’s uitgewerkt die de teler kunnen helpen om de bodemkwaliteit te verbeteren en eventuele
problemen op te lossen en in hoofdstuk 6 wordt globaal het effect van de scenario(‘s) op het saldo
toegelicht. Tot slot wordt afgesloten met een samenvatting van de aandachtspunten en een plan van
aanpak.
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1 Algemeen
1.1 Vraagstelling ondernemer
De vraagstelling van de ondernemer:
‘Hoe kan ik de AM problemen onder controle krijgen op dit perceel?’
‘Wat is er mogelijk op het gebied van de aardappelteelt? Eventueel 2 op 5 met 2 opeenvolgende
jaren aardappelen?’
‘Wat is er saldo-technisch mogelijk?’
‘Hoe kan ik bedrijfsbreed duurzaam en gezond telen?’

1.2 Algemene bedrijfsinformatie

Het totale bedrijfsoppervlak bedraagt 96 ha. Hiervan is 84 ha in eigendom en 12 ha langjarige pacht.
De helft van het areaal (48 ha) betreft zetmeelaardappels, 24 ha suikerbieten, 20 ha uien, 9 ha
wintergerst en 8 ha zomergerst.

1.3 Algemene perceelsinformatie
Dit bodemkwaliteitsplan is opgesteld voor het perceel 3 (3A+3B) met een totaal oppervlak van 14 ha.
Het perceel is gelegen
Jaar
2011
2012
2013
2014

Gewas
Suikerbieten
Aardappels
Tarwe
Aardappels

2015
2016
2017
2018
2019
2020

Gerst
Aardappels
Gerst
Aardappels
Suikerbieten
Aardappels

2021

3A: Zomergerst
3B: Uien

Ras

Groenbemester

Ras

Bladrammenas

BCA – resistent

Bladrammenas

BCA - resistent

Avarna
Novano
(probleem
begonnen)
Altus
Supporter/Saprodi
Festien
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2 Bodemstructuur en – water
2.1 Fysische bodemkwaliteit

Hoogte verschillen:
Aan de kant van de sloot is het perceel het hoogst (2,61m). Het perceel is het laagst aan de overzijde
(Zuidoost kant), hier is het perceel 1.76 m hoog.

Profielkuilbeoordeling:
De bouwvoor is over het hele perceel dun (20-25 cm dik) en de grond is zanderig. Dit resulteert in een
lage buffercapaciteit van het perceel.
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2.2 Huidige praktijk grondbewerking
Tot 2 jaar geleden werd het land klaargemaakt met smaragd (culti) voor alle gewassen behalve voor
de bieten, dit werd geploegd. 2 jaar geleden is de ploeg verkocht en nu wordt alles gespit in 1
werkgang, zodat de grond minder uitdroogt en gewasresten bovenin blijven. Daarnaast wordt op die
manier het volvelds granulaat beter ingewerkt.

2.3 Water
Beregening is mogelijk op dit perceel.
Op de lage plekken in het perceel zitten natte stukken. Er is drainage aanwezig op het perceel, waarvan
het laatste 4 jaar geleden is aangelegd.
Het perceel is aan de noordwest kant (gemengwoeld op ~35 cm), het is hier droogte- en
stuifgevoeliger dan de rest van het perceel.

2.4 Aandachtspunten
De bouwvoor is dun, maar de dikte van de bouwvoor kan lastig worden verbeterd. Er wordt al veel
gedaan aan de stuifgevoeligheid door de manier van bewerken, toch blijft het perceel op delen
stuifgevoelig.

3 Bodemvruchtbaarheid
3.1 Chemische bodemkwaliteit
Perceelseigenschappen
Indicator

Resultaat

Streeftraject

Beoordeling

22

13-17

Goed

4.9

5.1-5.7

Goed

230

295-425

Laag

45

95-145

Laag

3 voor links

3 voor rechts

3 achter

Organische stof

8.8

7.5

7.5

C/N verhouding

18

20

pHCaCl

5.1

5.1

K-bodemvoorraad

325

220

85

65

NLV (ruwe schatting)

De C/N verhouding op het perceel is aan de hoge kant dit resulteert in een laag stikstof leverend
Overmogen (NLV).
De K-bodemvoorraad is wat aan de lage kant. Belangrijk is dat in ieder geval de kali die jaarlijks wordt
afgevoerd, weer voldoende wordt aangevoerd.
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Figuur 1: De variatie in pH op het perceel weergegeven, bepaald middels een VerisScan uitgevoerd in 2021.

Figuur 2: De variatie in organische stof op het perceel weergegeven, bepaald middels een VerisScan uitgevoerd in 2021.

Het afgelopen jaar is er een VerisScan uitgevoerd op het perceel. Bovenstaand is een kaartje van de
pH, Figuur 1 en de organische stof verdeling, Figuur 2, op het perceel weergegeven. Er is veel meer
variatie aanwezig dan dat aan de hand van de drie bodemmonsters van Eurofins gedacht zou worden.
Hier kan met diverse toepassingen op worden ingespeeld.

3.2 Huidige praktijk
Voor alle gewassen wordt een mengsel van rundvee-, varkensdrijfmest en digestaat uitgereden.
Daarnaast wordt er na de zomergerst compost aangevoerd in het voorjaar.
Stro wordt de laatste jaren verkocht i.v.m. extra saldo en problemen met afbraak en rhizoctonia.
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3.3 Organische stof

De organische stof balans is positief. Dat wil zeggen dat er gemiddeld over de jaren meer verse
organische stof wordt aangevoerd dan dat er wordt afgevoerd en afgebroken. Een positieve organische
stofbalans van 225 wil zeggen dat alle organische stof die wordt afgevoerd en afgebroken wordt
gecompenseerd, deze hoeveelheden in de plus dragen echter niet bij aan organische stof opbouw.

3.4 Aandachtspunten
De C/N verhouding op het perceel is aan de hoge kant dit resulteert in een laag stikstof leverend
vermogen (NLV). Een te kort aan beschikbare stikstof kan een oorzaak zijn van de trage vertering van
het stro in het verleden. Bij de stikstof gift moet er rekening gehouden worden met deze lage NLV.
Bij het afsluitende gesprek kwam het aantal stikstofgiften in de aardappelteelt ter sprake. Momenteel
geven jullie een deel aan de basis en later met de knolzetting nog extra gift. De vraag was of dit een
voordeel was ten opzichte van alleen één gift aan de basis en of er misschien nog iets inzat om de
giften meer te verspreiden, ook met het oog op uitspoeling. Tijdens de aardappelteelt is er eigenlijk
geen sprake van uitspoeling. Dus om meerdere giften te geven t.b.v. verminderde uitspoeling speelt
hier geen rol. Met het oog op afsterving is het ook beter om het bij 2 giften te houden. Als de plant
steeds stikstof blijft krijgen dan blijft het loof langer groen en rijpt de plant niet af.
Het belangrijkste voordeel van het geven van 2 giften t.o.v. één basisgift, is dat je hierbij de
mogelijkheid hebt om te sturen. Het afgelopen jaar kwam er bijvoorbeeld relatief veel stikstof vrij uit
de bodem door de weersomstandigheden, daardoor kon er bij de 2e gift minder stikstof gegeven
worden, wat een mooie kostenbesparing is. Met monitoring (regelmatige bladsteelanalyses) kan je de
behoefte van het gewas monitoren en de 2e gift afstemmen.
De ijzer beschikbaarheid lijkt ook laag in de bemestingsanalyse, evenals een aantal andere
sporenelementen. Dit heeft zeer waarschijnlijk te maken met het type extractiemethode wat wordt
toegepast. Door het gewas goed in de gaten te houden, en eventueel een plantsapanalyse te doen
tijdens het seizoen, kan er worden geconstateerd of dat de sporen elementen ook daadwerkelijk in te
lage concentraties aanwezig zijn.
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Uit de VerisScan blijkt dat de pH en organische stof gehaltes meer variëren dan aan de hand van de
bodemmonsters van Eurofins gedacht zou worden. Hier kan op verschillende manieren op ingespeeld
worden. Bijvoorbeeld variabel toepassen van onkruidmiddel, variabel bekalken, variabele organische
stof toevoer of bijvoorbeeld variabel granulaat gebruik.

4 Bodemgezondheid
4.1 AM

AM ontwikkeling
16000

Aantal lle/ 200 ml

14000
12000
10000
8000
6000

4000
2000
0
Actaro

Altus

Saprodi

2016

Supporter
2018

3A

Altus

Supporter
2020

3B

Figuur 3: AM ontwikkeling op perceel 3A+3B gemeten na de aardappelteelt van het desbetreffende jaar en ras. In 2020 heeft
erop 3A geen Supporter gestaan.

3A: Altus

3B: Supporter

3B: Altus

De afgelopen jaren is er van alles geprobeerd om de AM populatie naar beneden te krijgen. De rassen
Altus en Supporter vermeerderen de AM populatie niet, maar ze brengen hem ook niet zo ver naar
beneden als gewenst. De AM populatie lijkt op een evenwicht te zitten en schommelt rond de 9000
Figuur 4: Uitslagen van de rassenkeuze toetsen uitgevoerd in 2021 op 3 verschillende perceelsgedeelten.
lle, wat eigenlijk te hoog is. In 2021 zijn 3 rassenkeuze toetsen uitgevoerd op het perceel. Het ras
Avamond komt bij alle drie de rassenkeuzetoetsen als een goede optie naar voren. Avamond kan dus
in 2021 over het gehele perceel geteeld worden. Na de teelt van Avamond is het advies om de drie
perceelsgedeelten opnieuw te bemonsteren om te kijken of dit ras het gewenste effect heeft gehad.
Uit de resultaten van de VerisScan blijkt dat de pH en het organische stof gehalte sterk variëren op het
perceel. Op basis van deze gegevens kan een taakkaart worden gemaakt waarbij variabel granulaat
kan worden gebruikt. Bij de teelt van Avamond is bij een pH van 4.9-5.0 het advies (bij een o.s. % van
8) om een rijenbehandeling toe te passen, terwijl bij een pH boven de 5 (en een o.s. % van 8) een halve
dosering volvelds wordt geadviseerd. Naast de pH heeft ook het organische stof gehalte een effect op
9

het granulaat advies. Door hier een taakkaart voor te maken kan granulaat efficiënt en daar waar nodig
worden ingezet.

4.2 Vrij levende aaltjes
In het voorjaar van 2019 is het perceel onderzocht op vrijlevende alen. Er zijn 3 monsters geprikt, hierin
is een lichte M. chitwoodi (60,20 en 35 aaltjes/100 cc) en Trichodoriden besmetting (40, 10 en 15
aaltjes/100 cc grond). In het voorjaar van 2021 zijn opnieuw grondmonster genomen. De trichodoriden
besmetting is redelijk gelijk gebleven, maar de M. chitwoodi populatie is sterk toegenomen. Hier zijn
aantallen van 568, 1605 en 5 aaltjes/100 cc gemeten. Dit is veroorzaakt door de aardappelteelt in 2020,
wat een sterke vermeerderaar is voor M. chitwoodi.

4.3 Aandachtspunten
We hebben hier te maken met een virulente AM populatie. Avamond lijkt een geschikt ras om het
komende jaar te telen op dit perceel, maar bemonstering na de teelt blijft essentieel om te volgen hoe
dit ras het op deze populatie doet. Daarnaast is het perceel erg variabel wat betreft de organische stof
en de pH, hier kan op ingespeeld worden bij de granulaattoepassing.

5 Scenario’s
5.1 Verschillende Scenario’s
Scenario A: 1 op 2 aardappelen blijven telen
Jaar
2021
2022
2023

Gewas
3A: Zomergerst + 3B: Uien
Aardappelen
3A: Ui + 3B: Zomergerst

Ras

2024

Aardappelen

Afhankelijk uitslagen
na Avamond teelt

2025
2026
2027

Suikerbieten
Aardappelen
Zomergerst

2028
2029
2030

Aardappelen
Zomergerst
Aardappelen

Groenbemester

Avamond
Bladrammenas/ Japanse haver
(alleen bij laat inzaaien vanwege
M. chitwoodi)

Bladrammenas/ Japanse haver
(alleen bij laat inzaaien vanwege
M. chitwoodi)

Aandachtspunten:
Het belangrijkste aandachtspunt voor dit perceel blijft de lastige AM populatie. In het verleden zijn er
al diverse rassenkeuzetoetsen uitgevoerd om een geschikt ras te vinden, maar tot op heden blijft het
lastig. Avamond komt als beste uit de rassenkeuzetoets en kan volgend jaar op het hele perceel
gemonsterd worden. Door gebruik te maken van een taakkaart kan er variabel granulaat gestrooid
worden. Belangrijk is om na de teelt te bemonsteren om te kijken of dit ras het gewenste effect heeft
gehad.
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De verhoogde M. chitwoodi populatie gemonsterd in het voorjaar van 2021 is veroorzaakt door de
aardappelteelt in 2020. Om de populatie niet verder op te laten lopen is het advies om geen Japanse
haver te zaaien als groenbemester, maar in plaats daarvan bladrammenas. Alleen als de oogst laat is,
kan er Japanse haver gezaaid worden, bij een late zaai vermeerderd de populatie minder.

Figuur 5: Vermeerdering en schade van de aanwezige plant parasitaire aaltjes en de geteelde gewassen/groenbemesters.

Scenario B: 2 op 5 aardappelen telen en introductie andere gewassen
Jaar

Gewas

Ras

2021

3A: Zomergerst + 3B: Uien

2022

Aardappelen

Avamond

2023

Aardappelen

Hoog opbrengend/tolerant

2024

3A: Ui + 3B: Zomergerst

2025

Suikerbieten

2026

Zomergerst

2027

Aardappelen

2028

Aardappelen

2029

Zomergerst

2030

Zomergerst

Groenbemester

Japanse haver (ivm pp niet
opbouwen)
Bladrammenas

Aandachtspunten:
In dit scenario wordt er 2 op 5 aardappelen geteeld. In het eerste jaar wordt geadviseerd om een ras
te telen wat goed uit de rassenkeuzetoets naar voren komt, in dit geval Avamond. Als de AM populatie
na dit ras flink gedaald is dan kan er in het jaar daarop gekozen worden voor een minder resistent ras,
maar wel hoog opbrengend en tolerant (bv. Axion). De AM populatie selecteert dan niet verder uit en
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in combinatie met granulaat kan er een goede opbrengst gehaald worden. Waarschijnlijk zal de
besmetting daarna weer behoorlijk toegenomen zijn, maar vervolgens kan dit 3 jaar uitzieken, voordat
er opnieuw aardappels worden geteeld. Belangrijk hierbij is dat de aardappelopslag na het 2e
aardappeljaar goed bestreden wordt om vermeerdering van AM op het minder resistente ras in de
komende teeltjaren te voorkomen.
Een mogelijkheid voor het verruimen van het bouwplan of voor een alternatief gewas, zou kunnen zijn
om een eiwit gewas te introduceren. Momenteel is dit saldo-technisch nog niet voordeliger dan de
teelt van graan, maar dit zou met de huidige trends in de toekomst kunnen veranderen. Met het oog
op de vrijlevende aaltjes zou het geen probleem moeten zijn om een gewas als veldboon te
introduceren, bijvoorbeeld in plaats van de zomergerst in 2026.

5.2 Advies bij beide scenario’s
Inundatie:
Er is de afgelopen jaren van alles geprobeerd om het juiste ras bij deze AM populatie te vinden, maar
het blijft een erg lastige populatie. Als het probleem aan blijft houden en de minder standaard rassen
ook niet het gewenste effect hebben zou het een mogelijkheid kunnen zijn om te onderzoeken of het
perceel (of een gedeelte van het perceel) geïnundeerd zou kunnen worden.
Dunne bouwvoor:
De bouwvoor is vrij dun, waardoor de wortelstel geconcentreerd zijn in de bovenste 25 cm. Als de
bouwvoor dikker gemaakt zou kunnen worden dan kunnen de wortels verder weg groeien. Je krijgt
dan een verdunning van de wortelzone. Hierdoor zullen de aaltjes waarschijnlijk minder schade aan
het gewas toebrengen. De bouwvoor verdikken is echt niet zo makkelijk, hiervoor zou grond
aangevoerd kunnen worden. Recentelijk wordt er ook steeds meer gedaan met slib aanvoeren vanuit
de Eems op landbouwpercelen. Dit is een minder voor de hand liggende optie, maar wel een
interessante ontwikkeling om in de gaten te houden.
Bemesting:
De C/N verhouding op het perceel is aan de hoge kant dit resulteert in een laag stikstof leverend
vermogen (NLV). Hierdoor moet er voldoende stikstof gegeven worden voor het gewas. Een te kort
aan beschikbare stikstof kan een oorzaak zijn van de trage vertering van het stro in het verleden.
Bekalken:
Aan de hand van de VerisScan is te zien dat er behoorlijke variatie zit in de pH op het perceel. Om dit
meer gelijk te trekken kan er variabel bekalkt worden. Met het oog op de AM is het advies om de pH
niet te veel te verhogen. Een pH van 4.9-5.0 is het advies, dit is wat aan de krappe kant voor de
suikerbieten, maar voor schade van AM is het beter om niet te hoog in pH te gaan zitten.
Droogte/water/stuiven:
Met het oog op de droogte en stuiven kan er worden ingezet op organische stof toevoer. Eventueel
variabel aan de hand van de organische stof percentages verdeeld over het perceel.
Daarnaast is het aan te raden om ervoor te zorgen dat het land niet te fijn wordt klaar gemaakt i.v.m.
stuiven. Verder kan er gekozen worden voor een antistuifdek, een goede optie hiervoor is het gebruik
van papierpulp. Papierpulp is een wat duurdere optie, maar het werkt erg goed. Vooral bij de uienteelt
kan dit een uitkomst zijn.
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6 Saldoberekening
Op basis van de saldo’s in de saldoberekeningen van Delphy voor 2021 is voor de diverse scenario’s
een saldoberekening gemaakt. Deze saldo’s zullen niet 1 op 1 overeenkomen met de saldo’s op dit
specifieke bedrijf. De berekende saldo’s door Delphy zijn namelijk gebaseerd op de gemiddelde
opbrengst en prijs minus kosten die een teler maakt voor het telen van het genoemde gewas, zaai/poot
kosten, bemesting en gewasbescherming, voor het gebied Noordoost. Voor de kosten van de
groenbemesters zijn de saldo’s uit de KWIN-AGV 2018 gebruikt. Het doel van het doorrekenen van
deze scenario’s binnen het BKP plan is om een idee te geven van de verschillen tussen de diverse
scenario’s. In deze saldoberekening is alleen rekening gehouden met de wijzigingen in het bouwplan,
er is dus geen rekening gehouden met de kosten van de overige maatregelen, bijvoorbeeld wel of geen
aanvoer van compost. Onderstaand is wat extra uitleg per scenario te vinden.
In scenario A zal in 10 jaar één keer minder aardappels geteeld worden bij de 2 op 5 dan bij de 1 op 2
teelt. Wanneer dit doorgerekend wordt in het saldo zit er een verschil van ongeveer 1000 euro tussen
de twee scenario’s, Tabel 2. Bij het doorzetten van het huidige scenario zal de aardappelopbrengst
terug lopen. Het doel van het nieuwe scenario is dat de aardappelopbrengst toeneemt, of in ieder
geval constant blijft. De extra opbrengst die het nieuwe scenario met zich meebrengt zal minstens
1000 euro moeten zijn om te compenseren voor het jaar aardappelteelt wat hierbij verloren gaat.
Zoals gevraagd is ook het scenario doorgerekend waarbij er 1 op 3 aardappelen worden geteeld, i.c.m.
een 1 op 6 (suiker)bieten teelt. Het verschil tussen dit scenario en het huidige scenario is 3461 euro
welke ingevuld moet worden door de meeropbrengst in de aardappelen en door het gewas in 2027.
Dit zou bijvoorbeeld kunnen door hier de rode bieten neer te zetten, waar jullie het afgelopen jaar
mee bezig zijn geweest. Echter kom je dan op 1 op 3 bieten in het bouwplan, dit is voor bietenteelt erg
krap. Ik heb dan ook het gewas in 2027 in de tabel hieronder leeg gelaten.
Tabel 1: Doorgerekende scenario's m.b.v. de saldoberekeningen uit de Delphy Actua Noordoost nummer 1 2021

Huidige scenario Saldo/ha
Scenario A
Saldo/ha
Scenario B
Saldo/ha
2021 Zomergerst/Uien € 2.442,50 Zomergerst/Uien € 2.442,50 Zomergerst/Uien € 2.442,50
2022 Aardappelen

€ 2.400,00 Aardappelen

2023 Uien/Zomergerst € 2.442,50 Aardappelen

€ 2.400,00 Aardappelen

€ 2.400,00

€ 2.400,00 Uien/Zomergerst € 2.442,50

2024 Aardappelen

€ 2.400,00 Uien/Zomergerst € 2.442,50 Suikerbieten

€ 1.625,00

2025 Suikerbieten

€ 1.625,00 Suikerbieten

€ 1.625,00 Aardappelen

€ 2.400,00

2026 Aardappelen

€ 1.339,00 Zomergerst
€ -196,00 Bladrammenas
€ 2.400,00

€ 1.339,00
€ -196,00

2027 Zomergerst
Bladrammenas
2028 Aardappelen

€ 2.400,00 Zomergerst
Bladrammenas
€ 1.339,00 Aardappelen
€ -196,00
€ 2.400,00 Aardappelen

€ 2.400,00 Aardappelen

€ 2.400,00

2029 Zomergerst
Bladrammenas
2030 Aardappelen

€ 1.339,00 Zomergerst
€ -196,00 Bladrammenas
€ 2.400,00 Zomergerst

€ 1.339,00 Zomergerst
€ -196,00 Bladrammenas
€ 1.339,00 Suikerbieten

€ 1.339,00
€ -196,00
€ 1.339,00

€ 20.796,00

€ 19.735,00
€ -1.061,00

€ 17.335,00
€ -3.461,00

Totaal
Verschil met huidig
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7 Samenvatting
Onderstaand is een samenvatting ingevoegd met daarin kort de vraagstelling, aandachtspunten en
de (optionele) maatregelen.
Dit bodemkwaliteitsplan is opgesteld om de vraag hoe de AM problematiek aangepakt kan worden op
dit perceel te beantwoorden. Daarnaast is er gekeken wat de impact van een 2 op 5 teelt op het saldo
is.
Bij het opstellen van het BKP kwamen verschillende aandachtspunten naar voren.
- Virulente AM populatie;
- Dunne bouwvoor;
- Hoge C/N verhouding in de bodem (lage NLV);
- Sterk variabele pH en organische stof;
- Toegenomen M. chitwoodi populatie;
- Stuifgevoeligheid.
Aan de hand van bovenstaande aandachtspunten zijn er een aantal (optionele) maatregelen die de
teler toe kan passen:
- Alternatief bouwplan met 2 op 5 teelt;
- Rassenkeuzetoets om het juiste aardappelras vast te stellen;
- Afhankelijk van het zaaitijdstip de juiste groenbemester zoeken;
- Onderzoeken mogelijkheden inunderen;
- Onderzoeken mogelijkheden bouwvoor verdikking.
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Bodemkwaliteitsplan

Hilde Coolman en Egbert Schepel
HLB, Wijster
Dit Bodemkwaliteitsplan is onderdeel van het project ‘Bodemkwaliteitsplan voor het veenkoloniale
gebied’ welke in opdracht van de Brancheorganisatie Akkerbouw wordt uitgevoerd door het HLB in
Wijster.

Inleiding
Een bodem duurzaam beheren en de kwaliteit verbeteren vraagt een integrale aanpak. Zowel op het
gebied van bodemstructuur, water, bemesting als bodembiologie moeten de juiste maatregelen
worden genomen om een perceel in topconditie te brengen en te houden. In de huidige praktijk zijn
de verschillende aspecten van een bodem (fysisch, chemisch, biologisch) vaak gescheiden werelden
met tegenstrijdige adviezen en dito maatregelen ten gevolg. In het kader van de PPS Beter bodem
beheer heeft WUR Open teelten daarom een concept ontwikkeld om een perceel te kunnen voorzien
van één integraal plan, het bodemkwaliteitsplan (BKP). Het HLB draagt bij aan de ontwikkeling van het
bodemkwaliteitsplan door het concept van WUR Open teelten toe te passen op 10 praktijkpercelen in
het veenkoloniale gebied. Het project ‘Bodemkwaliteitsplan voor het veenkoloniale gebied’ wordt
uitgevoerd in opdracht van de Brancheorganisatie Akkerbouw.
Het BKP voor een perceel wordt opgesteld door te starten met een intakegesprek met de teler, waarin
de vraagstelling van de teler en de benodigde informatie van een perceel verzameld wordt. Dit dient
als basis voor het bodemkwaliteitsplan. In het bodemkwaliteitsplan zijn de bodemkwaliteit en de
huidige praktijk in de volgende deelonderwerpen beschreven: bodemstructuur en -water (H.2),
bodemvruchtbaarheid (H.3), en bodemleven (H.4). In hoofdstuk 5 zijn vervolgens één of meerdere
scenario’s uitgewerkt die de teler kunnen helpen om de bodemkwaliteit te verbeteren en eventuele
problemen op te lossen en in hoofdstuk 6 wordt globaal het effect van de scenario(‘s) op het saldo
toegelicht. Tot slot wordt afgesloten met een samenvatting van de aandachtspunten en een plan van
aanpak.
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1 Algemeen
1.1 Vraagstelling ondernemer
De vraagstelling van de ondernemer:
“Hoe kan ik het AM probleem beheersen op dit perceel?”
“Hoe kan ik het beste de organische stof verhogen op de plekken waar nodig?”
“Hoe kan ik stuifgevoeligheid het beste voorkomen?”
“We zitten niet perse vast op het 1 op 2 model, maar hoe kan het bouwplan worden gewijzigd met
dat het rendabel blijft?”

1.2 Algemene bedrijfsinformatie

Het totale bedrijfsoppervlak bedraagt 375 ha. Hiervan is 230 ha in eigendom, 100 ha erfpacht en de
rest kortdurende pacht. Er worden zetmeelaardappelen verbouwd, tarwe en uien.

1.3 Algemene perceelsinformatie
Dit bodemkwaliteitsplan is opgesteld voor het perceel
met een totaal oppervlak van
15.78 ha. Het perceel is gelegen aan de
(GPS coördinaten
). Het perceel is 20
jaar geleden van een andere teler overgenomen. De rotatie op het perceel in de afgelopen 11 jaar is
weergegeven in Tabel 1.
Tabel 1: De rotatie op het perceel de afgelopen 11 jaar.

Jaar
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Gewas
Tarwe
Aardappelen
Tarwe
Aardappelen
Tarwe
Aardappelen
Uien
Tarwe
Aardappelen
Wintertarwe

Ras
Tabasco
Avarna
Tabasco
Seresta
Expert
Seresta
Vision
Tabasco
Saprodi
Benchmark

2021

Aardappelen

Festien

Groenbemester

Ras

Bladrammenas

Bca + Mch res

Bladrammenas

Bca + Mch res

Bladrammenas

Bca + Mch res
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2 Bodemstructuur en – water
2.1 Fysische bodemkwaliteit

Hoogte verschillen:
Het laagste deel van het perceel zit iets rechts van het midden (-0.65m) en het hoogste deel zit in het
noordoosten (-0.12m). Op het laagste deel van het perceel blijft het lang vochtig, bij het graven van
een profielkuil is hier een sterk storende laag aangetroffen.
Profielkuilbeoordeling:
Bij beide profielkuilen, gegraven in de herfst van 2020, is een storende laag aangetroffen, waarbij het
bij de ene profielkuil, links Figuur 1, duidelijk meer verdicht was. Bij deze profielkuil was een lemige
laag gezien, welke heeft bijgedragen aan het verergeren van de verdichting. Voor een uitgebreidere
omschrijving van de profielkuilen, zie het losse rapport.
Daarnaast is er in de zomer van 2021 opnieuw een profielkuil gegraven, 14 dagen na zwarte regenval
(100 mm in 2 dagen). Als de storende laag totaal geen water door zou laten dan zouden we verwachten
dat we 14 dagen na de zware regenval een soort gelijk beeld tegen kwamen als in de herfst van 2020.
Het vocht was echter al goed weggetrokken op de slechte plekken en ook bij het graven van de
profielkuil leek de storende laag minder verdicht in vergelijking met de profielkuil in de herfst van 2020.
Dit geeft aan dat er nog wel water door de storende laag heen kan trekken.
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Figuur 1: Profielkuilen op het perceel. Links: een natte plek in het perceel, waarbij een storende laag werd aangetroffen op 3035 cm. Rechts: profielkuil op het zuidwesten van het perceel, waar geen vochtprobleem zit.

2.2 Huidige praktijk grondbewerking
Voor alle gewassen wordt er gespit in het voorjaar, vanwege het feit dat hiermee de gewasresten
zoveel mogelijk in de toplaag worden gehouden. Spitten en poten/zaaien wordt in 1 werkgang gedaan.

2.3 Water
Er wordt gewerkt met een sleuvenvrees om in de laagte van het water af te komen. Er is de
mogelijkheid tot beregening op dit perceel.
Het perceel is met name aan de noordkant en in de zandkop op de zuidkant droogte- en stuifgevoeliger
dan de rest van het perceel.

2.4 Aandachtspunten
De storende laag verdient de aandacht op dit perceel, met name in de laagte waar het water blijft
staan. Daarnaast moet er gekeken worden of de droogte en stuifgevoeligheid op bepaalde plekken kan
worden aangepakt.

3 Bodemvruchtbaarheid
3.1 Chemische bodemkwaliteit
Perceelseigenschappen
Indicator

Resultaat

Streeftraject

Beoordeling

Organische stof

6.0-13.4

x

Grote verschillen

C/N verhouding

16-25

13-17

Hoog

4.5-5.5

5.3-5.9

Grote verschillen

95-145

Laag

pHCaCl (EF)
Pal
K-getal
NLV (ruwe schatting)

2.8-3.5
35-85

Zowel de organische stof als de pH is erg variabel op dit perceel. In 2019 zijn deze verschillen duidelijk
in kaart gebracht met een VerisScan. Aan de hand van deze VerisScan is er variabel bekalkt. In 2021
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zijn op 5 plekken pH monsters genomen, op dezelfde plek als waar de Eurofins monsters zijn genomen
voor de VerisScan. Goed om in het achterhoofd te houden is dat er een verschil is in de manier waarop
de pH wordt bepaald door de twee verschillende laboratoria. Bij Eurofins wordt de pHCaCl bepaald
terwijl bij het HLB de pHKCl wordt bepaald. Bij pH’s in deze orde van grootte valt de pHCaCl gemiddeld
0.3 hoger uit dan de pHKCl. In onderstaande tabel zijn daarom de waardes van de Eurofins omgerekend
naar pHKCl (tussen de haakjes) om een goede vergelijking te kunnen maken. Na het variabel bekalken
zijn de pHs dichter naar elkaar toe gekropen, maar het blijft variabel. De pH op plek A en B kan nog
wat omhoog gebracht worden, terwijl de pH op C, D en E het liefst constant gehouden moet worden.
Tabel 2: De pH op de ijkpunten in het perceel voor de veriscan. In 2019 bepaald door eurofins als pHCaCl (tussen haakjes
gecorrigeerd naar pHKCl) en in 20221 bepaald door HLB als pHKCl.

pHCaCl - 2019
pHKCl - 2021

A
5.1 (4.8)
4.6

B
4.5 (4.2)
4.8

C
5 (4.7)
5

D
5.5 (5.2)
5.2

E
5.4 (5.1)
5.3

A

B

C
D

E

Figuur 2: Locaties van de verschillende pH monsters.

3.2 Huidige praktijk
Er wordt zoveel mogelijk organische mest aangevoerd als basis en waar nodig wordt dit aangevuld met
kunstmest. Er wordt standaard geen compost aangevoerd, alleen op de echte zandkoppen. De teler
wil eventueel wel meer compost aanvoeren, maar loopt tegen problemen met aanvoerruimte aan. De
keuze is gemaakt om niet in te leveren op organische mest, i.v.m. saldo.
Het stro van de tarwe wordt afgevoerd en het stro van gerst is weersafhankelijk, maar meestal wordt
dit ook afgevoerd. De keuze voor het afvoeren van het stro wordt gemaakt, omdat op stukken waar
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de organische stof het meest nodig is de stro het minst groeit, hierdoor worden de verschillen alleen
maar groter.

3.3 Organische stof

Figuur 3: Organische stof balans

Door het hoge organische stof percentage wat in het perceel aanwezig is, is de balans negatief. Hoe
hoger dit percentage hoe hoger de afbraak per jaar is. Wat in het achterhoofd gehouden moet worden
is dat de organische stof in het perceel veelal oude organische stof is, waardoor het langzamer afbreekt
dan dat het model aanneemt, in werkelijkheid zal de organische stof balans daarom minder negatief
zijn dan aangegeven in Figuur 3.

3.4 Aandachtspunten
Ondanks dat de organische stof balans in het echt waarschijnlijk minder negatief is dan aangegeven
door het model, verdient dit wel de aandacht op dit perceel. Daarnaast blijft de pH variabel, opnieuw
variabel bekalken kan deze verschillen kleiner maken.

4 Bodemgezondheid
4.1 AM
In 2018 is er op een plek in het perceel een monster genomen, hierin zaten 9300 lle. Op deze grond is
een rassenkeuzetoets uitgevoerd, waaruit Festien als beste ras kwam. In 2019 is er Saprodi geteeld en
in 2021 is Festien op dit perceel gepoot met rondom 27 meter Saprodi. Na de teelt van 2021 zal het
perceel opnieuw bemonsterd moeten worden om te zien hoe de AM populatie zich heeft ontwikkeld
tijdens de afgelopen twee aardappelteelten.

4.2 Vrijlevende aaltjes
In voorjaar 2021 zijn er twee vrijlevende aaltjes monsters gestoken. Hieruit bleek dat er erg hoge
aantallen trichodoriden aanwezig zijn van de soorten T. similis, T. primitus en P. pachydermus. Deze
aaltjes geven schade aan diverse gewassen en kunnen daarnaast het tabaksratelvirus (TRV)
overdragen. Daarnaast is er een matige P. penetrans besmetting aanwezig op het perceel die in de
gaten moet worden gehouden. Verder is er een hoge M. naasi besmetting (met name op NW) dit komt
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door de graanteelt van het afgelopen jaar, na de aardappelteelt van 2021 is deze waarschijnlijk flink
teruggezakt. Met gevoelige gewassen is dit wel een aaltjessoort om rekening mee te houden. Het
verschil in M. naasi besmetting tussen NW en NO is groot, op NO is geen besmetting gevonden en op
NW zijn 1440 aaltjes/ 100ml geteld, dit verschil is waarschijnlijk terug te leiden naar een verschillende
historie.
De M. chitwoodi/M. fallax betreft een matige besmetting (+/-150 aaltjes/100ml), waarbij met de
gevoeligheid van verschillende gewassen als aardappelen, uien en peen rekening gehouden moet
worden. Door deze besmetting is het perceel niet geschikt voor TBM vermeerdering.

4.3 Aandachtspunten
Na de teelt van 2021 is het advies om de AM goed in beeld te brengen, om te bepalen wat de rassen
van de afgelopen 2 aardappelteelten met de populatie hebben gedaan. Daarnaast is het goed om de
trichodoriden populatie in de gaten te houden.
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5 Scenario’s
5.1 Scenario A: Huidige scenario vasthouden
Jaar
2021
2022
2023

Gewas
Aardappelen
Uien
Aardappelen

2024
2025

Tarwe
Aardappelen

Ras
Festien
Afhankelijk
uitslag

Groenbemester

van

AM
Japanse Haver

Aandachtspunten:
- Het vrijlevende alen monster is gestoken na de tarwe + bladrammenasteelt. Dit is het moment
in het bouwplan waarop de trichodoriden in dit bouwplan op het hoogste niveau zitten. Na de
aardappelen moet er opnieuw gekeken worden naar de trichodoriden besmetting om te kijken
of de besmetting acceptabel genoeg is voor uien teelt en om te bepalen hoeveel granulaat er
bij deze teelt gebruikt moet worden. Een voordeel is dat het organische stof percentage
relatief hoog ligt, dit verminderd de schade van deze aaltjes. Ook is het goed om de P.
penetrans en de M. chitwoodi besmettingen in de gaten te houden, deze kunnen in dit
bouwplan ook problemen opleveren.
- Na de aardappelteelt van 2021, Festien, moet de AM gemonsterd worden om te kijken wat de
afgelopen twee aardappelteelten met de populatie hebben gedaan. Indien de populatie nog
steeds hoog is, kan er nogmaals een RKT met andere rassen worden ingezet.
- Met het oog op de vrijlevende aaltjes is er niet veel bekend over de vermeerdering van de
diverse trichodoriden soorten op groenbemesters. Er kan het beste gekozen worden voor
Japanse haver als groenbemester. Japanse haver vermeerderd de trichodoriden soorten T.
similis en P. pachydermus minder dan de bladrammenas. Ook is Japanse haver een betere
keuze dan bladrammenas met het oog op P. penetrans. Japanse haver staat wel bekend om
het sterk vermeerderen van M. chitwoodi, omdat dit in geringe mate aanwezig is op dit perceel
kan Japanse haver wel geteeld worden, maar moet dit wel in de gaten gehouden worden.
- Met het oog op alle diverse aaltjes die aanwezig blijken op dit perceel is een teelt van
bijvoorbeeld peen of hennep om het bouwplan te verruimen (en saldo technisch er niet op
achteruit te gaan) geen optie.
- Een mogelijkheid voor het verruimen van het bouwplan zou kunnen zijn om een eiwit gewas
te introduceren. Momenteel is dit saldo-technisch nog niet voordeliger, maar dit zou met de
huidige trends in de toekomst kunnen veranderen. Eiwitgewassen zullen echter de aaltjes
populaties ook niet beheersen. Daarnaast is niet van alle eiwitgewassen bekend welke aaltjes
schade kunnen toebrengen aan welke gewassen, maar van bijvoorbeeld veldboon is het wel
bekend dat deze schade ondervindt van trichodoriden en er is in de veldbonenteelt geen
granulaat toepassing mogelijk. Met deze populatie niveaus is het niet aan te raden een
dergelijk gewas te zaaien. Daarnaast is het onbekend wat deze gewassen voor de
vermeerdering van veel aaltjes doen.
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Scenario B: 2 op 5 bouwplan
Jaar
2021
2022
2023
2024

2025

Gewas
Aardappelen
Aardappelen
met
granulaat in de rij
Tarwe
Uien indien mogelijk,
maar in elk geval met
granulaat in de rij
Suikerbieten

Ras
Groenbemester
Festien
Avatar of Adelinde afh.
Van hoogte AM
Japanse Haver

In dit scenario wordt er 2 op 5 aardappelen geteeld. In het eerste jaar wordt geadviseerd om sterk
resistent ras te telen, wat goed uit de rassenkeuzetoets komt. In dit geval is dat Festien. Als de AM
populatie na dit ras flink gedaald is dan kan er in het jaar daarop gekozen worden voor een ras waarbij
de focus wat minder ligt op de resistentie maar vooral op de opbrengst. Afhankelijk van de AM
besmetting kan dat in dit geval Avatar of Adelinde zijn. De AM populatie selecteert dan niet verder uit
en in combinatie met granulaat kan er een goede opbrengst gehaald worden. Waarschijnlijk zal de
besmetting daarna weer behoorlijk toegenomen zijn, maar vervolgens kan dit 3 jaar uitzieken, voordat
er opnieuw aardappels worden geteeld. Belangrijk hierbij is dat de aardappelopslag na het 2e
aardappeljaar goed bestreden wordt om vermeerdering van AM op het minder resistente ras in de
komende teeltjaren te voorkomen. Er zijn wisselende resultaten bij 2 jaar aardappelteelt achterelkaar
met het oog op andere ziekten, zoals rhizoctonia en sclerotinia. Zeker de eerste keer dat er over wordt
gestapt van 1 op 2 naar 2 op 5 zal de tweede aardappelopbrengst waarschijnlijk niet bijzonder zijn. Als
er vervolgens 3 jaar wordt gewacht voordat er weer aardappels worden geteeld, zal het effect groter
zijn omdat dan de druk van ziekten en plagen vanuit het perceel veel lager is.
Het nadeel van de 2 op 5 teelt is dat uien maar een keer in de 10 jaar in dit bouwplan passen, 1 op 5 is
te krap. Wanneer je het bouwplan doortrekt naar 10 jaar zal er een alternatief gevonden moeten
worden voor de uienteelt, dan wel wat geschoven moeten worden zodat de uien ruimer dan 1 op 5
komen te staan.

5.2 Advies bij beide scenario’s
Structuur:
De storende laag, die aangetroffen is bij het graven van profielkuil 1, zou verbroken kunnen worden
met een scherpe tand/woelpoot, vermenging met de bovenste vruchtbare laag moet daarbij wel zo
veel mogelijk worden voorkomen. Het is aan te raden om eerst een stuk te proberen om te zien wat
het effect van deze maatregel is. Bij de tweede profielkuil is de storende laag anders opgebouwd.
Doordat er leem in de zandlaag zit, is het twijfelachtig of met een scherpe tand/woelpoot de grond
dusdanig los gemaakt kan worden dat de storende laag verdwijnt.
Daarnaast zit dit verdichte stuk in een laagte van het perceel. Interessant is om te onderzoeken of het
mogelijk is om de ondergrond te egaliseren om de laagte op te vullen met geschikte grond uit de
zandkoppen. Het perceel moet hiervoor nauwkeuriger in beeld gebracht worden om de mogelijkheden
in beeld te krijgen. Daarnaast kan er drainage aangelegd worden op dit natte stuk, zodat het water
sneller wordt afgevoerd.
Bemesting:
Om de organische stof positiever te krijgen zou over het gehele perceel compost aangevoerd kunnen
worden. Om de verschillen op het perceel kleiner te maken kan ervoor gekozen worden om op de
zandkopen ~16 ton aan te voeren en op de rest 5-10 ton. Het hele perceel krijgt dan verse organische
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stof waar onder andere het bodemleven van kan profiteren.. Ook met het oog op stuiven is het
aanvoeren van verse organische stof over het hele perceel een pré i.p.v. alleen op de echte zandkopen.
Droogte/water/stuiven
Met het oog op de droogte, beheersen van aaltjesschade, en stuiven kan er worden ingezet op
organische stof toevoer. Eventueel variabel aan de hand van de organische stof percentages verdeeld
over het perceel. Daarnaast is het aan te raden om ervoor te zorgen dat het land niet te fijn wordt
klaar gemaakt. Verder kan er gekozen worden voor een antistuifdek, goede opties hiervoor zijn
stuifgerst of het gebruik van papierpulp.

6 Saldoberekening
Op basis van de saldo’s in de saldoberekeningen van Delphy voor 2021 is voor de diverse scenario’s
een saldoberekening gemaakt. Deze saldo’s zullen niet 1 op 1 overeenkomen met de saldo’s op dit
specifieke bedrijf. De berekende saldo’s door Delphy zijn namelijk gebaseerd op de gemiddelde
opbrengst en prijs minus kosten die een teler maakt voor het telen van het genoemde gewas, zaai/poot
kosten, bemesting en gewasbescherming, voor het gebied Noordoost. Het doel van het doorrekenen
van deze scenario’s binnen het BKP plan is om een idee te geven van de verschillen tussen de diverse
scenario’s. In deze saldoberekening is alleen rekening gehouden met de wijzigingen in het bouwplan,
er is dus geen rekening gehouden met de kosten van de overige maatregelen, bijvoorbeeld wel of geen
aanvoer van compost. Onderstaand is wat extra uitleg per scenario te vinden.
Het saldo van scenario A ligt ongeveer 400 euro hoger dan scenario B, berekend over 5 jaar. Dit komt
omdat er in 5 jaar 1 extra aardappelteelt zit, dit saldo wordt niet gecompenseerd door het hogere
saldo in de tweede aardappelteelt en de extra suikerbietenteelt in scenario B.
In scenario B is er gerekend met een saldo van 2500 euro voor de 2e aardappelteelt, omdat er vanuit
gegaan wordt dat dit een hoger opbrengend gewas is dan de 1e aardappelteelt. Deze inschatting is wat
aan de voorzichtige kant, dit is omdat de exacte effecten van 2 teelten achter elkaar met het oog op
andere ziekten en plagen niet bekend is.

Totaal

Scenario A
2021 Aardappelen

Saldo/ha
€ 2.400,00

Scenario B
Aardappelen

Saldo/ha
€ 2.400,00

2022 Uien (EM)

€ 3.727,00

Aardappelen

€ 2.500,00

2023 Aardappelen

€ 2.400,00

2024 Wintertarwe
Japanse haver
2025 Aardappelen

€ 1.339,00
€ -170,00
€ 2.400,00

Wintertarwe
Japanse haver
Uien (EM)

€ 1.339,00
€ -170,00
€ 3.727,00

Suikerbieten

€ 1.625,00

€ 12.096,00

€ 11.421,00
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7 Samenvatting
Onderstaand is een samenvatting ingevoegd met daarin kort de vraagstelling, aandachtspunten en
de (optionele) maatregelen.
Dit bodemkwaliteitsplan is opgesteld om de vraag hoe de AM problematiek aangepakt kan worden
op dit perceel te beantwoorden. Daarnaast is er gekeken hoe de verschillen in organische stof op het
perceel kunnen worden verminderd en hoe de stuifgevoeligheid kan worden aangepakt.
Bij het opstellen van het BKP kwamen verschillende aandachtspunten naar voren.
- Sterk verdichte laag op natte gedeelte van het perceel aangetroffen;
- Grote verschillen in pH deels opgelost door variabel bekalken;
- Organische stof balans is behoorlijk negatief;
- Niet bekend hoe het momenteel met de AM populatie gesteld is;
- M. chitwoodi/M. fallax populatie die in de gaten moet worden gehouden;
- Hoge aantallen trichodoriden aangetroffen op het perceel.
Aan de hand van bovenstaande aandachtspunten zijn er een aantal (optionele) maatregelen die de
teler toe kan passen:
- Variabel bekalken;
- (Variabel) compost aanvoeren;
- Mogelijkheden onderzoeken voor egaliseren van de ondergrond of drainage;
- Japanse haver als groenbemester;
- Goed monitoren van de vrijlevende aaltjes populatie;
- Wanneer de aaltjes situatie verbeterd is, kunnen er andere gewassen geïntroduceerd
worden zoals bijvoorbeeld peen of een eiwitgewas.
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Bodemkwaliteitsplan

Hilde Coolman en Egbert Schepel
HLB, Wijster
Dit Bodemkwaliteitsplan is onderdeel van het project ‘Bodemkwaliteitsplan voor het veenkoloniale
gebied’ welke in opdracht van de Brancheorganisatie Akkerbouw wordt uitgevoerd door het HLB in
Wijster.

Inleiding
Een bodem duurzaam beheren en de kwaliteit verbeteren vraagt een integrale aanpak. Zowel op het
gebied van bodemstructuur, water, bemesting als bodembiologie moeten de juiste maatregelen
worden genomen om een perceel in topconditie te brengen en te houden. In de huidige praktijk zijn
de verschillende aspecten van een bodem (fysisch, chemisch, biologisch) vaak gescheiden werelden
met tegenstrijdige adviezen en dito maatregelen ten gevolg. In het kader van de PPS Beter bodem
beheer heeft WUR Open teelten daarom een concept ontwikkeld om een perceel te kunnen voorzien
van één integraal plan, het bodemkwaliteitsplan (BKP). Het HLB draagt bij aan de ontwikkeling van het
bodemkwaliteitsplan door het concept van WUR Open teelten toe te passen op 10 praktijkpercelen in
het veenkoloniale gebied. Het project ‘Bodemkwaliteitsplan voor het veenkoloniale gebied’ wordt
uitgevoerd in opdracht van de Brancheorganisatie Akkerbouw.
Het BKP voor een perceel wordt opgesteld door te starten met een intakegesprek met de teler, waarin
de vraagstelling van de teler en de benodigde informatie van een perceel verzameld wordt. Dit dient
als basis voor het bodemkwaliteitsplan. In het bodemkwaliteitsplan zijn de bodemkwaliteit en de
huidige praktijk in de volgende deelonderwerpen beschreven: bodemstructuur en -water (H.2),
bodemvruchtbaarheid (H.3), en bodemleven (H.4). In hoofdstuk 5 zijn vervolgens één of meerdere
scenario’s uitgewerkt die de teler kunnen helpen om de bodemkwaliteit te verbeteren en eventuele
problemen op te lossen en in hoofdstuk 6 wordt globaal het effect van de scenario(‘s) op het saldo
toegelicht. Tot slot wordt afgesloten met een samenvatting van de aandachtspunten en een plan van
aanpak.
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1 Algemeen
1.1 Vraagstelling ondernemer
De vraagstelling van de ondernemer:
“Hoe kan ik een robuust perceel creëren?”
“Hoe kan ik het perceel geschikt maken voor meerdere teelten en de toekomst?”
“Hoe kan het vochtprobleem opgelost worden?”

1.2 Algemene bedrijfsinformatie

Het totale bedrijfsoppervlak bedraagt 225 ha. Hiervan is 198 ha in eigendom en daarnaast wordt
ongeveer 25 ha gepacht. Er worden zetmeelaardappelen, suikerbieten, wintergerst en zaaiuien
verbouwd.

1.3 Algemene perceelsinformatie
Dit bodemkwaliteitsplan is opgesteld voor het perceel
met een totaal oppervlak van 13 ha.
Het perceel is gelegen aan de
, de GPS coördinaten van het perceel zijn:
.
Jaar
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Gewas
Zetmeelaardappelen
Zetmeelaardappelen
Suikerbieten
Zetmeelaardappelen
Wintertarwe
Zetmeelaardappelen
Suikerbieten
Zetmeelaardappelen
Uien
Zetmeelaardappelen
Suikerbieten

Ras
Tabasco
Festien
Aveka
Medusa
Supporter

Groenbemester
Japanse haver
Japanse haver
Japanse haver
Japanse haver
Rogge

Aan de noordkant
ligt de
proef van Delphy. Op dit stuk heeft in 2019 zomergerst
gestaan gevolgd door een tagetes groenbemester en in 2020 hebben hier uien gestaan gevolgd door
Japanse haver.

2 Bodemstructuur en – water
2.1 Fysische bodemkwaliteit

Hoogte verschillen: Het perceel is redelijk vlak. Langs de randen is het perceel iets lager (7.88m) dan
in het midden (8.66m). Zwarte vierkant betreft perceel
Profielkuilbeoordeling:
De sloot aan de westkant van het perceel was vroeger een wijk. Deze is versmald met als gevolg dat
de strook langs de wijk altijd wat natter blijft. De eerste profielkuil, links Figuur1, is op dit deel van het
perceel gegraven, rode stip hoogtekaart, tussen de 2 dammen waar het altijd extra nat is. De bovenste
25 cm is erg nat en daaronder is de grond droog. Deze toplaag bestaat uit erg fijn zand, wat uit de wijk
is opgebracht, door dit fijne zand houdt de toplaag zoveel vocht vast. Op 25 cm is een verdichte laag
aangetroffen. Er liggen wel drains in dit perceels gedeelte, maar deze lopen niet of erg langzaam, het
water komt nauwelijks bij deze drains terecht maar blijft bovenin hangen. De tweede profielkuil, rechts
Figuur 1, is enkele meters verder richting het oosten gegraven, zwarte stip hoogtekaart, op dezelfde
hoogte als de eerste profielkuil. Bij deze profielkuil is het zand in de bouwvoor is een stuk minder fijn
en er blijft geen water in de toplaag hangen. Daarnaast lijkt het onder de bouwvoor minder verdicht
dan bij de eerste profielkuil.

Figuur 1: Profielkuilen gegraven in het voorjaar van 2021. Links – profielkuil gegraven op de westkant van het perceel, nat
stuk, en rechts, gegraven 20 meter ten oosten van profielkuil 1.

Aan de oostkant van het perceel zijn ook nog twee profielkuilen gegraven, paarse stippen hoogte
kaart. Hier zit ook een deels dichtgemaakte wijk, waarbij de rand langs de sloot natter blijft ten
opzichte van de rest van het perceel. Aan deze kant blijft het water niet alleen in de bovenste grondlaag
hangen, maar is het verder onderin ook natter. Aan deze kant wisselen de natte plekken, rechts Figuur
2, elkaar af met droge stukken, links Figuur 2.

Figuur 2: Profielkuilen aan de oostkant van het perceel.

2.2 Huidige praktijk grondbewerking
Momenteel wordt er gespit voor de tagetes, groenbemesters, uien en suikerbieten. Voor de
aardappels wordt de grond losgetrokken met een vaste tand. Er wordt gespeeld met de gedachte om
ondiep te gaan ploegen/ecoploegen.

2.3 Water
Op dit perceel is een pivot beschikbaar voor beregening. Het water is behoorlijk ijzerhoudend, in zo’n
hoge mate dat je hier een gewasreactie van ziet na beregening. Er zitten natte plekken in het perceel,
hier ligt wel drainage maar dit werkt onvoldoende.

2.4 Aandachtspunten
Een belangrijk probleem in dit perceel zijn de natte plekken aan de randen van het perceel, welke
ontstaan door het versmallen van de wijken. Er zijn diverse maatregelen mogelijk, zie advies, waarmee
dit probleem aangepakt zou kunnen worden.

3 Bodemvruchtbaarheid
3.1 Chemische bodemkwaliteit
Perceelseigenschappen
Indicator

Resultaat

Organische stof

6.3

6.8

C/N verhouding

20

15

pH

5.1

5.2

Pw

45

41

K getal

23

17

NLV (ruwe schatting)

50

100

Op
is de C/N verhouding aan de hoge kant, waardoor het stikstofleverend vermogen (NLV)
aan de lage kant is. Terwijl de C/N verhouding op perceeldeel
lager is, waardoor hier de NLV
ook hoger is.
Er zit veel variatie tussen de 2 gedeeltes op het gebied van NLV (en C/N) en het K getal.
De pH en de Pw is op beide perceeldelen goed.

3.2 Huidige praktijk
Op de aardappelen, gerst en suikerbieten wordt een mengsel van rund- en varkensdrijfmest
uitgereden. Op de uien wordt vaste mest gebruikt. Daarnaast is er de laatste 7 à 8 jaar compost voor
de rooivruchten op het perceel gebracht.

3.3 Organische stof

Figuur 3: Organische stof balans op het perceel.

De organische stof balans is ruimschoots positief, dat wil zeggen dat er gemiddeld over de jaren meer
verse organische stof wordt aangevoerd dan dat er wordt afgevoerd en afgebroken.

3.4 Aandachtspunten
Tussen de perceel delen zitten grote verschillen in stikstof leverend vermogen en het K-getal, deze
verschillen zouden nauwkeuriger in beeld gebracht worden om hierop in te kunnen spelen.

4 Bodemgezondheid
4.1 AM
Op perceel
zit een mengbesmetting van G. rostochiensis en G. pallida, in de verhouding
ro:80 pa: 20. Op de noordkant van
zijn na de teelt van Supporter in 2020, 7720 lle gevonden en
op de zuidkant van
3820 lle. Op het deel van het perceel waar de biobodemboost heeft gestaan
is een rassenkeuzetoets uitgevoerd. Onderstaand is daarvan de uitslag weergegeven. Avarna komt als
beste uit deze RKT naar voren, en is daarnaast ook een tolerant ras, dit zou dus geschikt ras zijn om op
dit perceel te zetten. Kijkend naar de RKT zouden de rassen Avito of Avenger ook een mogelijkheid
zijn, waarbij Avenger een hogere tolerantie heeft dan Avito.
Het advies is om na de aardappelteelt het perceel weer te monsteren in minimaal 4 delen (van +/- 1
ha). In de daaropvolgende aardappelteelten is had advies om dezelfde plek te bemonsteren om te
volgen wat de rassen doen.

4.2 Vrij levende Aaltjes
2018
2018 voor tagetes teelt
2019 na tagetes teelt

AM
4075
4400
4083

P. penetrans
700
1040
137

M. chitwoodi
78
413
0

Trichodoriden
40
70
70

M. hapla
932
207
0

Er is een flinke P. penetrans besmetting aanwezig in het perceel. Evenals een vrij hoge M. hapla
besmetting. De zomergerst in combinatie met de tagetesteelt, in 2019, heeft in het proefveld de
populatie P. penetrans en M. hapla flink naar beneden gebracht. Op de rest van het perceel is de P.
penetrans en M. hapla populatie waarschijnlijk nog vrij hoog. Er zijn geen recente monsters om deze
aanname te ondersteunen, maar de verwachting is dat de P. penetrans en M. hapla hoog is, want na
meting in 2018 zijn er uien, aardappelen, suikerbieten en aardappelen geteeld. Suikerbiet is daarvan
het enige gewas wat een slechte waardplant is voor P. penetrans.

4.3 Aandachtspunten
Aangezien we te maken hebben met een mengpopulatie is het van belang om extra goed te blijven
monitoren wat de gekozen rassen met de AM populatie doen. Mocht Avarna niet het gewenste
effect hebben, kan er dan geschakeld worden naar een ander ras. Ook de P. penetrans en de M.
hapla populaties verdienen de aandacht, aangezien deze aaltjes in deze hoeveelheden schade aan
met name de aardappelen en uien doen. Daarnaast kunnen suikerbieten ook ondervinden van M.
hapla. In onderstaand aaltjesschema is de vermeerdering in schade van de diverse aanwezige aaltjes
op de geteelde gewassen weergegeven.

5 Scenario’s
5.1 Verschillende Scenario’s
Scenario A: 1 op 2 aardappelen blijven telen
Jaar

Gewas

Ras

2022

Aardappelen

Avarna

2023

Wintergerst

2024

Aardappelen

2025

Suikerbiet

2026

Aardappelen

2027

Uien

2028

Aardappelen

2029

Wintergerst of Suikerbiet

2030

Aardappelen

2031

Suikerbiet of Wintergerst

Groenbemester
Tagetes

Avarna (afhankelijk hoe Avarna
het gedaan heeft)

Afhankelijk van M. hapla
Afhankelijk wat er in 2029
geteeld is

Aandachtspunten:
Avarna kwam als beste uit de rassenkeuzetoets en is daarom de beste keus voor de teelt van 2022.
Het advies is om bij de teelt minimaal een rijenbehandeling toe te passen op basis van de AM en de
verwacht P. penetrans en trichodoriden besmetting. Op de zuidkant is een rijenbehandeling in ieder

geval voldoende, op de noordkant is het te overwegen om een halve dosering volvelds toe te passen,
vanwege de hogere AM besmetting en de verwachte besmettingen met P. penetrans, trichodoriden
en M. hapla.
De wintergerst in 2023 zal de M. hapla naar beneden brengen en de tagetes teelt die volgt
verminderd de P. penetrans (en vermeerderd M. hapla niet). Na deze teelt is een groot gedeelte van
de vrijlevende aaltjes verdwenen. Hopelijk kan er dan in 2024 een stuk minder granulaat gebruikt
worden bij de aardappelteelt, omdat de vrijlevende aaltjes grotendeels zijn opgeruimd en Avarna de
AM populatie naar beneden heeft gebracht.

Scenario B: 2 op 5 aardappelen
Jaar
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

Gewas
Aardappelen
Aardappelen
Wintergerst
Uien
Suikerbieten
Aardappelen
Aardappelen
Suikerbieten
Wintergerst

2031

Suikerbieten

Ras
Avarna
Kiloknaller

Groenbemester

Tagetes

Kiloknaller
Tagetes wanneer nodig
anders Japanse haver

Aandachtspunten:
In dit scenario wordt er 2 op 5 aardappelen geteeld. In het eerste jaar wordt geadviseerd om een ras
te telen wat goed uit de rassenkeuzetoets naar voren komt, in dit geval Avarna. Als de AM populatie
na dit ras flink gedaald is dan kan er in het jaar daarop gekozen worden voor een minder resistent ras,
maar wel hoog opbrengend en tolerant (bv. Axion). De AM populatie selecteert dan niet verder uit en
in combinatie met granulaat kan er een goede opbrengst gehaald worden. Waarschijnlijk zal de
besmetting daarna weer behoorlijk toegenomen zijn, maar vervolgens kan dit 3 jaar uitzieken, voordat
er opnieuw aardappels worden geteeld. Belangrijk hierbij is dat de aardappelopslag na het 2e
aardappeljaar goed bestreden wordt om vermeerdering van AM op het minder resistente ras in de
komende teeltjaren te voorkomen. Er zijn wisselende resultaten bij 2 jaar aardappelteelt achterelkaar
met het oog op andere ziekten, zoals rhizoctonia en sclerotinia.
Het nadeel van de 2 op 5 teelt is dat uien maar een keer in de 10 jaar in dit bouwplan passen, 1 op 5 is
te krappe. Nu is er zowel in 2029 als 2031 een suikerbietenteelt ingepland. Totaal kom je op een 3 op
10 suikerbietenteelt t.o.v. 2 op 10 in het vorige scenario. Voor suikerbieten is ~1 op 3 aan de krappe
kant. Een ander gewas i.p.v. suikerbieten zou ook ingepland kunnen worden. De rotatie zou er dan als
onderstaand uit zien vanaf 2029.
2029
Wintergerst
Tagetes of Japanse haver
2030
Alternatief gewas
2031
Suikerbieten
Een ander nadeel van dit bouwplan is dat er nog 2 jaar gewacht wordt met het aanpakken van het
vochtprobleem in het perceel. Het zou ook mogelijk zijn om eerst de wintergerst en tagetes in 2023 te
telen, waarmee hopelijk de structuur van de grond en de schadelijke aaltjespopulaties wordt
aangepakt. In 2024 zou dan gestart kunnen worden met het 2 op 5 bouwplan.

5.3 Advies bij beide scenario’s
Natte plekken
Naast de rotatie kan er het meeste winst gemaakt worden in de aanpak van de natte percelen. Voor
het gehele perceel is het advies om ondiep te gaan ploegen, 20 cm diep. Dit in combinatie met een
graanteelt zal de structuur van de grond en de waterdoorlaatbaarheid verbeteren. Daarnaast kan de
aanvoer van vaste stalmest (met stro) of het stro hakselen na een graanteelt, voor extra organische
stof in de toplaag zorgen, waardoor deze minder nat wordt.
Op de natte plek aan de westkant van het perceel zouden een aantal drains geplaatst kunnen worden
met drainage zand. Momenteel lopen de drains onvoldoende goed door, door drainage zand op de
drains te leggen kan het water door de verdichte laag komen en verstoppen de drains niet waardoor
de waterafvoer zal verbeteren. Een meer drastische maatregel zou kunnen zijn om de toplaag af te
graven en te ruilen met een drogere zandkop. Het type grond in combinatie met de locatie zorgen
ervoor dat deze plek zo nat blijft. Door het type grond te veranderen is de verwachting dat de situatie
verbeterd. Er zitten geen echte zandkoppen op het perceel, maar het is mogelijk om van mogelijk
interessante locaties grondmonsters nauwkeurig te laten bepalen op textuur om op deze manier een
geschikte plek te vinden waar de toplaag mee geruild kan worden (100-150 euro/monster).
Bemesting
De twee bodemmonsters die bekend zijn laten veel variatie zien in het stikstof leverend vermogen
(NLV) en het K-getal , als dit nauwkeuriger in beeld gebracht wordt, met bijvoorbeeld een intensieve
LIAB bemonstering, kan hier met de bemesting op ingespeeld worden met stikstofbemesting
eventueel aangevuld met K-bemesting.

6 Saldoberekening
Op basis van de saldo’s in de saldoberekeningen van Delphy voor 2021 is voor de diverse scenario’s
een saldoberekening gemaakt. Deze saldo’s zullen niet 1 op 1 overeenkomen met de saldo’s op dit
specifieke bedrijf. De berekende saldo’s door Delphy zijn namelijk gebaseerd op de gemiddelde
opbrengst en prijs minus kosten die een teler maakt voor het telen van het genoemde gewas, zaai/poot
kosten, bemesting en gewasbescherming, voor het gebied Noordoost. Het doel van het doorrekenen
van deze scenario’s binnen het BKP plan is om een idee te geven van de verschillen tussen de diverse
scenario’s. In deze saldoberekening is alleen rekening gehouden met de wijzigingen in het bouwplan,
er is dus geen rekening gehouden met de kosten van de overige maatregelen, bijvoorbeeld wel of geen
aanvoer van compost. Onderstaand is wat extra uitleg per scenario te vinden.
Het saldo van scenario A ligt ongeveer 600 euro hoger dan scenario B, berekend over 10 jaar. Dit komt
omdat er in 10 jaar 1 extra aardappelteelt zit, dit saldo wordt niet gecompenseerd door het hogere
saldo in de tweede aardappelteelt en de extra suikerbietenteelt in scenario B. I.p.v. de suikerbieten
zou in 2029 een ander gewas geteeld kunnen worden, met het oog op de krappe rotatie van
suikerbieten in dit scenario. Om het saldo gelijk te krijgen met scenario A zou dit gewas een saldo van
minimaal 2000 euro moeten hebben. In scenario B is er gerekend met een saldo van 2500 euro voor
de 2e aardappelteelt, omdat er vanuit gegaan wordt dat dit een hoger opbrengend gewas is dan de 1e
aardappelteelt. Deze inschatting is wat aan de voorzichtige kant, dit is omdat de exacte effecten van 2
teelten achter elkaar met het oog op andere ziekten en plagen niet bekend is.

Scenario A
2022 Aardappelen

Saldo/ha
Scenario B
Saldo/ha
€ 2.400,00 Aardappelen € 2.400,00

2023 Wintergerst
Tagetes
2024 Aardappelen

€ 2.500,00

2025 Suikerbieten

€ 1.045,00 Aardappelen
€ -425,00
€ 2.400,00 Wintergerst
Tagetes
€ 1.625,00 Uien (EM)

2026 Aardappelen

€ 2.400,00 Suikerbieten

€ 1.625,00

2027 Uien (EM)

€ 3.727,00 Aardappelen € 2.400,00

2028 Aardappelen

€ 2.400,00 Aardappelen € 2.500,00

2029 Wintergerst

€ 1.045,00 Suikerbieten

€ 1.625,00

2030 Aardappelen

€ 2.400,00 Wintergerst

€ 1.045,00

2031 Suikerbieten

€ 1.625,00 Suikerbieten

€ 1.625,00

€ 20.642,00

€ 20.067,00

Totaal

€ 1.045,00
€ -425,00
€ 3.727,00

7 Samenvatting
Onderstaand is een samenvatting ingevoegd met daarin kort de vraagstelling, aandachtspunten en
de (optionele) maatregelen.
Dit bodemkwaliteitsplan is opgesteld om de vraag hoe de AM problematiek aangepakt kan worden op
dit perceel te beantwoorden. Daarnaast is er gekeken naar de problemen met vochthuishouding in het
perceel.
Bij het opstellen van het BKP kwamen verschillende aandachtspunten naar voren.
- Er zitten natte plekken aan de randen van het perceel;
- Tussen de perceel delen zitten grote verschillen in stikstof leverend vermogen en het K-getal;
- De AM besmetting is een mengbesmetting met de overhand richting G. rostochiensis;
- Er zit een flinke P. penetrans en M. hapla besmetting in het perceel.
Aan de hand van bovenstaande aandachtspunten zijn er een aantal (optionele) maatregelen die de
teler toe kan passen:
- Het perceel ondiep ploegen gevolgd door een graangewas om de structuur en
vochthuishouding te verbeteren;
- De natte plek aan de westkant draineren met drainage zand of de bouwvoor ruilen met een
droge plek in het perceel;
- De verschillen in NLV en K-getal nauwkeuriger in beeld brengen om hierop in te kunnen
spelen met bemesting;
- Avarna op dit perceel telen met de juiste hoeveelheden granulaat, om de AM onder controle
te krijgen;
- Wintergerst telen gevolgd door tagetes om de M. hapla en P. penetrans onder controle te
krijgen;
- Eventueel een 2 op 5 teelt implementeren.

Bodemkwaliteitsplan
Hilde Coolman en Egbert Schepel
HLB, Wijster
Dit Bodemkwaliteitsplan is onderdeel van het project ‘Bodemkwaliteitsplan voor het veenkoloniale
gebied’ welke in opdracht van de Brancheorganisatie Akkerbouw wordt uitgevoerd door het HLB in
Wijster.

Inleiding
Een bodem duurzaam beheren en de kwaliteit verbeteren vraagt een integrale aanpak. Zowel op het
gebied van bodemstructuur, water, bemesting als bodembiologie moeten de juiste maatregelen
worden genomen om een perceel in topconditie te brengen en te houden. In de huidige praktijk zijn
de verschillende aspecten van een bodem (fysisch, chemisch, biologisch) vaak gescheiden werelden
met tegenstrijdige adviezen en dito maatregelen ten gevolg. In het kader van de PPS Beter bodem
beheer heeft WUR Open teelten daarom een concept ontwikkeld om een perceel te kunnen voorzien
van één integraal plan, het bodemkwaliteitsplan (BKP). Het HLB draagt bij aan de ontwikkeling van het
bodemkwaliteitsplan door het concept van WUR Open teelten toe te passen op 10 praktijkpercelen in
het veenkoloniale gebied. Het project ‘Bodemkwaliteitsplan voor het veenkoloniale gebied’ wordt
uitgevoerd in opdracht van de Brancheorganisatie Akkerbouw.
Het BKP voor een perceel wordt opgesteld door te starten met een intakegesprek met de teler, waarin
de vraagstelling van de teler en de benodigde informatie van een perceel verzameld wordt. Dit dient
als basis voor het bodemkwaliteitsplan. In het bodemkwaliteitsplan zijn de bodemkwaliteit en de
huidige praktijk in de volgende deelonderwerpen beschreven: bodemstructuur en -water (H.2),
bodemvruchtbaarheid (H.3), en bodemleven (H.4). In hoofdstuk 5 zijn vervolgens één of meerdere
scenario’s uitgewerkt die de teler kunnen helpen om de bodemkwaliteit te verbeteren en eventuele
problemen op te lossen en in hoofdstuk 6 wordt globaal het effect van de scenario(‘s) op het saldo
toegelicht. Tot slot wordt afgesloten met een samenvatting van de aandachtspunten en een plan van
aanpak.
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1 Algemeen
1.1 Vraagstelling ondernemer
De vraagstelling van de ondernemer:
‘Op de lange termijn is 1 op 2 niet houdbaar, maar hoe kan je financieel voordelig een ander
bouwplan optuigen?’
‘Hoe kan ik het perceel geschikt krijgen voor consumptieteelt?’

1.2 Algemene bedrijfsinformatie

Het totale bedrijfsoppervlak bedraagt 275 ha. Hiervan is 175 ha aardappels (15 ha pootgoed, 60 ha
consumptie en 100 ha zetmeel), 65 ha suikerbieten, 25 ha graan, 5 ha akkerranden.
Deels uitgeruild met veehouders en deels met andere akkerbouwers, deels huur.

1.3 Algemene perceelsinformatie
Dit bodemkwaliteitsplan is opgesteld voor het perceel
10 ha. Het perceel is gelegen aan
(GPS coördinaten
2016 aangekocht en werd daarvoor al geruime tijd gepacht.
Jaar
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Gewas
Bieten
Maïs
Maïs
Aardappelen
Hennep
Bieten
Aardappelen
Bieten
Tarwe
Aardappelen

2021

Maïs

Ras

Groenbemester

Hansa

Hansa
Bladrammenas
Altus

met een totaal oppervlak van
). Het perceel is in

Ras

2 Bodemstructuur en – water
2.1 Fysische bodemkwaliteit

Hoogte verschillen:
Laagste deel van het perceel zit in het noorden, aan de weg (21.71m) en het hoogste deel zit aan de
zuidkant (23.27m).
Profielkuilbeoordeling:

Figuur 1: Profielkuilen gegraven op het perceel ten zuiden van
. Linker profielkuil gegraven in de laagte grenzend
aan en rechts gegraven op de zandkop aan de oostkant van het perceel.

In het najaar van 2021 is er een profielkuil gegraven op het perceel ten zuiden van perceel
, omdat er op
maïs stond. De profielkuil is gegraven op het noorden van dit perceel
tegen perceel
aan (rode stip op hoogte kaart), Figuur 1 links. Hier doen dezelfde problemen
met wateroverlast zich voor als op de zuidkant van
. De bovenste 30 cm bestaan uit een
bouwvoor welke een beetje plakt wat erop duidt dat er leem in aanwezig is. De wat lemige bouwvoor
is in combinatie met de lagere plek in het perceel waarschijnlijk de reden van het wateroverlast. Er zijn
geen storende lagen aangetroffen. De tweede profielkuil (zwarte stip hoogte kaart), Figuur 1 rechts, is

gegraven op de zandkop op het oosten van het perceel. Hier is de bouwvoor iets minder dik en zandiger
dan bij de eerste profielkuil, maar ook hier is sprake van lemig zand. Bij deze profielkuil zitten er nog
wat wortels in het gele zand onder de bouwvoor, terwijl dit bij profielkuil 1 niet het geval was.
Wat opvalt is dat bij beide profielkuilen veel wormen en wormengangen worden aangetroffen.

2.2 Huidige praktijk grondbewerking
Voor de aardappels en de bieten wordt de grond gespit, met een woeler op 40 cm om verdichte
lagen op te heffen. Voor de gerst wordt de grond klaar gelegd met een vaste tand.

2.3 Water
Er is de mogelijkheid tot beregening op het perceel, vanwege de aanwezigheid van een bron. Op de
noordkant is het perceel lichter, waardoor het aan deze kant wat droogtegevoeliger is. Er is geen
drainage aanwezig, omdat het water nergens heen afgevoerd kan worden. Hierdoor is er bij hevige
regenval sprak van wateroverlast. Het water wil dan wel tussen de ruggendoorstromen door het grote
hoogte verschil.
Er is geen grote variatie in opbrengst binnen het perceel bekend bij de teler en ook de satellietbeelden
zien er gelijkmatig uit.

2.4 Aandachtspunten
De meest voor de hand liggende optie om het probleem met wateroverlast in de laagtes op te lossen
is het implementeren van een anti-erosie systeem bij het aardappelpoten. De dammetjes tussen de
ruggen zorgen ervoor dat water minder snel stroomt, waardoor er meer water weg kan trekken
voordat het in de laagte aankomt. Een andere optie zou kunnen zijn om met greppels te werken, maar
momenteel is er geen afvoer voor het water. Deze zo dan gecreëerd moeten worden, een ondiep
slootje is voor . Tot slot zou de optie onderzocht kunnen worden om het perceel egaler te krijgen door
de ondergrond te egaliseren. Hierbij zou de ondergrond onder de zandkop verplaatst kunnen worden
naar de ondergrond van de laagte. Mocht de teler dit overwegen dan zal het perceel wel eerst
nauwkeuriger in kaart gebracht moeten worden. Daarnaast moet er onderzocht worden of dit een
maatregel is die in deze omgeving mag worden uitgevoerd.

3 Bodemvruchtbaarheid
3.1 Chemische bodemkwaliteit
Perceelseigenschappen
Indicator

Resultaat
Noord

Zuid

Organische stof

5.5

5.4

C/N verhouding

16

15

pHKCl

4.9

5.1

Streeftraject

Beoordeling

13-17

Goed
Hoog

Pal

63

62

27-50

P - beschikbaar

5.5

5.4

1-2.4

K-getal

27

21

101

84

77-110

Goed

66

63

93-147

Laag

K beschikbaar
NLV (ruwe schatting)

Hoog
Hoog, variabel

Aan de hand van deze twee monsters lijkt het perceel relatief egaal, de verschillen tussen noord en
zuid zijn minimaal, behalve bij het K-getal.
Het K-getal en de P-beschikbaar zijn hoog, maar dit vormt geen problemen bij de teelt. Aangezien de
fosfaatbemesting bedrijf breed gaat, vormt de hoge PAL hier geen belemmering in de bemesting. In
het bemestingsplan met Albert wordt de bemesting uitgebreid besproken.

3.2 Huidige praktijk
Op de aardappels wordt drijfmest gebruikt dat opgeslagen wordt in een eigen bassin. Ook wordt er
compost aangevoerd voor de aardappelteelt. Over het algemeen wordt het stro gehakseld, maar op
dit betreffende perceel is het na de afgelopen tarweoogst wel geperst en afgevoerd.

3.3 Organische stof

De organische stof balans is ruimschoots positief. Dat wil zeggen dat er gemiddeld over de jaren meer
verse organische stof wordt aangevoerd dan dat er wordt afgevoerd en afgebroken.

3.4 Aandachtspunten
Bij de bodemvruchtbaarheid kwamen geen grote bijzonderheden naar voren. De bemestingsstrategie
wordt uitgebreid besproken met Albert.

4 Bodemgezondheid
4.1 AM
AM

AM ontwikkeling
7000

Aantal lle/ 200 ml
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0
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Bieten

Hansa

Tarwe

Altus

2014

2016

2017

2019

2020

Noord
Figuur 2: AM ontwikkeling op in perceel

Zuid

Oost

West

, gemeten na de teelt van het desbetreffende jaar.

Er zijn twee soorten aardappelcystenaaltjes G. rostochiensis en G. pallida en binnen deze soorten zijn
er verschillende pathotypen. Aardappelrassen reageren verschillend op deze soorten en pathotypen.
Het is daarom van belang om te weten welke soort er in het perceel aanwezig is. In dit perceel is een
100% G. rostochiensis populatie aangetroffen. Het geteelde ras in 2017, Hansa, is een vatbaar ras voor
de populaties ro1 tot en met ro5. Dit verklaart de toename van het aantal cysten en levende larven
eieren na de teelt van 2017. Altus is niet heel sterk op G. rostochiensis populaties, maar lijkt goed te
hebben gereageerd op de besmetting.

4.2 Vrijlevende aaltjes
Aan de zuid kant van het perceel zit een flinke P. penetrans besmetting, Figuur 3, bij het vaststellen
van een toekomstig bouwplan verdient deze de aandacht. Naast de P. penetrans is er een hele lichte
M. chitwoodi/fallax besmetting aangetroffen. 20 aaltjes/100 cc grond op zowel Noord als Zuid. M.
chitwoodi/fallax kan opbrengst schade veroorzaken in uien. Daarnaast kan het voor kwaliteitsschade
zorgen in de consumptieteelt door de vorming van knobbeltjes op de aardappelknollen. Voor de
consumptie- en uienteelt kan het een probleem gaan vormen, wanneer deze besmetting toeneemt.

Figuur 3: De P. penetrans populatie gemeten in twee verschillende jaren op twee verschillende punten.

4.3 Aandachtspunten
Met het oog op de aaltjes verdient met name de AM populatie de aandacht. Door de juiste rassen te
telen kan deze weer onder controle gekregen worden, waarna een consumptieteelt weer mogelijk
zou kunnen zijn. Daarnaast moeten de P. penetrans en M. chitwoodi besmettingen aangepakt en in
de gaten gehouden worden.

5 Scenario’s
5.1 Verschillende Scenario’s
Scenario A: Huidige rotatie zoveel mogelijk aanhouden
Jaar
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028

Gewas
Maïs
Suikerbieten
Aardappelen
Wintergerst
Suikerbieten
Aardappelen
Uien
Suikerbieten

Ras

Groenbemester

(Ro resistent bv. Saprodi of Avarna)
Tagetes
Eventueel consumptieras

Als eerste zal er zorgvuldig gekeken moeten worden naar de aardappelraskeuze om de AM besmetting
op de juiste manier te benaderen. Aangezien het hier om een G. rostochiensis besmetting gaat zal een
ras met een goede ro-resistentie, zoals bijvoorbeeld Saprodi of Avarna, de beste keuze zijn.
Voordat er weer een consumptieras op het perceel geteeld kan worden moet de AM populatie eerst
verder terug gebracht worden. Anders blijft deze stijgen, zeker met een ras als Hansa wat sterk
vermeerderd. Als de AM populatie verder terug gebracht is door een zetmeelteelt, zou het een idee
kunnen zijn om de AM nauwkeuriger in beeld te brengen, d.m.v. hectare bemonstering. Een ras als
King Russet is een consumptieras met een rostochiensis resistentie, dit zou passend zijn voor dit
perceel als de AM na de zetmeelteelt nog niet geheel onder controle is.
Bij het voortzetten van de huidige rotatie zullen de P. penetrans en M. chitwoodi besmetting verder
oplopen. Zeker door de teelt van maïs in 2021. De suikerbietenteelt in 2022 zal de P. penetrans
besmetting naar beneden brengen, wat gunstig is voor de zetmeelteelt in 2023. Door de vrijlevende
aaltjes te monsteren kan er gekeken worden of en in welke mate granulaat ingezet moet worden hier.
M. chitwoodi vormt in de zetmeelteelt geen probleem.
Vervolgens kan de P. penetrans goed opgeruimd worden met een goed geslaagde tagetesteelt. Ook de
M. chitwoodi wordt hierdoor teruggezet. Wat beiden nodig is voor een geslaagde consumptieteelt.
Om de kans van slagen bij de tagetesteelt groter te maken, kan er het beste kozen worden voor
wintergerst. Na de oogst van wintergerst is het groeiseizoen nog lang genoeg voor de tagetes.
In het huidige scenario worden er 1 op 3 bieten geteeld. Met het oog op ziekten en plagen is dit aan
de krappe kant. Daarom zijn onderstaand twee alternatieve scenario’s voorgesteld met een ruimer
bouwplan voor de suikerbieten.

Scenario B: Alternatief scenario
Jaar
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028

Gewas
Maïs
Suikerbieten
Aardappelen
Wintergerst
Uien
Aardappelen
Suikerbieten
Mais

Ras

Groenbemester

(Ro resistent bv. Saprodi of Avarna)
Tagetes
Consumptieras

De tagetes teelt zal de P. penetrans en de M. chitwoodi populatie een stuk drukken voor de uienteelt.
Het advies is om wel een bemonstering uit te voeren na de tagetesteelt om te zien of er nog
granulaat nodig is bij de uienteelt. Door de uienteelt voor de aardappelen te zetten zijn er minder
problemen met opslag in de uien, en de opslag die er staat kan goed aangepakt worden. Met het oog
op de AM is dit gunstig.

Scenario C: Alternatief scenario
Jaar
2021
2022
2023
2024
2025

Gewas
Maïs
Suikerbieten
Aardappelen
Maïs
Wintergerst

Ras

Groenbemester

(Ro resistent bv. Saprodi of Avarna)
Vroeg ras i.v.m. de wintergerst
Tagetes

2026
2027
2028

Aardappelen
Uien
Suikerbieten

Eventueel consumptieras

Aandachtspunten:
Tot slot, is dit ook nog een alternatief scenario voor het perceel. Hierbij zit er een maïs teelt in 2024
ingepland, wat misschien handig kan zijn met het oog op uitwisseling van percelen.
Bij de maïs teelt in 2024 zal gekozen moeten worden voor een vroeg ras vanwege de mogelijkheden
voor een wintergerst teelt. Het is hier erg belangrijk dat er een goed geslaagde tagetes teelt komt
vanwege de P. penetrans en de M. chitwoodi voor de consumptieteelt. Wanneer dit niet lukt zou het
ook een optie kunnen zijn om tagetes als volwaardige teelt te doen in 2025. Bemonstering van de
vrijlevende aaltjes populatie is hier essentieel om de vermeerdering onder maïs en de geschiktheid
voor consumptieteelt in kaart te brengen.
Aardappel vermeerderd de P. penetrans niet sterk, dus na de tagetes kan er prima eerst een jaar
aardappels geteeld worden, voordat er uien op het perceel komen. Wel is het advies om na de
aardappelen eerst een vrij levende aaltjes monster te steken om te kijken of de P. penetrans een
acceptabele hoogte heeft (50-100 aaltjes/100 ml) voor de uienteelt

5.2 Advies voor beide scenario’s
Bij beide scenario’s is het advies om de AM toestand goed in de gaten te houden. Daarnaast is een
vrijlevende aaltjes monster voor gevoelige teelten (consumptieaardappelen en uien) aan te raden.
De anti-erosie strategie in de aardappelen zou toegepast kunnen worden om . Daarnaast kan de
mogelijkheid tot het egaliseren van de ondergrond beter in beeld gebracht worden, zodat
wateroverlast in de toekomst zal verminderen.

6 Saldoberekening
Op basis van de saldo’s in de saldoberekeningen van Delphy voor 2021 is voor de diverse scenario’s
een saldoberekening gemaakt. Deze saldo’s zullen niet 1 op 1 overeenkomen met de saldo’s op dit
specifieke bedrijf. De berekende saldo’s door Delphy zijn namelijk gebaseerd op de gemiddelde
opbrengst en prijs minus kosten die een teler maakt voor het telen van het genoemde gewas, zaai/poot
kosten, bemesting en gewasbescherming, voor het gebied Noordoost. Voor de kosten van de
groenbemesters zijn de saldo’s uit de KWIN-AGV 2018 gebruikt. Het doel van het doorrekenen van
deze scenario’s binnen het BKP plan is om een idee te geven van de verschillen tussen de diverse
scenario’s. In deze saldoberekening is alleen rekening gehouden met de wijzigingen in het bouwplan,
er is dus geen rekening gehouden met de kosten van de overige maatregelen, bijvoorbeeld wel of geen
aanvoer van compost.
Scenario B en C vallen hoger uit dan scenario A vanwege het hogere saldo van de uien t.o.v. de
suikerbietenteelt. Scenario B en C leveren evenveel op. Dezelfde gewassen worden geteeld, maar dan
in een andere volgorde.

Scenario A
2021 Maïs (LW)

Saldo/ha
Scenario B
€
794,00 Maïs (LW)

Saldo/ha
Scenario C
€
794,00 Maïs (LW)

2022 Suikerbieten

€ 1.625,00 Suikerbieten

€ 1.625,00 Suikerbieten € 1.625,00

2023 Aardappelen

€ 2.400,00 Aardappelen € 2.400,00 Aardappelen € 2.400,00

2024 Wintergerst
Tagetes
2025 Suikerbieten

€ 1.045,00 Wintergerst
€ -425,00 Tagetes
€ 1.625,00 Uien (EM)

2026 Aardappelen
(consumptie)
2027 Wintergerst

€ 1.045,00 Maïs (LW)
€ -425,00
€ 3.727,00 Wintergerst
Tagetes
€ 3.779,00 Aardappelen € 3.779,00 Aardappelen
(consumptie)
(consumptie)
€ 1.625,00 Suikerbieten € 1.625,00 Uien (EM)

2028 Suikerbieten

€ 1.625,00 Maïs

€

€ 14.093,00

€ 15.364,00

Totaal

Saldo/ha
€
794,00

€

794,00

€ 1.045,00
€ -425,00
€ 3.779,00
€ 3.727,00

794,00 Suikerbieten € 1.625,00
€ 15.364,00

Figuur 4: Saldoberekeningen voor het perceel op basis van de saldoberekeningen uit Delphy Actua Noordoost nr. 1 2021. LW
= loonwerk, EM = eigen mechanisatie.

7 Samenvatting
Onderstaand is een samenvatting ingevoegd met daarin kort de vraagstelling, aandachtspunten en
de (optionele) maatregelen.
Dit bodemkwaliteitsplan is opgesteld om de vraag hoe de AM problematiek aangepakt kan worden op
dit perceel te beantwoorden. Daarnaast is er gekeken of er (economisch) gunstige
bouwplanverruimingen mogelijk zijn en of er een egaler perceel verkregen kan worden.
Bij het opstellen van het BKP kwamen verschillende aandachtspunten naar voren.
- Potentieel wateroverlast;
- Veel hoogte verschil;
- AM populatie;
- P. penetrans en M. chitwoodi/fallax populatie;
Aan de hand van bovenstaande aandachtspunten zijn er een aantal (optionele) maatregelen die de
teler toe kan passen:
- G. rostochiensis resistente aardappel rassen telen;
- Tagetes implementeren in het bouwplan;
- Dammetjes aanleggen tussen de aardappelruggen;
- Eventueel werken met greppels en afvoerende sloot;
- Mogelijkheden onderzoeken om de ondergrond van het perceel te egaliseren.

Bodemkwaliteitsplan

Hilde Coolman en Egbert Schepel
HLB, Wijster
Dit Bodemkwaliteitsplan is onderdeel van het project ‘Bodemkwaliteitsplan voor het veenkoloniale
gebied’ welke in opdracht van de Brancheorganisatie Akkerbouw wordt uitgevoerd door het HLB in
Wijster.

Inleiding
Een bodem duurzaam beheren en de kwaliteit verbeteren vraagt een integrale aanpak. Zowel op het
gebied van bodemstructuur, water, bemesting als bodembiologie moeten de juiste maatregelen
worden genomen om een perceel in topconditie te brengen en te houden. In de huidige praktijk zijn
de verschillende aspecten van een bodem (fysisch, chemisch, biologisch) vaak gescheiden werelden
met tegenstrijdige adviezen en dito maatregelen ten gevolg. In het kader van de PPS Beter bodem
beheer heeft WUR Open teelten daarom een concept ontwikkeld om een perceel te kunnen voorzien
van één integraal plan, het bodemkwaliteitsplan (BKP). Het HLB draagt bij aan de ontwikkeling van het
bodemkwaliteitsplan door het concept van WUR Open teelten toe te passen op 10 praktijkpercelen in
het veenkoloniale gebied. Het project ‘Bodemkwaliteitsplan voor het veenkoloniale gebied’ wordt
uitgevoerd in opdracht van de Brancheorganisatie Akkerbouw.
Het BKP voor een perceel wordt opgesteld door te starten met een intakegesprek met de teler, waarin
de vraagstelling van de teler en de benodigde informatie van een perceel verzameld wordt. Dit dient
als basis voor het bodemkwaliteitsplan. In het bodemkwaliteitsplan zijn de bodemkwaliteit en de
huidige praktijk in de volgende deelonderwerpen beschreven: bodemstructuur en -water (H.2),
bodemvruchtbaarheid (H.3), en bodemleven (H.4). In hoofdstuk 5 zijn vervolgens één of meerdere
scenario’s uitgewerkt die de teler kunnen helpen om de bodemkwaliteit te verbeteren en eventuele
problemen op te lossen en in hoofdstuk 6 wordt globaal het effect van de scenario(‘s) op het saldo
toegelicht. Tot slot wordt afgesloten met een samenvatting van de aandachtspunten en een plan van
aanpak.
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1 Algemeen
1.1 Vraagstelling ondernemer
De vraagstelling van de ondernemer:
“ Hoe kan ik op het perceel een zo optimaal mogelijk en zo gelijkmatig mogelijk gewas telen?”
“De bietenteelt en graanteelt leveren niet veel op, meeste komt bij aardappels toch binnen. Dus 1 op
2 aardappels is wel echt nodig, hoe kan ik het AM probleem onder controle houden en 1 op 2 blijven
telen?”

1.2 Algemene bedrijfsinformatie

Het totale bedrijfsoppervlak bedraagt 125 ha. Hier worden aardappel, suikerbieten, gerst en maïs
geteeld. Afgelopen jaren ook wortels maar wordt nu overgestapt naar uien.

1.3 Algemene perceelsinformatie
Dit bodemkwaliteitsplan is opgesteld voor het perceel Perceel 3 met een totaal oppervlak van 14 ha.
Het perceel is gelegen aan de
(GPS coördinaten
).
Jaar
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Gewas
Aardappelen
Bieten
Aardappelen
Groenten
Aardappels
Bieten
Aardappels
Zomergerst + Maïs
Aardappels

2020

Bieten

Ras

Groenbemester

Novano
Seresta
Bladrammenas
Fabrieksaardappelen
Saprodi, en pootgoed
diversen (o.a. Saprodi,
Seresta, BMC).

Ras

2 Bodemstructuur en – water
2.1 Fysische bodemkwaliteit

Hoogte verschillen:
Aan de kant van de boerderij is het perceel het hoogst, 18.3 meter. In het midden zit een laagte, 17.6m
en achterop het perceel is het ook lager 17.34m.

Oost

West

Profielkuilbeoordeling:
Het perceel is een samenvoeging van meerdere percelen, in het verleden is het perceel deels
gemengwoeld. Aan de oost kant van het perceel zit een vruchtbare teeltlaag van 40 cm, hieronder zit
grijs overganggebied en pas op 70 cm zit geel zand. Aan de west kant zit een teeltlaag van 25 cm,

waaronder een gemengwoelde laag zit van 15 cm, op 50 cm zit geel zand. Bij beide profielkuilen zijn
geen echte storende lagen aangetroffen.

2.2 Huidige praktijk grondbewerking
In het verleden veel geploegd, maar tegenwoordig alles gespit. Voor aardappelen aan wordt er niet
gespit, maar wordt de grond klaargemaakt met een cultivator.

2.3 Water
Op het perceel is de mogelijkheid tot beregenen. Voor aardappels zijn de mogelijkheden echter
beperkt vanwege een bron met een bepaalde capaciteit. Bieten kunnen uit het kanaal beregend
worden.

2.4 Aandachtspunten
Doordat het een samengevoegd perceel betreft is de historie van de verschillende perceel gedeeltes
niet hetzelfde. Dit verklaart de verschillen die we bij het graven van de profielkuilen aantroffen. Echter
is dit niet gemakkelijk homogeen te maken.

3 Bodemvruchtbaarheid
3.1 Chemische bodemkwaliteit
Perceelseigenschappen
De westkant van het perceel is met intensieve bemestingsmonsters in kaart gebracht. Hieruit blijkt dat
de pH, Figuur 1, en de organische stof gehaltes, Figuur 2, erg variëren over het perceel.

Figuur 1: pH variatie op de westkant van het perceel

Figuur 2: Organische stof variatie op de westkant van het perceel.

Op de oostkant van het perceel is eind 2020 ook nog 1 LIAB monster gestoken. Een deel van deze
uitslag is in de tabel hieronder te vinden.
Indicator

Resultaat

Organische stof

12.5

C/N verhouding

20

pHKCl

5.3

Pal

Streeftraject

Beoordeling
Variabel

13-17

hoog

36

27-50

Goed

K beschikbaar

95

70-110

Goed

NLV (ruwe schatting)

72

93-147

laag

3.2 Huidige praktijk
Op de aardappels wordt varkensdrijfmest aangevoerd, op suikerbieten rundveedrijfmest. Waar
mogelijk wordt compost aangevoerd.

3.3 Organische stof

De organische stof balans is positief (+300 kg effectieve organische stof per jaar). Dat wil zeggen dat er
gemiddeld over de jaren meer verse organische stof wordt aangevoerd dan dat er wordt afgevoerd en
afgebroken. Bij hoge organische stof percentages wordt de afbraak doorgaans overschat door dit
model (bij een hoge C/N verhouding zorgt wordt minder afgebroken dan in dit model berekend). Het
feit dat ondanks deze overschatte afbraak er nog steeds een positieve organische stof balans is, geeft
aan dat er ruim voldoende organische stof wordt aangevoerd.

3.4 Aandachtspunten
De C/N verhouding op het perceel is aan de hoge kant dit resulteert in een laag stikstof leverend
vermogen (NLV). Hierdoor moet er extra in de gaten gehouden worden dat er voldoende stikstof
gegeven worden voor het gewas en eventuele vertering van het stro.
De pH is in het noordwesten, tegen het erf aan, aan de hoge kant (5.98 – 6.2), Figuur 1. Veel nutriënten
kennen een relatie tussen de pH en de beschikbaarheid. Bij de meeste nutriënten geldt: hoe hoger de
pH hoe lager de beschikbaarheid. Dat is ook wat hier te zien is in de LIAB uitslagen, echter is de
beschikbaarheid in het blokje nog steeds ruim voldoende! Dit blok, met hoge pH, kan dus goed gebruikt
worden om te korten te signaleren Als in dit blok geen te korten in het gewas of in de bodem zitten
dan in het aannemelijk dat er in de rest van het perceel ook geen tekorten zitten. Bijvoorbeeld bij de
suikerbieten kan dit hoekje gebruikt worden om te monitoren op borium gebrek en bij de aardappels
bijvoorbeeld op mangaan gebrek.

4 Bodemgezondheid
4.1 AM

AM ontwikkeling
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Figuur 3: Figuur 1: AM ontwikkeling op perceel 3. De BMC strook is een jaar later gemonsterd (na teelt 2020) dan de Saprodi
strook.

Het betreft hier een 100% G. rostochiensis populatie. Saprodi en BMC hebben de populatie goed onder
controle gekregen in 2019. Met name BMC is geen heel sterk resistent ras tegen G. rostochiensis, wat
dus impliceert dat het geen hele virulente populatie is.

4.2 Vrij levende Alen
In 2020 is er voor het eerst een vrijlevende alen monster gestoken van het betreffende perceel. Er zit
een flinke P. penetrans besmetting in, 594 alen/100ml. Er zijn geen trichodoriden gemonsterd en een
kleine besmetting met M. chitwoodi van 10 aaltjes/100 ml.

5 Scenario’s
5.1 Verschillende Scenario’s
Scenario A: 1 op 2 aardappelen blijven telen
Jaar
2021
2022

Gewas
Aardappelen
Wintergerst

2023
2024
2025
2026
2027
2028

Aardappelen
Bieten
Aardappelen
Wintergerst
Aardappelen
Bieten

Aandachtspunten:

Ras
BMC/TBM

Groenbemester
Tagetes (half juli zaaien) of
Japanse haver

Met de huidige AM populatie is het geen probleem om 1 op 2 aardappelen te blijven telen. Het is wel
belangrijk om de AM in de gaten houden. Vooral omdat het ras BMC niet heel sterk is op G.
rostochiensis. Wanneer BMC het niet goed onder controle kan houden kan er voor een sterker ras op
G. rostochiensis gekozen worden, bijvoorbeeld Saprodi of Avarna.
De Pratylenchus penetrans populatie zal zich in het huidige bouwplan verder ontwikkelen. Door een
andere groenbemester te kiezen kan hierop ingespeeld worden. Bladrammenas vermeerderd de P.
penetrans populatie namelijk sterk. Tagetes werkt het beste als deze voor half juli gezaaid wordt. Een
(eenmalige) tagetes teelt zou hier in het bouwplan passen als er in 2022 voor wintergerst wordt
gekozen. Het resterende groeiseizoen is dan lang genoeg om de tagetesteelt een zo goed mogelijke
kans van slagen te geven. Wanneer er niet voor tagetes gekozen wordt dan is Japanse haver een beter
alternatief dan de bladrammenas als groenbemester. Bij de teelt van Japanse haver moet je vooral
uitkijken met de M. chitwoodi populatie, maar dat lijkt in dit perceel slechts in heel beperkte mate
aanwezig te zijn.
Voor de bieten is het aan te raden om een BCA resistent ras af te wisselen met een niet BCA resistent
ras. Om uitselectie tegen te gaan. Eventueel kan een M. chitwoodi resistent ras gekozen worden de
eerste bietenteelt na de Japanse haver, mocht de Japanse haver een sterk verhoogde M. chitwoodi
populatie veroorzaken. Echter in dit bouwplan is M. chitwoodi geen probleem, het wordt wel een
probleem als er wordt nagedacht over andere teelten zoals ui of peen.

Scenario B: Introductie alternatieve gewassen
Jaar
2021
2022
2023
2024
2025
2026

Gewas
Aardappelen
Wintergerst
Aardappelen
Ui
Aardappelen
Wintergerst

2027
2028

Aardappelen
peen of witlof

Ras
BMC/TBM

Groenbemester
Tagetes

Afh. vrijlevende
populatie

alen

Aandachtspunten:
- Voordat er wordt nagedacht over andere gewassen moet eerst de P. penetrans goed
opgeruimd worden. Vervolgens is er de mogelijkheid voor andere gewassen zoals peen, ui of
wellicht witlof.
- Wanneer er gekozen wordt voor peen dan moet er geen japanse haver geteeld worden. Peen
is namelijk erg gevoelig voor M. chitwoodi.
- Bij dit alternatieve scenario is het nog belangrijker om de vrijlevende aaltjes populatie goed te
blijven monitoren. Voordat er peen of ui wordt gezaaid in een bemonstering aan te raden.

5.2 Overig advies (beide scenario’s)
Bemesting:
Vanwege de hoge C/N verhouding, waardoor het stikstof leverend vermogen (NLV) lager is, is het aan
te raden om voor voldoende stikstof toevoer te zorgen. Met name wanneer er stro moet worden
verteerd en een groenbemester is gezaaid kan een te kort optreden.

pH:
De pH is vooral in het noordwesten, tegen het erf aan, aan de hoge kant (5.98 – 6.2), Figuur 1. Zoals
eerder genoemd kan dit blokje gebruikt worden om de nutriënten beschikbaarheid in de gaten te
houden. Mocht dit niet goed gaan kan er dan bijbemest worden, of aan het begin van het seizoen de
pH eventueel wat verlaagd worden. De pH te veel wijzigen is op dit moment niet nodig, er zijn
voldoende nutriënten beschikbaar en de pH is ook niet te hoog met het oog op AM en niet te laag voor
de suikerbietenteelt.
Organische stof:
Het organische stof percentage is erg variabel op dit perceel. Het zou mogelijk kunnen zijn om de
compost variabel toe te dienen. Het verschil wordt echter niet met een jaar gecompenseerd, en ook
niet met 5 jaar.
Droogte/water/stuiven:
Er worden al allerlei maatregelen getroffen om het stuiven en uitdrogen van de grond zo veel mogelijk
tegen te gaan. Het blijft belangrijk om het land in het voorjaar niet te fijn klaar te maken. Daarnaast
kan er gekozen worden voor een antistuifdek, met name bij uien is dit belangrijk, goede opties hiervoor
zijn stuifgerst of het gebruik van papierpulp.

Hoofdstuk 6 Saldoberekening
Op basis van de saldo’s in de saldoberekeningen van Delphy voor 2021 is voor de diverse scenario’s
een saldoberekening gemaakt. Deze saldo’s zullen niet 1 op 1 overeenkomen met de saldo’s op dit
specifieke bedrijf. De berekende saldo’s door Delphy zijn namelijk gebaseerd op de gemiddelde
opbrengst en prijs minus kosten die een teler maakt voor het telen van het genoemde gewas, zaai/poot
kosten, bemesting en gewasbescherming, voor het gebied Noordoost. Voor de kosten van de
groenbemesters zijn de saldo’s uit de KWIN-AGV 2018 gebruikt. Het doel van het doorrekenen van
deze scenario’s binnen het BKP plan is om een idee te geven van de verschillen tussen de diverse
scenario’s. In deze saldoberekening is alleen rekening gehouden met de wijzigingen in het bouwplan,
er is dus geen rekening gehouden met de kosten van de overige maatregelen, bijvoorbeeld wel of geen
aanvoer van compost. Onderstaand is wat extra uitleg per scenario te vinden.
Scenario B geeft een hoger saldo vanwege de uien, ~750 euro meer opbrengst. Echter zijn deze
markten variabel en wordt er met de teelt meer risico gelopen. Ook is het de vraag of het perceel in
2024 geschikt is voor uien. Dit is onder andere afhankelijk van de aaltjespopulatie.

Tabel 1: Saldoberekeningen op basis van de Delphy saldoberekeningen.

Scenario A
2021 Aardappelen

Saldo/ha
Scenario B
€ 2.400,00 Aardappelen

Saldo/ha
€ 2.400,00

2022 Wintergerst
Tagetes
2023 Aardappelen

€ 1.045,00 Wintergerst
€ -425,00 Tagetes
€ 2.400,00 Aardappelen

€ 1.045,00
€ -425,00
€ 2.400,00

2024 Suikerbieten

€ 1.625,00 Uien

€ 2.967,00

2025 Aardappelen

€ 2.400,00 Aardappelen

€ 2.400,00

2026 Wintergerst

€ 1.045,00 Wintergerst

€ 1.045,00

2027 Aardappelen

€ 2.400,00 Aardappelen

€ 2.400,00

2028 Suikerbieten

€ 1.625,00 Wintergerst

€ 1.045,00

€ 14.515,00

€ 15.277,00

Totaal

Hoofdstuk 7 Samenvatting
Onderstaand is een samenvatting ingevoegd met daarin kort de vraagstelling, aandachtspunten en de
(optionele) maatregelen.
Dit bodemkwaliteitsplan is opgesteld om de vraag hoe de AM problematiek aangepakt kan worden op
dit perceel te beantwoorden.
Bij het opstellen van het BKP kwamen verschillende aandachtspunten naar voren.
- Hoge P. penetrans besmetting;
- Saprodi en BMC hebben de besmetting goed opgeruimd;
- Hoge C/N verhouding en lage NLV;
- Hoge beschikbaarheid sporenelementen;
- Erg goede organische stof balans.

Aan de hand van bovenstaande aandachtspunten zijn er een aantal (optionele) maatregelen die de
teler toe kan passen:
- Tagetes of Japanse haver telen om de P. penetrans besmetting op te ruimen;
- In de gaten houden dat er voldoende stikstof wordt aangevoerd;
- Uien implementeren in het bouwplan om het saldo te verhogen;
- Antistuifdek;
- Het blokje met hoge pH gebruiken om te korten aan sporenelementen te detecteren.

Bodemkwaliteitsplan
Hilde Coolman en Egbert Schepel
HLB, Wijster
Dit Bodemkwaliteitsplan is onderdeel van het project ‘Bodemkwaliteitsplan voor het veenkoloniale
gebied’ welke in opdracht van de Brancheorganisatie Akkerbouw wordt uitgevoerd door het HLB in
Wijster.

Inleiding
Een bodem duurzaam beheren en de kwaliteit verbeteren vraagt een integrale aanpak. Zowel op het
gebied van bodemstructuur, water, bemesting als bodembiologie moeten de juiste maatregelen
worden genomen om een perceel in topconditie te brengen en te houden. In de huidige praktijk zijn
de verschillende aspecten van een bodem (fysisch, chemisch, biologisch) vaak gescheiden werelden
met tegenstrijdige adviezen en dito maatregelen ten gevolg. In het kader van de PPS Beter bodem
beheer heeft WUR Open teelten daarom een concept ontwikkeld om een perceel te kunnen voorzien
van één integraal plan, het bodemkwaliteitsplan (BKP). Het HLB draagt bij aan de ontwikkeling van het
bodemkwaliteitsplan door het concept van WUR Open teelten toe te passen op 10 praktijkpercelen in
het veenkoloniale gebied. Het project ‘Bodemkwaliteitsplan voor het veenkoloniale gebied’ wordt
uitgevoerd in opdracht van de Brancheorganisatie Akkerbouw.
Het BKP voor een perceel wordt opgesteld door te starten met een intakegesprek met de teler, waarin
de vraagstelling van de teler en de benodigde informatie van een perceel verzameld wordt. Dit dient
als basis voor het bodemkwaliteitsplan. In het bodemkwaliteitsplan zijn de bodemkwaliteit en de
huidige praktijk in de volgende deelonderwerpen beschreven: bodemstructuur en -water (H.2),
bodemvruchtbaarheid (H.3), en bodemleven (H.4). In hoofdstuk 5 zijn vervolgens één of meerdere
scenario’s uitgewerkt die de teler kunnen helpen om de bodemkwaliteit te verbeteren en eventuele
problemen op te lossen en in hoofdstuk 6 wordt globaal het effect van de scenario(‘s) op het saldo
toegelicht. Tot slot wordt afgesloten met een samenvatting van de aandachtspunten en een plan van
aanpak.
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1 Algemeen
1.1 Vraagstelling ondernemer
De vraagstelling van de ondernemer:
“Hoe kan ik het AM probleem onder controle krijgen op dit perceel?”
“Hoe kunnen we de 2 ha zandkop beter maken?”
“De rest van het perceel is mooie vochthoudende grond, maar toch zijn er vaak problemen, wat is
hier de oorzaak van?”

1.2 Algemene bedrijfsinformatie

Het totale bedrijfsoppervlak bedraagt 100 ha. Hiervan wordt op 50 ha zetmeelaardappelen geteeld
met eigen TBM vermeerdering. Op 25 ha wordt zomergerst geteeld en op 25 ha worden suikerbieten
geteeld.

1.3 Algemene perceelsinformatie
Dit bodemkwaliteitsplan is opgesteld voor het perceel
Het perceel is gelegen aan
Jaar
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Gewas
Gerst
Aardappels
Suikerbieten
Aardappels
Gerst
Aardappels
Suikerbieten
Aardappels
Gerst
Aardappels

Ras

met een totaal oppervlak van 7.83ha.
(GPS coördinaten
).

Groenbemester
Japanse haver

Ras

Festien
Seresta/ Saprodi
Quench
Japanse haver
Altus/ Festien
Altus
Irena
BMC

Bladrammenas

Angus

2 Bodemstructuur en – water
2.1 Fysische bodemkwaliteit

Hoogte verschillen:
Hoogte verschillen: De noordwest hoek van het perceel is hoger gelegen (5.6 m) t.o.v. de rest van het
perceel (5 m).
Profielkuilbeoordeling:
In het najaar van 2020 zijn er profielkuilen gegraven op de slechte plek in de aardappelen, Figuur 2, op
een goede plek en op de zandkop. Bij geen enkele profielkuil zijn storende lagen aangetroffen. Ook zijn
er bij de profielkuilbeoordelingen geen andere verklaringen gevonden voor de verschillen in
gewasstand gedurende het groeiseizoen, Figuur 2. In 2021, teelt suikerbieten, was wederom een
slechte plek te zien, Figuur 3, deze lag verder naar het westen t.o.v. de slechte plek in 2020. Hier is
opnieuw een profielkuil gegraven. Ook daar zijn geen storende lagen aangetroffen. De teeltlaag is hier
echter dun en het betreft een, ingesloten, laagte, Figuur 4. De relatief hoge neerslag in het begin van
het groeiseizoen heeft hier de schade aan het gewas veroorzaakt.

Figuur 1: NDVI 31 juli 2020, gewas aardappelen via dacom cloudfarm, op plek rode cirkel profielkuil gegraven.

Figuur 2: Profielkuilen gegraven op . Links profielkuil op slechte stuk, rode cirkel figuur 1, en rechts profielkuil op zandkop,
groene cirkel figuur 1.

Figuur 3: Actuele productie op 12-7-2021 in kg/d/ha via irriwatch.com (teelt: suikerbieten), op slechte plek, rode cirkel, en op
de zandkop, groen cirkel, zijn profielkuilen gegraven.

Figuur 4: Profielkuilen gegraven op 15-7-2021. Links profielkuil in de laagte, rode cirkel figuur 3. Rechts profielkuil op de
zandkop, groene cirkel figuur 3.

2.2 Huidige praktijk grondbewerking
Voor alle gewassen wordt de grond in het voorjaar gespit. Bij bieten wordt stuifgerst als onderzaai
gebruikt.

2.3 Water
Op dit perceel wordt geen beregening toegepast, en daarnaast is er geen drainage aanwezig.

2.4 Aandachtspunten
De slechte plek in de aardappels in 2020 is niet veroorzaakt door problemen met structuur of storende
lagen, een aaltjes probleem is hier de oorzaak.
De slechte plek in de suikerbieten in 2021 is veroorzaakt door wateroverlast in de laagte. De
gemakkelijkste en goedkoopste manier om wateroverlast in de toekomst te voorkomen kan door een
goot te trekken van de laagte naar de sloot zodat het water weg kan. De laagte zal daardoor minder
nat blijven wat ook verdichting met bewerking voorkomt. Een duurdere optie zou kunnen zijn om te
draineren, echter lijkt de problematiek momenteel niet erg genoeg om deze ingreep te doen. Tot slot,
zou ervoor gekozen kunnen worden om het perceel egaler te maken. Het zand wat onder de teeltlaag
zit op de zandkop, en voor de hand ligt om te gebruiken bij het egaliseren, is echter niet het meest
geschikte zand om te gebruiken voor het opvullen van de laagte.

3 Bodemvruchtbaarheid
3.1 Chemische bodemkwaliteit
Perceelseigenschappen
Indicator

Resultaat

Beoordeling*

Oost

West

Zandkop

Organische stof

5.9

5.3

4.1

Wisselend

C/N verhouding

17

17

17

Hoog

pHCaCl

4.9

5.1

4.9

Pbodemvoorraad

58

58

72

Goed

205

235

195

Goed

70

65

55

Laag

(P2O5/100gr)
K bodemvoorraad
NLV (ruwe schatting)

*Beoordeling gebaseerd op de streeftrajecten genoemd op de Eurofins uitslag(en) – wisselend per
uitslag.

3.2 Huidige praktijk
Voor de aardappels en op de groenbemester wordt een drijfmest mengsel opgebracht. Voor de bieten
koeiendrijfmest en op de zomergerst wordt kunstmest gebracht. De stro blijft achter op het land. In
het verleden is er wel eens compost aangevoerd, maar dit gebeurt in het huidige management niet.

3.3 Organische stof

De organische stof balans is netto negatief (-158 kg effectieve organische stof per ha). Dit houdt in dat
er gemiddeld genomen een lagere aanvoer aan organische stof is ten opzichte van de afvoer en
afbraak. Een beter organische stof balans draagt op verschillende manieren bij aan een betere teelt.
N.B. Er is gerekend met gemiddelde waardes voor de verschillende mest types dus de exacte balans
zal iets anders uitvallen.

3.4 Aandachtspunten
De organische stof balans is negatief, het verdient de aandacht op dit perceel om te proberen deze
positief te krijgen.
De C/N verhouding op het perceel is aan de hoge kant dit resulteert in een laag stikstof leverend
vermogen (NLV).
Voor de teelt van suikerbieten is de pH aan de lage kant. Met het oog op schade van aaltjes, AM, is het
juist beter om een wat lagere pH te hebben. Het bodemmonster is voor het bekalken gestoken.
Momenteel staan de suikerbieten staan er goed op, tonen geen schade van een te lage pH. Het
bekalken heeft dus zeker het gewenste effect gehad op de pH.

4 Bodemgezondheid
4.1 AM

AM ontwikkeling L1
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Figuur 5: AM ontwikkeling op perceel
. Gegevens bekend over 2016 (W en O), 2018 (W) en 2020 (W,O,M). De
besmetting van 2018 is een inschatting, officiële uitslag is onvindbaar.

De AM populatie betreft een 100% G. pallida populatie en is egaal verspreidt over het perceel. Na de
BMC teelt van 2020 is de populatie weer opnieuw opgebouwd, na de natuurlijke afbraak over 2019
heeft de populatie weer dezelfde hoogte als na de teelt van 2018. Na de teelt van 2020 is een
rassenkeuzetoets uitgevoerd om het juiste ras bij deze populatie te selecteren.

4.2 Vrij levende Aaltjes
In het midden van het perceel stond het gewas het afgelopen jaar het slechtst, Figuur 1. Bij het graven
van de profielkuilen na de teelt werden geen bijzonderheden aangetroffen, daarom is ervoor gekozen
om hier, naast een AM monster, ook een vrijlevende aaltjes monster van te nemen. Hieruit bleek dat
er een behoorlijke hoeveelheid Pratylenchus penetrans, 780 aaltjes/100 gr grond, aanwezig is.
Daarnaast zijn er Trichodoriden aangetroffen (10 aaltjes/100 gr grond). Er waren geen
wortelknobbelaaltjes aanwezig in het grondmonster. Vanuit het verleden is de besmetting van de
vrijlevende aaltjes niet bekend. De P. penetrans is met deze aantallen, en zeker in combinatie met AM,
de oorzaak van de slechte plek in de aardappels.

5 Scenario’s
5.1 Verschillende Scenario’s
Scenario A: 1 op 2 aardappelen blijven telen
Jaar
2021
2022
2023
2024

Gewas
Suikerbieten
Aardappels
Gerst
Aardappels

2025
2026

Suikerbieten
Aardappelen

Ras

Groenbemester

Avenger
Tagetes of Japanse haver
Afhankelijk van ontwikkeling AM
populatie, wat heeft het gekozen ras
van 2022 gedaan.
Afh. aaltjes populatie

Aandachtspunten:
Er moet rekening gehouden worden met het AM probleem. Hier wordt goed op ingespeeld door een
rassenkeuzetoets uit te voeren en hiermee het ras te selecteren, wat het beste bij de populatie past
die zich in dit perceel bevindt. Daarnaast is het belangrijk om de komende jaren de populatie goed te
blijven monitoren. Hoe ontwikkeld de populatie zich bij de gekozen aardappelrassen. In Figuur 6 is de
uitslag van de rassenkeuze toets toegevoegd. Normaal gesproken zijn Festien en Avamond rassen die
het goed doen op G. pallida besmettingen. In dit geval valt dat tegen, dit geeft aan dat we hier te
maken hebben met een virulente populatie. BMC komt relatief goed uit de RKT, maar gezien de hoge
besmetting die het afgelopen jaar na de BMC teelt is aangetoond en de relatief lage tolerantie van
BMC, is het advies om Avenger te telen in 2022.

Figuur 6: Uitslag rassenkeuzetoets voorjaar 2021

De Pratylenchus penetrans populatie die zich, in ieder geval, in het midden van het perceel bevindt zal
zich in het huidige bouwplan verder ontwikkelen. Door een andere groenbemester te kiezen kan
hierop ingespeeld worden. Bladrammenas vermeerderd de P. penetrans populatie namelijk sterk.. Een
(eenmalige) tagetes teelt zou hier in het bouwplan passen als er in 2022 voor wintergerst wordt
gekozen. Tagetes werkt het beste als deze voor half juli gezaaid wordt, het resterende groeiseizoen na
wintergerst is over het algemeen lang genoeg om de tagetesteelt een zo goed mogelijke kans van
slagen te geven. Wanneer er niet voor tagetes gekozen wordt dan is Japanse haver een beter
alternatief dan de bladrammenas als groenbemester. Bij de teelt van Japanse haver moet je vooral
uitkijken met de M. chitwoodi populatie, maar dat lijkt in dit perceel slechts in heel beperkte mate
aanwezig te zijn. Daarnaast geeft M. chitwoodi in het huidige bouwplan geen problemen.

Figuur 7: Aaltjesschema met daarin de aanwezige aaltjes en de geteelde gewassen.

Scenario B:
Jaar
2021
2022
2023
2024

Gewas
Suikerbieten
Aardappelen
Wintergerst
Aardappelen

2025
2026

Ui of peen
Aardappelen

Ras

Groenbemester

Avenger
Tagetes
Afhankelijk AM populatie
ontwikkeling

Aandachtspunten:
Voordat er iets met een gewas al bijvoorbeeld peen of ui gedaan kan worden op dit perceel moet
eerst de besmetting met P. penetrans onder de duim gekregen worden. Tagetes is hier de meest
efficiënte manier voor.
Wanneer er uien of peen geteeld zou worden moet er voor de teelt gekeken worden naar vrijlevende
aaltjes populatie en de mogelijkheden voor beregening.

Scenario C:
Jaar
2021
2022
2023

Gewas
Suikerbieten
Aardappelen
Aardappelen

2024
2025

Wintergerst
Ui of peen

Ras

Groenbemester

Avenger
Avenger (adhv opbrengst
en aaltjes populatie)
Tagetes

2026

Wintergerst

Afh. aaltjes populatie

Aandachtspunten:
In dit scenario wordt er 2 op 5 aardappelen geteeld. In het eerste jaar adviseren wij om een ras te telen
wat goed uit de rassenkeuzetoets naar voren komt, Avenger. Als de AM populatie na het juiste ras flink
gedaald is dan kan er in het jaar daarop gekozen voor een teelt met hetzelfde ras. Ook kan ervoor
gekozen worden om een minder resistent ras maar wel hoog opbrengend/tolerant (bv. Saprodi of
Supporter). De AM populatie selecteert dan niet verder uit en in combinatie met granulaat kan er een
goede opbrengst gehaald worden. Waarschijnlijk zal de besmetting daarna weer behoorlijk
toegenomen zijn, maar vervolgens kan dit 3 jaar uitzieken, voordat er opnieuw aardappels worden
geteeld. De beste keuze hiervoor kan bepaald worden aan de hand van de opbrengsten van Avenger
en de mate waarin deze de populatie aanpakt.

5.3 Overig advies (beide scenario’s)
Bemesting:
Om de organische stof balans te verbeteren/ positief te krijgen is de meest om digestaat uit het
mengsel te halen. Wanneer mest niet in de vergister maar direct op het land gaat, is er meer koolstof.
Een andere mogelijkheid kan zijn om compost aan te voeren op dit perceel, mits daar nog ruimte voor
is.
De C/N verhouding op het perceel is aan de hoge kant dit resulteert in een laag stikstof leverend
vermogen (NLV). Hierdoor moet er extra in de gaten gehouden worden dat er voldoende stikstof
gegeven worden voor het gewas en eventuele vertering van het stro.

6 Saldo’s
Op basis van de saldo’s in de saldoberekeningen van Delphy voor 2021 is voor de diverse scenario’s
een saldoberekening gemaakt. Deze saldo’s zullen niet 1 op 1 overeenkomen met de saldo’s op dit
specifieke bedrijf. De berekende saldo’s door Delphy zijn namelijk gebaseerd op de gemiddelde
opbrengst en prijs minus kosten die een teler maakt voor het telen van het genoemde gewas, zaai/poot
kosten, bemesting en gewasbescherming, voor het gebied Noordoost. Het doel van het doorrekenen
van deze scenario’s binnen het BKP plan is om een idee te geven van de verschillen tussen de diverse
scenario’s. In deze saldoberekening is alleen rekening gehouden met de wijzigingen in het bouwplan,
er is dus geen rekening gehouden met de kosten van de overige maatregelen, bijvoorbeeld wel of geen
aanvoer van compost. Onderstaand is wat extra uitleg per scenario te vinden.
Bij Scenario B wordt een duidelijk voordeel behaald t.o.v. Scenario A, Tabel 1. Dit wordt veroorzaakt
door de uienteelt. Het saldo van de uienteelt is echter erg afhankelijk van de prijs en de kwaliteit van
de uien, dit gaat dus met meer risico gepaard. Gemiddeld genomen levert de uienteelt meer op en dit
compenseert ook voor de duurdere groenbemester, tagetes, welke wel echt nodig is op dit perceel
voordat er uien geteeld kunnen worden.
In 6 jaar zal er één keer minder aardappels geteeld worden bij de 2 op 5 dan bij de 1 op 2 teelt. Dit
verschil zal moeten worden goedgemaakt met de overige teelten en/of de meer opbrengst van de
aardappelen. Het is slecht in te schatten wat exact de meeropbrengsten van de aardappelen in het
nieuwe scenario en/of de lagere opbrengsten in het huidige scenario zullen zijn. Daarom is hier voor
elke aardappelteelt hetzelfde saldo gebruikt, echter moet er in het achterhoofd gehouden worden dat
bij Scenario C, waarschijnlijk op langere termijn een hogere opbrengst gehaald zal worden. In scenario
C wordt het verminderde saldo, met één aardappelteelt minder, momenteel gecompenseerd door de
uienteelt.

Tabel 1: Doorgerekende scenario's m.b.v. de saldoberekeningen uit de Delphy Actua Noordoost nummer 1 2021,
Saldoberekeningen LW = loonwerk * kosten Japanse haver is inschatting

Scenario A
2021 Suikerbieten

Saldo/ha
Scenario B
€ 1.625,00 Suikerbieten

Saldo/ha
Scenario C
€ 1.625,00 Suikerbieten

Saldo/ha
€ 1.625,00

2022 Aardappelen

€ 2.400,00 Aardappelen

€ 2.400,00 Aardappelen

€ 2.400,00

2023 Zomergerst
Japanse haver
2024 Aardappelen

€ 1.158,00 Wintergerst
€ -170,00 Tagetes
€ 2.400,00 Aardappelen

€ 2.400,00

2025 Suikerbieten

€ 1.625,00 Uien (LW)

€ 1.045,00 Aardappelen
€ -425,00
€ 2.400,00 Wintergerst
Tagetes
€ 2.967,00 Uien (LW)

2026 Aardappelen

€ 2.400,00 Aardappelen

€ 2.400,00 Zomergerst
Japanse haver
€ 1.625,00 Aardappelen

€ 1.158,00
€ -170,00
€ 2.400,00

€ 14.037,00

€ 13.400,00

2027 Zomergerst
Japanse haver
Totaal

€ 1.158,00 Suikerbieten
€ -170,00
€ 12.426,00

€ 1.045,00
€ -425,00
€ 2.967,00

7 Samenvatting
Onderstaand is een samenvatting ingevoegd met daarin kort de vraagstelling, aandachtspunten en
de (optionele) maatregelen.
Dit bodemkwaliteitsplan is opgesteld om de vraag hoe de AM problematiek aangepakt kan worden op
dit perceel te beantwoorden. Daarnaast is er gekeken hoe de algehele bodemkwaliteit verbeterd kan
worden op dit perceel.
Bij het opstellen van het BKP kwamen verschillende aandachtspunten naar voren:
- BMC heeft de AM populatie niet zo ver naar beneden gebracht als gehoopt;
- In ieder geval in het midden van het perceel zit een P. penetrans besmetting;
- De organische stof balans is negatief;
- In de laagte midden op het perceel zijn in natte jaren problemen met water.
Aan de hand van bovenstaande aandachtspunten zijn er een aantal (optionele) maatregelen die de
teler toe kan passen:
- Het ras Avenger telen om te kijken of dit ras de AM populatie onder controle kan krijgen;
- Een tagetes (of Japanse haver) teelt als groenbemester om de P. penetrans populatie te
verminderen;
- Digestaat uit het mengsel halen om de organische stof balans te verbeteren;
- Compost aanvoeren om de organische stof balans te verbeteren;
- Water overlast in de laagte voorkomen middels een goot.

Bodemkwaliteitsplan
Hilde Coolman en Egbert Schepel
HLB, Wijster
Dit Bodemkwaliteitsplan is onderdeel van het project ‘Bodemkwaliteitsplan voor het veenkoloniale
gebied’ welke in opdracht van de Brancheorganisatie Akkerbouw wordt uitgevoerd door het HLB in
Wijster.

Inleiding
Een bodem duurzaam beheren en de kwaliteit verbeteren vraagt een integrale aanpak. Zowel op het
gebied van bodemstructuur, water, bemesting als bodembiologie moeten de juiste maatregelen
worden genomen om een perceel in topconditie te brengen en te houden. In de huidige praktijk zijn
de verschillende aspecten van een bodem (fysisch, chemisch, biologisch) vaak gescheiden werelden
met tegenstrijdige adviezen en dito maatregelen ten gevolg. In het kader van de PPS Beter bodem
beheer heeft WUR Open teelten daarom een concept ontwikkeld om een perceel te kunnen voorzien
van één integraal plan, het bodemkwaliteitsplan (BKP). Het HLB draagt bij aan de ontwikkeling van het
bodemkwaliteitsplan door het concept van WUR Open teelten toe te passen op 10 praktijkpercelen in
het veenkoloniale gebied. Het project ‘Bodemkwaliteitsplan voor het veenkoloniale gebied’ wordt
uitgevoerd in opdracht van de Brancheorganisatie Akkerbouw.
Het BKP voor een perceel wordt opgesteld door te starten met een intakegesprek met de teler, waarin
de vraagstelling van de teler en de benodigde informatie van een perceel verzameld wordt. Dit dient
als basis voor het bodemkwaliteitsplan. In het bodemkwaliteitsplan zijn de bodemkwaliteit en de
huidige praktijk in de volgende deelonderwerpen beschreven: bodemstructuur en -water (H.2),
bodemvruchtbaarheid (H.3), en bodemleven (H.4). In hoofdstuk 5 zijn vervolgens één of meerdere
scenario’s uitgewerkt die de teler kunnen helpen om de bodemkwaliteit te verbeteren en eventuele
problemen op te lossen en in hoofdstuk 6 wordt globaal het effect van de scenario(‘s) op het saldo
toegelicht. Tot slot wordt afgesloten met een samenvatting van de aandachtspunten en een plan van
aanpak.
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1 Algemeen
1.1 Vraagstelling ondernemer
Het belangrijkste vraagstuk wat de teler op wil lossen is: “Hoe kan ik het AM probleem oplossen?”

1.2 Algemene bedrijfsinformatie

Het totale bedrijfsoppervlak bedraagt 25 ha, waarop suikerbieten, aardappelen en gerst wordt
geteeld.

1.3 Algemene perceelsinformatie
Dit bodemkwaliteitsplan is opgesteld voor het
oppervlak van 6.15ha. Het perceel is gelegen aan de
Jaar
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Gewas
Gerst
Aardappels
Bieten
Aardappels
Gerst
Aardappels
Bieten
Aardappels
Gerst
Aardappels

met
(GPS coördinaten

Ras

een

totaal
).

Groenbemester

Axion (valplekken gezien)
Festien
Avarna
Japanse haver
Supporter (rechts)
Festien (links)

2 Bodemstructuur en – water
2.1 Fysische bodemkwaliteit
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Hoogte verschillen:
Aan de kant van het kanaal is het perceel het laagst (7.9m) en vanaf daar loopt het omhoog richting de
weg (8.85m).
Profielkuilbeoordeling:
Er zijn 2 profielkuilen gegraven op het perceel in de zomer van 2020. Eén op een plek waar het gewas
slecht stond, links Figuur 1, en één waar het gewas goed stond, rechts Figuur 1. De verschillen tussen
de beide profielkuilen zijn duidelijk zichtbaar. Bij het profiel aan de rechterkant is duidelijk in de
ondergrond geroerd, terwijl aan de linkerkant de verschillende lagen nog duidelijk gescheiden zijn.
Echter geven deze diverse profielen geen verklaring voor de gewasstand. Bij beide profielkuilen zaten
de wortels in de bovenste 30 cm en zijn er geen verdichte lagen aangetroffen.

Figuur 1: Profielkuilen op het perceel gegraven in de zomer van 2020. Profielkuil aan de linkerkant gegraven op een plek waar het gewas
slecht stond, rechterkant plek waar het gewas goed stond.

2.2 Huidige praktijk grondbewerking
Voor de aardappels en de bieten wordt er bouwvoordiep gespit en voor de gerst wordt de grond
losgetrokken met de vaste tand.

5

2.3 Water
Op het perceel is de mogelijkheid tot beregening en er is geen drainage aangelegd. Het hele perceel is
droogtegevoelig. Ook is het perceel stuifgevoelig, op de kop (oostkant) komt dit het meeste naar voren.

2.4 Aandachtspunten
De verschillen in gewasstand lijken niet vanuit de bodemstructuur te komen.

3 Bodemvruchtbaarheid
3.1 Chemische bodemkwaliteit
Perceelseigenschappen
Indicator
Organische stof

Resultaat

Streeftraject

Beoordeling

6.0

C/N verhouding

23

13-17

Hoog

pHCaCl

5.3

5.1-5.7

Goed

Pal

54
255

410-560

Laag

30

95-145

Laag

1

20-30

Laag

K-bodemvoorraad
NLV (ruwe schatting)
SLV

De NLV en de SLV zijn erg laag.

3.2 Huidige praktijk
Op de gerst, aardappelen en bieten wordt meestal varkensdrijfmest uitgereden, het afgelopen jaar is
hier mest uit de vergister op gekomen. Het stro wordt afgevoerd.

3.3 Organische stof

De organische stof balans is netto negatief (-978 kg effectieve organische stof per ha). Dit houdt in dat
er gemiddeld genomen een lagere aanvoer aan organische stof is dan wat er elk jaar wordt afgevoerd
en afgebroken. De C/N verhouding is volgens de Eurofins uitslag hoog, 23, dit indiceert dat we hier te
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maken hebben met oude organische stof, die minder snel afbreekt dan jonge organische stof. De
afbraak per hectare is in dit model overschat aangezien er geen rekening gehouden wordt het type
organische stof. In realiteit zal de organische stof balans dus minder negatief zijn dan berekend met
dit model. Echter verdient de organische stofbalans wel de aandacht. Een beter organische stof balans
draagt op verschillende manieren bij aan een betere teelt. Om de organische stof balans te verbeteren/
positief te krijgen kan de teler ervoor kiezen om bijvoorbeeld stro te hakselen, meer groenbemesters
te telen of om bijvoorbeeld compost of vaste mest aan te voeren in plaats van drijfmest.

3.4 Aandachtspunten
De organische stof balans is erg negatief. Om de organische stof in de bodem wat meer op peil te
houden is het aan te raden om extra organische stof aan te voeren.
De NLV en SLV zijn volgens de Eurofins uitslag laag. Het is daarom belangrijk om voldoende stikstof
aanvoeren en voldoende zwavel. Het is aan te raden om ook een gewas wat niet direct
zwavelbehoeftig is wel voldoende zwavel aan de basis meegeven.

4 Bodemgezondheid
4.1 AM
Op dit perceel bevindt zich een zware besmetting met aardappelcystenaaltjes. Het gaat hier om een
mengpopulatie. Het perceel is in 4 stroken gemonsterd. In strook 2 heeft G. rostochiensis de overhand.
De verhouding is hier 95% G. rostochiensis en 5% G. pallida. In de overige stroken is deze verhouding
50/50. Met de grond van dit perceel is een rassenkeuzetoets gedaan om het juiste ras bij deze
populatie te zoeken. De grond voor de rassenkeuzetoets is uit strook 2 gemonsterd.

Figuur 2: Locaties van de 4 gemonsterde stroken.
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AM ontwikkeling
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Figuur 3: AM ontwikkeling op perceel

4.2 Vrij levende aaltjes
In 2020 lag er een proefveld op dit perceel. In dit proefveld is een besmetting van P. penetrans
aangetroffen van +/- 1000 alen/100 ml. Daarnaast zijn er 50 trichodoriden aangetroffen in één van de
monsters uit het proefveld.

5 Scenario’s
5.1 Verschillende Scenario’s
Scenario A: 1 op 2 aardappelen blijven telen
Jaar
2021
2022
2023
2024

Gewas
Bieten
Aardappels
Gerst
Aardappels

2025
2026

Bieten
Aardappels

Ras

Groenbemester

Avarna
Japanse haver
Afhankelijk wat de
Avarna gedaan heeft

Aandachtspunten:
- Avarna komt het beste uit de rassenkeuzetoets en dit ras is ook relatief tolerant. Senata is een
nieuw ras, het is dus niet waarschijnlijk dat hiervan voldoende pootgoed beschikbaar is voor
het komende jaar. Daarnaast is dit ras ook minder tolerant dan Avarna, en gezien de hoogte
van deze besmetting dus niet de beste keuze voor dit perceel.
- Als tweede keus zou er eventueel voor Saprodi gekozen kunnen worden, bij de andere rassen
is de vermeerdering, bij deze mate van besmetting, te hoog. Saprodi is echter wel een stuk
minder tolerant dan Avarna. Dus de voorkeur ligt zeker bij Avarna.
- Het advies is om na de teelt van het gekozen ras, te kijken wat het betreffende ras met de
besmetting heeft gedaan. Wanneer er op dezelfde 4 plekken gemonsterd wordt als na de teelt
van 2020, Figuur 2, kan de populatie goed gemonitord worden. Daarnaast is een deel van het
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-

-

perceel ontsmet na het proefveld van 2020, dit stuk zal apart bemonsterd moeten worden
omdat het anders de uitslagen vertekend.
Na de teelt van de gerst in 2023 kan het beste gekozen worden voor een Japanse haver als
groenbemester, gezien de flinke P. penetrans besmetting. Naast het aardappelcystenaaltje kan
ook P. penetrans schade aan de aardappelen toe brengen. Japanse haver reduceert de P.
penetrans populatie met 50% t.o.v. de besmetting na de gerst. Tagetes zou een nog betere
keus zijn, maar de kosten voor deze groenbemester liggen een stuk hoger dan voor Japanse
haver. Wanneer een tagetes groenbemester goed slaagt kan deze de P. penetrans besmetting
reduceren met ruim 90%.
Wanneer er voor tagetes als groenbemester gekozen wordt dan kan er het beste wintergerst
gezaaid worden. Na de oogst van de wintergerst is het groeiseizoen langer dan bij zomergerst,
waardoor er een grotere kans is dat de tagetes als groenbemester slaagt.

Figuur 4: Uitslag van de rassenkeuzetoets op grond uit strook 2.

Scenario B: 2 op 5 aardappelen
Jaar
2021
2022
2023
2024
2025
2026

Gewas
Bieten
Aardappels
Aardappels
Gerst
Bieten
Gerst

Ras

Groenbemester

Avarna
Saprodi
Japanse haver

Aandachtspunten:
- In het eerst volgende aardappeljaar Avarna telen, omdat deze het beste uit de
rassenkeuzetoets komt. Direct het jaar daarop kunnen in deze rotatie weer aardappels gezet
worden. Er zou hier gekozen kunnen worden voor het ras Saprodi. Deze is minder tolerant,
maar het is wel een hoger opbrengend ras. Als aan de hand van de bemonstering na de Avarna
teelt blijkt dat dit ras goed zijn werk heeft gedaan wat betreft het opruimen van de AM
besmetting, dan kan er in het jaar daarop Saprodi gekozen worden. Saprodi brengt de
besmetting waarschijnlijk wel weer omhoog, maar daarna heeft het perceel 3 jaar de tijd om
uit te zieken en zal de besmetting door natuurlijke afbraak sterk afnemen. Een
rassenkeuzetoets hierna kan dan het beste ras voor de volgende 2 keer aangeven. Na 3 jaar
rust is de eindpopulatie dan een stuk verder gedaald en zou er misschien wel in 1x een iets
minder tolerant ras (en hoger opbrengend) neergezet kunnen worden.
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5.3 Overig advies (beide scenario’s)
Bemesting:
Bij de bemesting moet in de gift van stikstof en zwavel rekening gehouden worden met de lage NLV
en SLV vanuit de bodem.
Organische stof:
De organische stof balans is sterk negatief. Deze kan op diverse manieren worden verbeterd. De
aanvoer van extra verse organische stof helpt onder andere om de vochtvoorziening vanuit de
bodem te verbeteren en kan de schade van aaltjes verminderen.

6 Saldo’s
Op basis van de saldo’s in de saldoberekeningen van Delphy voor 2021 is voor de diverse scenario’s
een saldoberekening gemaakt. Deze saldo’s zullen niet 1 op 1 overeenkomen met de saldo’s op dit
specifieke bedrijf. De berekende saldo’s door Delphy zijn namelijk gebaseerd op de gemiddelde
opbrengst en prijs minus kosten die een teler maakt voor het telen van het genoemde gewas, zaai/poot
kosten, bemesting en gewasbescherming, voor het gebied Noordoost. Het doel van het doorrekenen
van deze scenario’s binnen het BKP plan is om een idee te geven van de verschillen tussen de diverse
scenario’s. In deze saldoberekening is alleen rekening gehouden met de wijzigingen in het bouwplan,
er is dus geen rekening gehouden met de kosten van de overige maatregelen, bijvoorbeeld wel of geen
aanvoer van compost. Onderstaand is wat extra uitleg per scenario te vinden.
Het verschil in saldo tussen de scenario’s A en A + tagetes is 255 euro. Dit is het verschil wat de tagetes
teelt moet goedmaken in de meeropbrengst. Ook zou er, wanneer de tagetes en de AM aanpak goed
werkt, minder granulaat gebruikt kunnen worden. Ook hier worden kosten mee bespaart.
In 6 jaar zal er één keer minder aardappels geteeld worden bij de 2 op 5 dan bij de 1 op 2 teelt. Dit
resulteert in een lagere saldo opbrengst als gerekend wordt met de gemiddelde. Dit nieuwe scenario
heeft echt een positieve invloed op de opbrengst, maar de mate hiervan is lastig in te schatten. Met
behulp van deze saldoberekening willen we laten zien dat voordeel t.o.v. scenario A in ieder geval,
~1355 euro moet zijn om te compenseren voor de gemiste aardappelteelt.
Scenario A
2021 Suikerbieten

Saldo/ha
Scenario A + tagetes Saldo/ha
Scenario B
Saldo/ha
€ 1.625,00 Suikerbieten
€ 1.625,00 Suikerbieten € 1.625,00

2022 Aardappelen

€ 2.400,00 Aardappelen

€ 2.400,00 Aardappelen € 2.400,00

2023 Wintergerst
€ 1.045,00 Wintergerst
Japanse haver € -170,00 Tagetes
2024 Aardappelen € 2.400,00 Aardappelen
2025 Suikerbieten

€ 1.625,00 Suikerbieten

€ 1.045,00 Aardappelen € 2.400,00
€ -425,00
€ 2.400,00 Wintergerst € 1.045,00
Japanse haver € -170,00
€ 1.625,00 Suikerbieten € 1.625,00

2026 Aardappelen

€ 2.400,00 Aardappelen

€ 2.400,00 Wintergerst

€ 1.045,00

€ 11.325,00

€ 11.070,00

€ 9.970,00

Totaal

Figuur 5: Doorgerekende scenario's m.b.v. de saldoberekeningen uit de Delphy Actua Noordoost nummer 1 2021,
Saldoberekeningen. De kosten voor de Japanse haver zijn een inschatting
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7 Samenvatting
Onderstaand is een samenvatting ingevoegd met daarin kort de vraagstelling, aandachtspunten en
de (optionele) maatregelen.
Dit bodemkwaliteitsplan is opgesteld om de vraag hoe de AM problematiek aangepakt kan worden op
dit perceel te beantwoorden.
Bij het opstellen van het BKP kwamen verschillende aandachtspunten naar voren.
- De AM besmettingen op dit perceel zijn hoog en daarnaast hebben we te maken met een
mengbesmetting;
- Er zit een forse P. penetrans besmetting in het perceel;
- De NLV en SLV van het perceel zijn laag;
- De organische stof balans is sterk negatief.
Aan de hand van bovenstaande aandachtspunten zijn er een aantal (optionele) maatregelen die de
teler toe kan passen:
- Avarna kwam het beste uit de rassenkeuzetoets en lijkt daarmee het beste ras voor dit
perceel. Eventueel is Saprodi ook een mogelijkheid;
- Japanse haver (of tagetes) telen om de P. penetrans besmetting te verlagen;
- Rekening houden met de lage NLV en SLV bij de stikstof en zwavelgift(en);
- De organische stof balans verbeteren met de aanvoer van verse organische stof.
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Bodemkwaliteitsplan
Hilde Coolman en Egbert Schepel
HLB, Wijster
Dit Bodemkwaliteitsplan is onderdeel van het project ‘Bodemkwaliteitsplan voor het veenkoloniale
gebied’ welke in opdracht van de Brancheorganisatie Akkerbouw wordt uitgevoerd door het HLB in
Wijster.

Inleiding
Een bodem duurzaam beheren en de kwaliteit verbeteren vraagt een integrale aanpak. Zowel op het
gebied van bodemstructuur, water, bemesting als bodembiologie moeten de juiste maatregelen
worden genomen om een perceel in topconditie te brengen en te houden. In de huidige praktijk zijn
de verschillende aspecten van een bodem (fysisch, chemisch, biologisch) vaak gescheiden werelden
met tegenstrijdige adviezen en dito maatregelen ten gevolg. In het kader van de PPS Beter bodem
beheer heeft WUR Open teelten daarom een concept ontwikkeld om een perceel te kunnen voorzien
van één integraal plan, het bodemkwaliteitsplan (BKP). Het HLB draagt bij aan de ontwikkeling van het
bodemkwaliteitsplan door het concept van WUR Open teelten toe te passen op 10 praktijkpercelen in
het veenkoloniale gebied. Het project ‘Bodemkwaliteitsplan voor het veenkoloniale gebied’ wordt
uitgevoerd in opdracht van de Brancheorganisatie Akkerbouw.
Het BKP voor een perceel wordt opgesteld door te starten met een intakegesprek met de teler, waarin
de vraagstelling van de teler en de benodigde informatie van een perceel verzameld wordt. Dit dient
als basis voor het bodemkwaliteitsplan. In het bodemkwaliteitsplan zijn de bodemkwaliteit en de
huidige praktijk in de volgende deelonderwerpen beschreven: bodemstructuur en -water (H.2),
bodemvruchtbaarheid (H.3), en bodemleven (H.4). In hoofdstuk 5 zijn vervolgens één of meerdere
scenario’s uitgewerkt die de teler kunnen helpen om de bodemkwaliteit te verbeteren en eventuele
problemen op te lossen. Tot slot wordt afgesloten met een samenvatting van de aandachtspunten en
een plan van aanpak.
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1 Algemeen
1.1 Vraagstelling ondernemer
De vraagstelling van de ondernemer:
‘Hoe kan ik de AM problemen onder controle houden de komende jaren op dit perceel?’
‘Wat zijn jullie ideeën om de bodemkwaliteit van dit perceel te verbeteren?’
‘Ik heb in het verleden 1 op 3 aardappels geprobeerd te telen, maar dit kon economisch niet uit. Wat
zijn andere mogelijkheden op het gebied van bouwplan verruiming?’

1.2 Algemene bedrijfsinformatie

Het totale bedrijfsoppervlak bedraagt 285 ha. Hiervan is 130 ha zetmeelaardappels, 10 ha TBM, 68 ha
suikerbieten, 14 ha zomertarwe, 50 ha gerst, 8 ha Parijse worteltjes.
Naast de akkerbouw heeft het bedrijf ook een pluimvee tak.

1.3 Algemene perceelsinformatie
Dit bodemkwaliteitsplan is opgesteld voor het perceel
met een totaal oppervlak van
10.24 ha. Het perceel is gelegen aan de
(GPS coördinaten
). De gewassen die het
afgelopen 10 jaar op dit perceel zijn geteeld, staan hieronder weergegeven Tabel 1.
Tabel 1: Gewasrotatie op het perceel van de afgelopen 10 jaar.

Jaar
2011
2012
2013
2014
2015

Gewas
Aardappelen
Tarwe
Bieten
Gerst
TBM

2016
2017
2018
2019
2020

Wintertarwe
Aardappelen
Suikerbieten
Aardappelen
Zomergerst

Ras

Groenbemester

Ras

Bladrammenas

BCA res

Bladrammenas

BCA res.

Festien,
Novano, Avarna,
Axion
Novano
Avito

2 Bodemstructuur en – water
2.1 Fysische bodemkwaliteit

Hoogte verschillen: Het perceel is het laagst in de noordwest hoek (2.91 m) en het hoogst aan de
oostkant (3.55m).
Profielkuilbeoordeling:
Zowel gedurende het groeiseizoen van 2020 als gedurende de nateelt van de groenbemester
bladrammenas waren grote verschillen zichtbaar in de gewasstand.

Figuur 1: Satellietbeeld 6 juli 2020, grote verschillen in de gewasstand zijn zichtbaar. De zwarte stippen indiceren de locaties
van de drie profielkuilen gegraven op 11 november 2020.

Bij het graven van drie profielkuilen verdeeld over het perceel zijn geen storende lagen of andere
bijzonderheden aangetroffen, Figuur 2. Er waren enige verschillen in bouwvoordikte, deze verschillen
kunnen deels als oorzaak aangewezen worden voor de verschillen in gewasstand. Echter zijn de
verschillen in gewasstand tussen de profielkuilen groter, dan dat de bouwvoordikte verschillen hier
doen vermoeden, waarschijnlijk is hier meer aan de hand.

Figuur 2: Profielkuil gegraven in de herfst van 2020.

2.2 Huidige praktijk grondbewerking
Momenteel wordt er voor elk gewas aan gespit. In het verleden is er wel geëxperimenteerd met een
vleugelcultivator, maar deze bewerking was te oppervlakkig waardoor de storende laag intact bleef.

2.3 Water
Direct bij de beek zijn geen problemen met droogte, verder in het perceel wel. Daarnaast is het perceel
op bepaalde plekken stuifgevoelig.

2.4 Aandachtspunten
Op het gebied van bodemstructuur en water verdienen vooral de problemen met droogte en
stuifgevoeligheid de aandacht.

3 Bodemvruchtbaarheid
3.1 Chemische bodemkwaliteit
Perceelseigenschappen
Indicator

Resultaat

Streeftraject*

Beoordeling

Links

Rechts

Organische stof

8.6

7.2

C/N verhouding

18

15

13-17

goed

pHCaCl

5.0

5.6

5.2-5.8

Groot verschil

Pal
K bodemvoorraad
NLV (ruwe schatting)

44

35

280

220

455-605

Laag

90

105

95-145

Goed

*Streefwaardes staan op de uitslag van het Eurofins bemestingsonderzoek.
Wat opvalt is er een flink verschil in zowel het organische stof gehalte als in de pH tussen de twee
analyses zit. Deze waardes zijn het gemiddelde voor het hele stuk waar het grondmonster op gestoken.
De variatie binnen het perceel zou daarom veel groter kunnen zijn. Wat verder opvalt is dat de Kbodemvoorraad laag is.

3.2 Huidige praktijk
Voor de aardappelen, de tarwe en de groenbemester wordt er een mix uit de mestsilo
(rundveedrijfmest, varkensdrijfmest en digestaat) uitgereden op het perceel. Voor de bieten alleen
rundveedrijfmest en voor de gerst alleen digestaat.

3.3 Organische stof

Figuur 3: Organische stof balans van het perceel.

3.4 Aandachtspunten
De bemestingsstrategie is passend voor dit perceel en de organische stof balans is ruimschoots
positief. Wat wel opvalt is dat er relatief grote verschillen tussen de twee bemestingsmonsters zit. De
weergegeven uitslagen zijn een gemiddelde, het zou dus kunnen dat er flinke verschillen in de bodem
zitten.

4 Bodemgezondheid
4.1 AM
AM
Avito is een hoog resistent ras, dus het feit dat er na de Avito teelt nog zo’n hoge besmetting is
vastgesteld geeft aan dat we te maken hebben met een virulente G. pallida populatie. Als de Avito
goed had gewerkt, dan was de besmetting naar verwachting rond de 1000 lle uitgekomen. In 2021
wordt er Festien op dit perceel geteeld, deze zit qua resistentie in dezelfde orde als Avito. In Figuur 4
is de AM ontwikkeling van de afgelopen jaren weergegeven a.d.h.v. eigen bemonstering van de teler.

AM ontwikkeling
Aantal lle/ 200 ml

6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
Divers
2015

2016
Oost

West

Novano

Avito

2017

2019

?

Figuur 4: AM ontwikkeling op het perceel, gemeten na de teelt van het genoemde jaar en ras.

4.2 Vrij levende Alen
Uit de vrijlevende alen monsters van 2017 blijkt dat er relatief hoge aantallen trichodoriden in het
perceel aanwezig zijn. Daarnaast is er bijna geen M. chitwoodi en zijn er slechts lage aantallen P.
penetrans aangetroffen.
Overig
Gedurende het seizoen zag de teler grote verschillen in gewasstand van de zomergerst. Dit is ook terug
te zien in de satellietbeelden. De oorzaak hiervan hebben we bij opstellen van dit bodemkwaliteitsplan
niet goed vast kunnen stellen.

4.3 Aandachtspunten
De AM populatie betreft waarschijnlijk een virulente populatie. Goede monitoring om de effecten
van de diverse rassen te zien is hier belangrijk! Daarnaast verdient de trichodoriden populatie de
nodige aandacht.

5 Scenario’s
5.1 Verschillende Scenario’s
Scenario A: 1 op 2 aardappelen blijven telen
Momenteel staan er aardappelen op het perceel, ras Festien. Onderstaand is een mogelijk bouwplan
weergegeven voor de volgende 7 jaar Tabel 2.
Tabel 2: Mogelijke rotatie voor het perceel

Jaar
2021
2022
2023
2024
2025
2026

Gewas
Aardappelen
Suikerbieten
Aardappelen
Zomergerst
Aardappelen
Suikerbieten

Ras
Groenbemester
Festien
BCA res
Evt. afhankelijk van RKT
Japanse haver
Niet BCA resistent M.
chitwoodi res ras

2027
2028

Aardappelen
Zomergerst

Afhankelijk van
vrijlevende alen

Aandachtspunten:
- In 2021 wordt er Festien op dit perceel geteeld, deze zit qua resistentie in dezelfde orde van
grote als de Avito. Belangrijk is om na de teelt weer te bemonsteren om te zien wat het
effect van het ras echt is. Als de besmetting na de Festien gelijk of hoger uitkomt dan na de
Avito is een rassenkeuzetoets aan te raden.
- Met het oog op de vrijlevende aaltjes is er niet veel bekend over de vermeerdering van de
diverse trichodoriden soorten op groenbemesters. Er kan het beste gekozen worden voor
Japanse haver als groenbemester. Japanse haver vermeerderd de trichodoriden soorten T.
similis en P. pachydermus minder dan de bladrammenas. Japanse haver staat bekend om het
sterk vermeerderen van M. chitwoodi, omdat dit slechts in geringe mate aanwezig is op dit
perceel kan Japanse haver wel geteeld worden. Echter is het wel belangrijk om te monsteren
na de teelt om de effecten van de Japanse haver op de verschillende trichodoriden soorten
te monitoren. Ook is dit van belang om de M. chitwoodi populatie in de gaten te houden.
- Uien of Parijse worteltjes kunnen eventueel in dit bouwplan ingepast worden. Het beste
moment hiervoor zou na de aardappelen zijn, omdat onder aardappelen veel vrijlevende
aaltjes besmetting dalen. Zoals aangegeven door de teler is het lastig deze gewassen op dit
perceel te telen i.v.m. beregening. Er zou voor gekozen kunnen worden om op een deel van
het perceel dit gewas te zetten, waar beregening wel mogelijk is. Het is wel van belang om
voor het zetten van deze gewassen een vrijlevende aaltjes monster te prikken, om te kijken
hoe hoog de trichodoriden besmetting is. Als deze te hoog is, is het namelijk niet aan te
raden deze gewassen op dit perceel te telen.
- Een mogelijkheid voor het verruimen van het bouwplan zou kunnen zijn om een eiwit gewas
te introduceren. Momenteel is dit saldo-technisch nog niet voordeliger, maar dit zou met de
huidige trends in de toekomst kunnen veranderen. Eiwitgewassen zullen echter de aaltjes
populaties ook niet beheersen. Daarnaast is niet van alle eiwitgewassen bekend welke
aaltjes schade kunnen toebrengen aan welke gewassen, maar van bijvoorbeeld veldboon is
het wel bekend dat deze schade ondervindt van trichodoriden en er is in de veldbonenteelt
geen granulaat mogelijk. Met deze populaties niveaus is het niet aan te raden een dergelijk
gewas te zaaien. Daarnaast is het onbekend wat deze gewassen voor de vermeerdering van
veel aaltjes doen.

5.2 Overig advies
Bemesting:
Met de huidige kennis die we over het perceel hebben is de grote variatie in de gewasstand op het
perceel niet te verklaren. Een mogelijkheid zou kunnen zijn om het perceel op het chemische aspect
beter in beeld te krijgen. Er zitten tussen de 2 bemestingsuitslagen grote verschillen, vooral op het
gebied van pH en organische stof. Een grit bemonstering zou hier nuttig kunnen zijn om de verschillen
in de bodem beter in kaart te brengen. Aan de hand hiervan zou bijvoorbeeld variabel bekalkt kunnen
worden om de verschillen in pH te verkleinen.
Daarnaast bleek uit de bemestingsmonsters dat de K bodemvoorraad laag is. Dit hoeft geen probleem
te vormen. Belangrijk is om te kijken naar wat de gewasbehoefte is en wat er wordt aan- en afgevoerd.
Een mogelijkheid kan zijn om tijdens het groeiseizoen een plantsapanalyse te doen om te kijken hoe
de kali opname in het gewas is.

Droogte/water/stuiven:
Met het oog op de droogte en stuiven kan er worden ingezet op organische stof toevoer. Eventueel
variabel aan de hand van de organische stof percentages verdeeld over het perceel.
Daarnaast is het aan te raden om ervoor te zorgen dat het land niet te fijn wordt klaar gemaakt i.v.m.
stuiven. Verder kan er gekozen worden voor een antistuifdek, een goede optie hiervoor is het gebruik
van papierpulp.

6 Samenvatting
Onderstaand is een samenvatting ingevoegd met daarin kort de vraagstelling, aandachtspunten en
de (optionele) maatregelen.
Dit bodemkwaliteitsplan is opgesteld om de vraag hoe de AM problematiek aangepakt kan worden op
dit perceel te beantwoorden. Daarnaast is er gekeken naar de mogelijkheden tot bouwplan
wijzigingen/verruimingen.
Bij het opstellen van het BKP kwamen verschillende aandachtspunten naar voren.
- Virulente AM populatie;
- Trichodoriden;
- Variabele pH en organische stof;
- Stuifgevoeligheid.
Aan de hand van bovenstaande aandachtspunten zijn er een aantal (optionele) maatregelen die de
teler toe kan passen:
- Eventuele rassenkeuzetoets wanneer de AM uitslagen na de Festien teelt tegen vallen;
- Juiste rassen, aardappel en biet, kiezen om de AM en vrijlevende aaltjes onder controle te
krijgen;
- Grit bemonstering om verschillen in perceel duidelijker in beeld te krijgen;
- Momenteel zijn er geen financieel aantrekkelijke gewassen die in het huidige bouwplan
ingepast kunnen worden i.v.m. de trichodoriden besmetting, in de toekomst wellicht wel
mogelijk;
- Japanse haver als groenbemester.
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1 Algemeen
1.1 Vraagstelling ondernemer
De vraagstelling van de ondernemer:
“Hoe kan ik met zo min mogelijk input (niet biologisch) wel het maximale uit het perceel halen?”
“Ik sta wel open voor mogelijkheden van een ander gewas, maar geen uien of bloembollen en Parijse
worteltjes zijn al bedrijfsrond geteeld.”

1.2 Algemene bedrijfsinformatie

Het totale bedrijfsoppervlak bedraagt 110 ha. Daarnaast wordt nog 40 ha van familie bewerkt. Hiervan
is 50 ha aardappelen, 50 ha suikerbieten en 50 ha vezelhennep.

1.3 Algemene perceelsinformatie
Dit bodemkwaliteitsplan is opgesteld voor het perceel
Het perceel is gelegen aan de
(GPS coördinaten
Jaar
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Gewas
Suikerbieten
Aardappelen
Tarwe
Aardappelen/hennep
Parijse
worteltjes
/Vezelhennep
Aardappelen
Vezelhennep
Suikerbieten
Aardappelen

2020
2021

Vezelhennep
Aardappelen

met een totaal oppervlak van 11 ha.
).

Ras

(5ha)

Groenbemester

Japanse haver na parijse
worteltjes
Seresta en Festien

2.2 ha – Altus
3.5 ha – Actaro
5.4 ha - Altus
Rogge
Avici en Avatar

2 Bodemstructuur en – water
2.1 Fysische bodemkwaliteit

Hoogte verschillen: Het perceel verschilt in hoogte tussen de 1.33m en 1.98m. Het laagste deel zit op
het grensvlak van de 2 percelen en de hoogste punten langs de randen, met name de zuidkant.
Profielkuilbeoordeling:
Profielkuil 1, links Figuur 1, is op een plek in het perceel gegraven waar het gewas slechter stond. Bij
profielkuil 1 is de bouwvoor erg dun, 15 cm, de wortels zitten wel dieper dan deze 15 cm. De tweede
profielkuil is gegraven op een plek in het perceel waar het gewas beter stond, rechts Figuur 1. Bij de 2e
profielkuil is een veel dikker bouwvoor te zien, 25 cm, daaronder zijn inspoelingslagen te zien. In
tegenstelling tot profielkuil 1 is er bij profielkuil 2 niet geroerd in de ondergrond. Ondanks dat er

minder aardappelen onder de plant zaten bij profielkuil 2 stond het gewas hier wel beter, zitten er
meer wortels onder de plant en voelt de grond minder zanderig.
Vanuit de historie zijn dit 7 samengevoegde percelen, wat de grote verschillen tussen deze twee
profielkuilen verklaart.

Figuur 1: Profielkuilen gespit in de zomer van 2021, links plek waar het gewas slechter stond, rechts plek waar het gewas beter
stond.

2.2 Huidige praktijk grondbewerking
Er wordt al jaren niet meer geploegd op dit perceel, tot 2 jaar geleden werd er wel altijd nog gespit
(zonder egrol). Echter is er 2 jaar geleden ook van het spitten afgestapt. Het land wordt nu niet-kerend
klaar gemaakt, waarbij de grond wordt losgetrokken met een vaste tand (met eventueel een
voorzetwoeler). De ervaring was dat met het spitten de grond te fijn werd en dat er te weinig
gewasresten bovenin bleven, waardoor het sneller ging stuiven. De afgelopen jaren zijn er wel
problemen geweest met de opkomst van de suikerbieten i.v.m. te weinig vocht bovenin de bouwvoor
door het gebruik van NKG.

2.3 Water
Het perceel wil wel verdrogen, maar in natte periodes wil er ook wel water op blijven staan.

2.4 Aandachtspunten
Wat opvalt is dat de bouwvoor erg dun is, met name op de plek van profielkuil 1. Het is belangrijk om
niet dieper te gaan bewerken op dit perceel, want dan verschraald de bovengrond.
Momenteel wordt er niet gespit, wat in de bieten problemen geeft bij de opkomst.

In natte periodes wil er wel water blijven staan op het perceel. Het aanleggen van drainages in de lage
plekken dan wel het gebruik van greppels zou dit kunnen verhelpen.

3 Bodemvruchtbaarheid
3.1 Chemische bodemkwaliteit
Perceelseigenschappen
Indicator

Resultaat

Streeftraject

Beoordeling

5.2-5.8

Voldoende

Organische stof

4.2

3.3

pHCaCl

5.2

5.2

Pw

35

50

Voldoende

K-getal

15

11

Voldoende

NLV (ruwe schatting)

80

55

95-145

Laag

3.2 Huidige praktijk
In de huidige praktijk wordt er rundveedrijfmest aangevoerd op alle gewassen, in wisselende
hoeveelheden afhankelijk van de behoefte van het gewas. Daarnaast worden er 1x in de driejaar
zeeschelpen aangevoerd i.p.v. kalk.

3.3 Organische stof

Figuur 2: De organische stof balans van het perceel.

De organische stof balans is netto negatief (-56 kg effectieve organische stof per ha). Dit houdt in dat
er gemiddeld genomen een lagere aanvoer aan organische stof is ten opzichte van de afvoer en
afbraak. Een goede organische stof balans draagt op verschillende manieren bij aan een betere teelt.
Om de organische stof balans te verbeteren/ positief te krijgen kan de teler ervoor kiezen om, meer
groenbemesters te telen of om bijvoorbeeld compost of vaste mest aan te voeren in plaats van
drijfmest.

3.4 Aandachtspunten
De organische stof balans is netto net negatief. Er wordt gebruik gemaakt van gemiddelde waarden
voor de mest en afbraak, dus de exacte organische stof zal er waarschijnlijk iets anders uit zien.
Ondanks dat de organische stof balans maar net negatief is verdient dit wel de aandacht. Extra verse
organische stof draagt op een positieve manier bij aan diverse bodemprocessen en zal dus van
toegevoegde waarde zijn voor dit perceel. Vooral met het oog op vochthuishouding en met het
langzaam aan verdikken van de bouwvoor, kan de aanvoer van verse organische stof positieve effecten
hebben op dit perceel.
Bij het gebruik van zeeschelpen komt de kalk heel langzaam vrij, daarnaast is dit een vrij kostbare
toepassing. Voor de teelt van suikerbieten is de pH aan de lage kant, dus het is aan te raden om
eenmalig te bekalken voor de suikerbieten.

4 Bodemgezondheid
4.1 AM

Figuur 3: AM ontwikkeling op het perceel, gemeten na de teelt van het genoemde jaar. *Geen gegevens bekend voor Rechts
en Voor na de teelt van 2016.

Op het linkerdeel van het perceel is de AM populatie het grootst. Terwijl op het deel ‘voor’ nog geen
cysten zijn aangetoond. De Actaro teelt in 2019 op dit perceel deel heeft de populatie hier behoorlijk
vermeerderd. De rassen die momenteel op dit perceel worden geteeld lijken in eerste instantie
geschikt voor deze AM populatie. Het advies is om na de teelt van 2021 weer te monsteren. Zowel op
het deel waar Avatar heeft gestaan als op het deel waar Avici heeft gestaan. Avatar is qua resistentie
niet het sterkste ras, dus het is goed om te monitoren wat dit ras met de AM populatie doet. Ook is
het interessant om te zien wat het nieuwe ras Avici op perceeldeel ‘links’ met de AM populatie heeft
gedaan. Als er meer dan 3000 lle worden aangetoond in het monster is het advies om een
rassenkeuzetoets te doen.

4.2 Vrij levende Aaltjes
Er zijn verschillende vrijlevende aaltjes monsters genomen op dit perceel de afgelopen jaren. Wat met
name opvalt is dat er tot op heden geen P. penetrans is aangetroffen op dit perceel. Er zit een kleine
populatie M. chitwoodi in het perceel welke door de teelt van aardappelen sterk wordt vermeerderd.
Uit de aaltjes monsters is gebleken dat de vezelhennep de populatie weer sterk naar beneden haalt,
waardoor de M. chitwoodi goed onder controle is op dit perceel.
Ook zijn er M. hapla aaltjes aanwezig op het perceel. In voorjaar 2019 waren de besmettingen relatief
hoog (740/100 ml links; 233/100 ml rechts). In februari 2021 waren deze populaties alweer afgenomen
(118/100 ml links; 5/100 ml rechts). Van vezelhennep is het onbekend wat dit precies op het aaltje

doet, maar van aardappel is bekend dat deze M. hapla sterk vermeerderd. Het lijkt er dus op dat door
de teelt van vezelhennep de M. hapla populatie afneemt. M. hapla kan schade geven in suikerbieten
en bij hoge besmettingen ook schade in aardappelen veroorzaken. Door middel van bemonstering in
november 2021 kan er gekeken worden of de M. hapla populatie niet te hoog (boven de 300-400
aaltjes/ml) is voor de geplande suikerbietenteelt in 2022.
Wat verder opvalt is dat er in 2016 een behoorlijke hoeveelheid trichodoriden aangetroffen werd in
de grondmonsters. Deze zijn in de monsters van 2019 al in veel mindere mate aanwezig en in 2021 zijn
er geen tot nauwelijks meer aangetroffen. De trichodoriden worden in het huidige bouwplan dus goed
onder controle gehouden. De vermoedelijke oorzaak hiervan ligt ook bij de vezelhennep, want in
andere bouwplannen, zonder vezelhennep maar verder dezelfde gewassen, is deze achteruitgang niet
gezien.

4.3 Aandachtspunten
De AM populatie is door de rassen in 2019 sterk vermeerderd. Bemonstering is essentieel om de
ontwikkeling van de AM populatie te blijven monitoren en het effect van de huidige rassen in beeld te
krijgen. Bij een te hoge eindbesmetting is het aan te raden om een rassenkeuzetoets uit te vormen.
Bemonsteren na de oogst van 2021 op vrijlevende aaltjes om te kijken of de M. hapla populatie niet
te hoog is voor een suikerbietenteelt. De beste plek voor dit monster, is de locatie waar de vorige keer
de M. hapla het hoogste was, perceelsgedeelte links.
Er is niet veel bekend over de invloed van vezelhennep op aaltjes, maar wanneer er naar deze uitslagen
wordt gekeken, lijkt het erop dat het de M. chitwoodi, M. hapla en de trichodoriden redelijk onder
controle houdt en zeker niet vermeerderd.

5 Scenario’s
5.1 Verschillende Scenario’s
Scenario A - huidige scenario vasthouden
Jaar
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028

Gewas
Aardappelen
Suikerbieten
Aardappelen
Vezelhennep
Aardappelen
Vezelhennep
Aardappelen
Suikerbiet

Ras
Huidige rassen volgen

Groenbemester

Rogge
Rogge

Aandachtspunten:
- Aardappelen, na de huidige rassen bemonsteren om te kijken of de rassen het gewenste effect
hebben gehad. Bij een te hoge eindbesmetting moeten er andere rassen bij de AM populatie
gezocht worden.
- Een mogelijkheid voor het verruimen/veranderen van het bouwplan zou kunnen zijn om een
eiwit gewas te introduceren. Momenteel is dit saldo-technisch nog niet voordeliger, maar dit
zou met de huidige trends in de toekomst kunnen veranderen. Wat betreft de aaltjespopulatie
is er veel onbekend over zowel de schade als de vermeerdering van verschillende
eiwitgewassen. Bij het introduceren van een eiwit gewas moet hier goed naar gekeken
worden. Omdat de vrijlevende aaltjes in dit perceel goed onder controle worden gehouden in
het huidige bouwplan, biedt dit wel mogelijkheden in de toekomst.

Scenario B – Uien implementeren in het bouwplan
Bij dit bouwplan blijven er 1 op 2 aardappels geteeld worden, maar 1x in de zoveel jaar wordt een
aardappelteelt ingewisseld voor een uienteelt. Dit is goed voor de AM situatie en ook saldo technisch
pakt dit beter uit, Hoofdstuk 6. Het gaat echter wel ten koste van een stukje aardappelen.
Jaar
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
-

Gewas
Aardappelen
Suikerbieten
Aardappelen
Vezelhennep
Uien
Suikerbieten
Aardappelen
Wintertarwe

Ras
Huidige rassen volgen

Groenbemester

Rogge

Bladrammenas

Uien zouden in het bouwplan kunnen worden opgenomen. Uien zijn gevoelig voor schade van
veel vrijlevende aaltjes, maar deze worden in het huidige bouwplan goed onder controle
gehouden. Na de vezelhennep teelt lijkt het niveau van de schadelijke aaltjes het laagst,
daarom is het advies om de uien na de vezelhennep in te plannen. I.v.m. gewasresten van de
vezelhennep is het misschien wel aan te raden om het land voor de uien wel een keer te
ploegen.

-

Het inplannen van een graanvrucht vergroot de mogelijkheden om de organische stof balans
te verbeteren. Het stro kan gehakseld worden en er zijn meer mogelijkheden voor een
groenbemester in vergelijking tot de vezelhennep teelt, bijvoorbeeld bladrammenas. Graan
heeft wel een minder goed effect op de trichodoriden in de bodem, echter zijn deze van zo’n
danig laag niveau dat dit geen problemen zal geven.

5.2 Advies bij beide scenario’s
Aardappelopslag:
Met het oog op de AM problemen in dit perceel is het van belang dat er iets aan de aardappelopslag
wordt gedaan. In suikerbieten is dit goed mogelijk, maar in vezelhennep is aardappelopslag niet te
bestrijden. Daarom is het advies om de aardappels voor vezelhennep spuiten met MH, om opslag
onder controle te houden.
Bemesting:
Voor de teelt van suikerbieten is de pH aan de lage kant, dus om eenmalig te bekalken voor de
suikerbieten aan is aan te raden. Het advies is om 1 auto betacal (36 kuub op de 11 ha) aan te voeren.
De pH wordt dan met +/- 0.2 verhoogd.
Organische stof:
Wanneer er gekozen wordt voor een graanvrucht in het bouwplan i.p.v. een hennepteelt dan kan het
stro gehakseld worden, wat voor extra organische stof aanvoer zorgt. Een andere optie zou kunnen
zijn om het stro te verkopen en in ruil daarvoor compost aan te voeren. Hierdoor heeft een graanteelt
een positiever effect op de organische stof balans dan hennepteelt.

Bewerking en vocht:
Momenteel wordt er niet gespit, wat in de bieten problemen geeft bij de opkomst. Het advies is om
voor de bieten aan wel te spitten, zodat er betere aansluiting met de ondergrond is. Het stuifprobleem
kan dan opgelost worden met een gerst onderzaai, het uitrijden van rundveemeest (5-10 kuub/ha) of
papierpulp.
Het is belangrijk om niet dieper te gaan bewerken op dit perceel, want dan verschraald de bovengrond.
Met name op de plek van profielkuil 1 is de bouwvoor erg dun, bij een diepere grondbewerking zal de
bouwvoor daardoor gemakkelijk kunnen verschralen.
In natte periodes wil er wel water blijven staan op het perceel. Het aanleggen van drainages in de lage
plekken dan wel het gebruik van greppels zou dit kunnen verhelpen.
Om de bouwvoor over het gehele perceel dikker te maken kan er meer organische stof aangevoerd
worden door bijvoorbeeld compost toe te voeren. Echter duurt het heel lang voordat dit meetbare
verschillen in de bouwvoor met zich mee brengt. Een minder voor de hand liggende en duurdere
methode zou kunnen zijn om slib uit de Eems aan te voeren. Momenteel wordt hier onderzoek mee
gedaan op landbouwpercelen, deze ontwikkelingen zijn interessant om in de gaten te houden.

6 Saldoberekening
Op basis van de saldo’s in de saldoberekeningen van Delphy voor 2021 is voor de diverse scenario’s
een saldoberekening gemaakt. Deze saldo’s zullen niet 1 op 1 overeenkomen met de saldo’s op dit
specifieke bedrijf. De berekende saldo’s door Delphy zijn namelijk gebaseerd op de gemiddelde
opbrengst en prijs minus kosten die een teler maakt voor het telen van het genoemde gewas, zaai/poot
kosten, bemesting en gewasbescherming, voor het gebied Noordoost. Voor de kosten van de
groenbemesters zijn de saldo’s uit de KWIN-AGV 2018 gebruikt. Het doel van het doorrekenen van
deze scenario’s binnen het BKP plan is om een idee te geven van de verschillen tussen de diverse
scenario’s. In deze saldoberekening is alleen rekening gehouden met de wijzigingen in het bouwplan,
er is dus geen rekening gehouden met de kosten van de overige maatregelen, bijvoorbeeld wel of geen
aanvoer van compost. Onderstaand is wat extra uitleg per scenario te vinden.
Scenario B komt iets positiever uit dan scenario A door de uienteelt. De prijs van uien is sterk variabel
en er worden slechts eenmaal in de 8 jaar uien geteeld in dit scenario, het effect van de uienteelt op
het saldo moet daarom met enige voorzichtigheid bekeken worden.

Scenario A
2021 Aardappelen

Saldo/ha
€ 2.400,00

Scenario B
Aardappelen

Saldo/ha
€ 2.400,00

2022 Suikerbieten

€ 1.625,00

Suikerbieten

€ 1.625,00

2023 Aardappelen

€ 2.400,00

Aardappelen

€ 2.400,00

2024 Vezelhennep (LW)
Rogge
2025 Aardappelen

€ 913,00
€ -160,00
€ 2.400,00

Vezelhennep (LW)
Rogge
Uien (LW)

€ 913,00
€ -160,00
€ 2.967,00

2026 Suikerbieten

€ 1.625,00

Suikerbieten

€ 1.625,00

2027 Aardappelen

€ 2.400,00

Aardappelen

€ 2.400,00

2028 Vezelhennep (LW)
Rogge
Totaal

€ 913,00
€ -160,00
€ 14.356,00

Wintertarwe (LW)
Bladrammenas

€ 1.034,00
€ -196,00
€ 15.008,00

7 Samenvatting
Onderstaand is een samenvatting ingevoegd met daarin kort de vraagstelling, aandachtspunten en de
(optionele) maatregelen.
Dit bodemkwaliteitsplan is opgesteld om de vraag hoe de AM problematiek aangepakt kan worden op
dit perceel te beantwoorden. Daarnaast is er gekeken hoe en welk alternatief gewas eventueel
geschikt zou zijn om het bouwplan voor dit perceel te wijzigen.
Bij het opstellen van het BKP kwamen verschillende aandachtspunten naar voren.
- Actaro en Altus zijn geen geschikte rassen voor deze AM populatie;
- Dunne bouwvoor;
- De organische stof balans is netto net negatief;
- pH aan de lage kant voor suikerbieten;
- Water op het perceel in natte periodes;
Aan de hand van bovenstaande aandachtspunten zijn er een aantal (optionele) maatregelen die de
teler toe kan passen:
- AM bemonstering na de teelt van 2021 om
- Extra organische stof aanvoer door stro hakselen of compost;
- Bekalken voor de suikerbietenteelt;
- Spitten voor de suikerbieten i.c.m. antistuifdek;
- Niet te diep bewerken om bouwvoor niet te verschralen;
- Verdikken van de bouwvoor met behulp van organische stof aanvoer;
- Optie om slib aan te voeren om de bouwvoor te verdichten nader onderzoeken;
- Om de organische stof balans te verbeteren kan er vaste mest of compost worden aangevoerd;

Bodemkwaliteitsplan

Hilde Coolman en Egbert Schepel
HLB, Wijster
Dit Bodemkwaliteitsplan is onderdeel van het project ‘Bodemkwaliteitsplan voor het veenkoloniale
gebied’ welke in opdracht van de Brancheorganisatie Akkerbouw wordt uitgevoerd door het HLB in
Wijster.

Inleiding
Een bodem duurzaam beheren en de kwaliteit verbeteren vraagt een integrale aanpak. Zowel op het
gebied van bodemstructuur, water, bemesting als bodembiologie moeten de juiste maatregelen
worden genomen om een perceel in topconditie te brengen en te houden. In de huidige praktijk zijn
de verschillende aspecten van een bodem (fysisch, chemisch, biologisch) vaak gescheiden werelden
met tegenstrijdige adviezen en dito maatregelen ten gevolg. In het kader van de PPS Beter bodem
beheer heeft WUR Open teelten daarom een concept ontwikkeld om een perceel te kunnen voorzien
van één integraal plan, het bodemkwaliteitsplan (BKP). Het HLB draagt bij aan de ontwikkeling van het
bodemkwaliteitsplan door het concept van WUR Open teelten toe te passen op 10 praktijkpercelen in
het veenkoloniale gebied. Het project ‘Bodemkwaliteitsplan voor het veenkoloniale gebied’ wordt
uitgevoerd in opdracht van de Brancheorganisatie Akkerbouw.
Het BKP voor een perceel wordt opgesteld door te starten met een intakegesprek met de teler, waarin
de vraagstelling van de teler en de benodigde informatie van een perceel verzameld wordt. Dit dient
als basis voor het bodemkwaliteitsplan. In het bodemkwaliteitsplan zijn de bodemkwaliteit en de
huidige praktijk in de volgende deelonderwerpen beschreven: bodemstructuur en -water (H.2),
bodemvruchtbaarheid (H.3), en bodemleven (H.4). In hoofdstuk 5 zijn vervolgens één of meerdere
scenario’s uitgewerkt die de teler kunnen helpen om de bodemkwaliteit te verbeteren en eventuele
problemen op te lossen en in hoofdstuk 6 wordt globaal het effect van de scenario(‘s) op het saldo
toegelicht. Tot slot wordt afgesloten met een samenvatting van de aandachtspunten en een plan van
aanpak.
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1.1 Vraagstelling ondernemer
De vraagstelling van de akkerbouwer:
‘Hoe kan de AM problematiek onder controle worden gekregen op dit perceel?’
‘Zijn er (economisch) gunstige bouwplanverruimingen denkbaar?’
‘Hoe kan ik de structuur van mijn grond verbeteren en een egaler perceel creëren?’

1.2 Algemene bedrijfsinformatie

Het totale bedrijfsoppervlak bedraagt 180 ha. Hiervan wordt op 90 ha zetmeelaardappelen (1 op 2)
geteeld, op 20/22 ha suikerbieten, op 4 ha zomertarwe en op de rest wintertarwe.
Naast de akkerbouw heeft het bedrijf sinds 1992 een pluimveetak. De mest
uit de pluimveetak wordt gebruikt op de eigen percelen. In het verleden
gaf dit geen problemen, maar de laatste jaren ontstaan er problemen in de
fosfaatruimte.

1.3 Algemene perceelsinformatie
Dit bodemkwaliteitsplan is opgesteld voor het perceel
met een
totaal oppervlak van 12.14 ha. Het perceel is gelegen aan de
(GPS coördinaten
).
zijn altijd van veehouders geweest en aan het perceel toegevoegd in
respectievelijk 2014 en 2016.
Figuur 1: Kaartje perceel
Tabel 1: Rotatie op het perceel de afgelopen 10 jaar.

Jaar
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Gewas
Suikerbiet
Aardappels
Wintertarwe
Aardappels
Wintertarwe/Mais
Aardappels
Wintertarwe/Suikerbiet
Aardappels
Wintertarwe
Aardappels

Ras
Emilia
Merano
Henrik
Avarna
Axion
Graham/BTS
Axion
Hendrik
Novano

Groenbemester

Ras

Bladrammenas

Contra

Bladrammenas

Contra

Bladrammenas

Contra

Bladrammenas

Angus
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2 Bodemstructuur en -water
2.1 Fysische bodemkwaliteit

Figuur 2: Hoogtekaart perceeldeel

, bron: Boerenbunder

Figuur 3: Hoogtekaart perceeldeel

, bron: Boerenbunder

Hoogte verschillen: Laagste deel van het perceel zit in de zuidwest hoek (10.9m) en het hoogste deel
zit in het noordoosten (12.33m). Verschil betreft ruim 1 meter.
Profielkuilbeoordeling:
Het betreft hier een versleten dalgrond (zand), waarin de oude lagen nog grotendeels in stand zijn. Er
is enige vermenging tussen de verschillende grondlagen op getreden, maar dit is minimaal. De
overgang tussen de bouwvoor en onderliggende gele zand is scherp bij een deel van de profielkuilen,
Figuur 4. Verder naar het oosten op het perceel is de zwarte teeltlaag dunner en is de overgang
minderscherp, Figuur 4. De dikte van de zwarte teeltlaag lijkt effect te hebben op de gewasstand, hoe
dikker de laag hoe beter het gewas staat.
Er zijn geen storende lagen aangetroffen.
Voor een uitgebreidere omschrijving van de diverse profielkuilen, zie het losse rapport.
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Figuur 4: Profielkuilen. Links gegraven op de west kant van het perceel en rechts gegraven op de oostkant van het perceel.

2.2 Huidige praktijk grondbewerking
Sinds 2006 wordt er niet meer geploegd maar wordt alles gespit, voor iedere teelt aan (ook voor
groenbemester). Na het graan wordt het perceel dus 2x gespit voordat er aardappels in worden
gepoot. Doorgaans wordt er ook wel gewoeld, maar vanwege de droogte, de afgelopen jaren niet.

2.3 Water
Drainage is aanwezig in de laagtes op (aangelegd in 2005), maar werkt niet optimaal. Er is de
mogelijkheid tot beregening op dit perceel. Afgelopen winter is er wateroverlast geweest, er zijn
toen geultjes gegraven om het water weg te laten lopen.
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Figuur 5: Drainage op het perceel aangelegd in 2005, de rode stip geeft ongeveer de plek aan waar water bleef staan in de
winter van 2020.

Het perceel is met name aan de westkant droogte- en stuifgevoelig.

2.4 Aandachtspunten
Op het gebied van bodemstructuur en water valt op dat er met name grote verschillen zitten in de
hoogte van het perceel. Daarnaast is er wateroverlast op delen van het perceel, wat waarschijnlijk
terug te leiden is naar onvoldoende of slecht functionerende drainage.

3 Bodemvruchtbaarheid
3.1 Chemische bodemkwaliteit
Indicator

Resultaat

Resultaat

Streeftraject*

Beoordeling

Organische stof

5.4

C/N verhouding

20-21

19

13-17

5.2

5.3

5.2-5.8

Goed

P bodemvoorraad

605-620

955

345-540

Hoog, wisselend

K-bodemvoorraad

235-335

160

Onduidelijk**

Deels laag

40-45

45

95-145

Laag

pHCaCl – EF

NLV (ruwe schatting)

5.3
Hoog

* Streeftraject gebaseerd op Eurofins uitslag
** Op twee uitslagen van het zelfde perceel, genomen op dezelfde dag staan twee verschillende
streeftrajecten.

3.2 Huidige Praktijk
Eigen kippenmest wordt gebruikt als basis voor de bemesting op het perceel. De kippenmest gift wordt
aangevuld met KAS en Kali60. In het verleden lagen de fosfaatgehaltes van de kippenmest beduidend
hoger. I.v.m. ander voer voor de kippen zijn de afgelopen twee jaren de fosfaatgehaltes gereduceerd.
Zoals in tabel 2 is te zien is de stikstof gift passend voor het huidige bouwplan. Echter wanneer er stro
wordt gehakseld, dan moet er rekening gehouden worden met een extra N-behoefte van 25 kg. Het
feit dat het stro niet goed verteerd is het afgelopen jaar zou er aan kunnen liggen dat er onvoldoende
stikstof beschikbaar was voor zowel de vertering van het stro als voor de groei van de bladrammenas.
Volgens het NDICEA model, Figuur 6, is de stikstof behoefte gedurende het gehele bouwplan
voldoende om aan de vraag te voldoen. Het verloop van de beschikbare N-mineraal, Figuur 7, geeft
7

aan dat er aan het einde van de wintertarwe een lage hoeveelheid N beschikbaar is. Ondanks dat deze
direct weer wordt aangevuld met een nieuwe gift, kan het zijn dat dit de limiterende factor is voor
zowel het verteren van het stro als het groeien van de bladrammenas.
Tabel 2: N-behoefte en gift. w.c. (werking coëfficiënt) deel wat direct beschikbaar is voor het gewas in het groeiseizoen.

Gewas
ZA (Seresta)

N-Behoefte
in kg N
250

Gift per ha

N- Gift in kg N

7.2 ton KM met (w.c. 0.6)
6 ton KM op bladrammenas (w.c. 0.2)
Bladrammenas

WT

200

396 kg Kas-zwavel
278 kg Kas
111 kg Kas

160
54
30
95
75
30

Bladrammenas
Stro
Totaal

60
25
535

6 ton KM met 8 kg N mineral/ton + wat Norg

65
509

Figuur 6: Output van het model NDICEA waarbij de cumulatieve stikstofbeschikbaarheid en de stikstof opname zijn
weergegeven.

Figuur 7: Verloop van N-mineraal in de huidige rotatie.
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3.3 Organische stof

Figuur 8: Organische stof balans berekend a.d.h.v. het bouwplan van de afgelopen 4 jaar.

De organische stof balans is ruimschoots positief.

3.4 Aandachtspunten
De meest recente bodemanalyses geven aan dat de fosfaatgehaltes hoog zijn en kalium waardes
relatief laag. Dit is veroorzaakt door de eigen kippenmest, met relatief hoge fosfaat gehaltes, wat in
het verleden altijd op deze grond is uitgereden. Inmiddels is de N/P verhouding van de mest gunstiger.
Het langzaam verteren van het stro kan te maken hebben met een te krappe stikstofgift na de
wintertarwe. Er is dan onvoldoende N-mineraal beschikbaar voor zowel het verteren van het stro als
voor de groei van de bladrammenas. Een ander aspect voor de stro vertering is het bodemleven
(schimmels en bacteriën) wanneer deze onvoldoende actief zijn kan dit ook resulteren in een langzame
stro vertering. Het bodemleven kan gestimuleerd worden door bijvoorbeeld een compost gift.
In het huidige bouwplan wordt er ruim voldoende organische stof aangevoerd om de organische stof
op peil te houden.

4 Bodemgezondheid
4.1 AM
De afgelopen jaren zijn op het perceel weinig problemen gezien met AM. De teler heeft na elke
Figuur 9: Organische stof balans berekend a.d.h.v. het bouwplan van de afgelopen 4 jaar.

aardappelteelt op dezelfde 2 plekken in het perceel, waar in het verleden een besmetting zat,
gemonsterd. Ondanks een lage gemeten besmetting na de aardappelteelt van 2018, was er het
afgelopen groeiseizoen, 2020, duidelijk schade in het gewas zichtbaar. Uit de intensieve AM
9

bemonstering na de teelt van 2020 bleek dat, met name op
, hoge besmettingen zijn ontwikkeld
van ~7000 lle/ 200 gr grond. Het gaat hier om een 100% G. pallida besmetting.

AM ontwikkeling
7000

Aantal lle/200 gr grond

6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
Merano

Avarna

Axion

Axion

Novano

2012

2014

2016

2018

2020

L1

L2

Figuur 10: AM ontwikkeling op 2 plekken in het perceel, gemeten na de teelt van het desbetreffende ras.
N.B. Perceel is sinds 2016 in gebruik.

Figuur 11: Opbrengstkaart van de aardappeloogst in 2020, met daarbij de gemeten besmettingen na de oogst.
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4.2 Vrijlevende aaltjes
In 2018 en 2020 zijn hoge P. penetrans besmettingen gemeten op perceeldeel , ook zit hier een
aanzienlijke M. chitwoodi besmetting. Op perceelsdeel is nauwelijks P. penetrans aangetroffen en
alleen in 2018 M. chitwoodi.

Vrij levende aaltjes
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
P.penetrans

M. Chitwoodi

P.penetrans

L1

L2

2016
Figuur 12: Vrijlevende aaltjes op perceel

M. Chitwoodi

2018

2020

. N.B. Van zijn er geen gegevens bekend uit 2016.

4.3 Aandachtspunten
De twee plekken die de afgelopen jaren bemonsterd zijn bleken geen representatief beeld te geven
van de AM populatie in het hele perceel. De AM populatie bleek veel hoger dan gedacht. Novano is
een zeer laag tolerant ras voor zowel AM als vrijlevende aaltjes, dit is de oorzaak van de de geziene
schade in het gewas in 2020. Nu er meer duidelijkheid is over de aaltjespopulatie in het gehele veld
kan er een passender ras worden gekozen.

5 Scenario’s
5.1 Huidige rotatie/beheer voortzetten
Bij het voorzetten van de huidige rotatie moet goed gekeken worden naar de AM besmetting. Naast
de AM besmetting verdient ook de P. penetrans populatie de nodige aandacht. Met de huidige rotatie
kan dit in de toekomst problemen gaan geven in de aardappelteelt.
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5.2 Verschillende Scenario’s
Scenario A: 1 op 2 aardappelen blijven telen
Tabel 3: Mogelijke rotatie wijziging, scenario A.

Jaar
2021

Gewas
Wintertarwe

Ras

2022
2023
2024
2025

Aardappelen
Wintergerst
Aardappelen
Wintertarwe

Supporter

2026
2027
2028
2029

Aardappelen
Wintergerst
Aardappelen
Wintertarwe

Afhankelijk uitkomst RKT

2030

Aardappelen

Groenbemester
Bladrammenas
Engels raai i.v.m. pp
Tagetes (In ieder geval op )

Afhankelijk uitkomst RKT
Bladrammenas (afhankelijk van
vrijlevende alen situatie)
Tagetes – indien nodig
Afhankelijk uitkomst RKT
Bladrammenas (afhankelijk van
vrijlevende alen situatie)

Er moet rekening gehouden worden met het AM-probleem. Hier wordt goed op ingespeeld door een
rassenkeuzetoets uit te voeren en hiermee het ras te selecteren, wat het beste bij de populatie past
die zich in dit perceel bevindt. Vanuit de RKT lijken de rassen Avamond (2%), Seresta (2%) en Supporter
(4%) het beste bij deze populatie te passen. Seresta is een laag tolerant ras en is daarom bij deze mate
van besmettingen niet aan te raden. Van het ras Supporter zijn het komende jaar voldoende
aardappels beschikbaar om op dit perceel te zetten. Het is belangrijk om na de teelt van Supporter de
populatie opnieuw te monitoren om te zien of dit ras het gewenste effect heeft gehad. Als dit niet het
geval blijkt te zijn kan er in 2024 Avamond op dit perceel worden geteeld. Daarnaast moet er granulaat
ingezet worden om het resistente ras goed te laten groeien en de besmetting extra te verlagen. Figuur
13 geeft een inschatting van het verloop van de AM-populatie aan de hand van de uitslag in het
verleden en de uitslag van de rassenkeuzetoets. Het is echter erg lastig om het exacte populatieverloop
in te schatten. Vandaar dat een grondmonster na de aardappelteelt van 2022 wordt geadviseerd om
de effecten van dit ras in beeld te krijgen.
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Figuur 13: Inschatting van het AM verloop in het verleden en voor de komende twee jaar a.d.h.v. de beschikbare uitslagen
(AM uitslag en RKT).

De Pratylenchus penetrans populatie die zich, met name, op
bevindt zal zich in het huidige
bouwplan verder ontwikkelen, Figuur 16. Door een andere groenbemester te kiezen kan hier op
ingespeeld worden. Bladrammenas vermeerderd de P. penetrans populatie namelijk sterk. Een
(eenmalige) tagetes teelt zou hier in het bouwplan passen als er in 2023 voor wintergerst wordt
gekozen i.p.v. wintertarwe. Het resterende groeiseizoen na wintertarwe is namelijk te kort voor een
geslaagde tagetesteelt. Na de teelt van 2021 is het advies om, in ieder geval op , geen bladrammenas
in te zaaien. Een Japanse haver zou een voor de hand liggende keuze zijn, maar vanwege de M.
chitwoodi besmetting niet aan te raden. Vandaar dat het advies is om hier voor Engels raaigras als
groenbemester te kiezen, deze vermeerdert de populatie P. penetrans minder sterk dan de
bladrammenas en vermeerderd geen M. chitwoodi. Een andere optie zou kunnen zijn om voor één jaar
geen groenbemester te telen. Het is belangrijk om het perceel dan goed vrij te houden van onkruiden
zodat de aaltjes zich daar ook niet op kunnen gaan vermeerderen. De P. penetrans populatie zal dan
onder braak maximaal 50% afnemen in aantal t.o.v. de populatie na de graanteelt. Wanneer er voor
braak na de wintertarwe gekozen wordt, is dit ook een goed moment om lastig onkruiden en
aardappelopslag van voorgaande jaren te bestrijden.
Figuur 14 geeft een inschatting van het verloop van de P. penetrans besmetting wanneer er volgens
het alternatieve bouwplan wordt geteeld. Het is erg lastig om hier een goede inschatting van te maken.
Het effect van bijvoorbeeld een tagetes teelt is namelijk afhankelijk van de mate waarin deze teelt
slaagt. Ook hier is daarom het advies om na de teelt te monsteren om het effect in beeld te krijgen.
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Figuur 14: Inschatting van het verloop van de P. penetrans besmetting aan de hand van beschikbare uitslagen.

De M. chitwoodi populatie is al sterk gereduceerd door het gebruik van een resistente bladrammenas.
Tagetes vermeerdert M. chitwoodi in ieder geval niet, maar door de teelt van aardappels en tarwe kan
de populatie wel weer toenemen, Figuur 15. Zaak blijft dus om ook hier de populatie goed te blijven
monitoren. In het huidige bouwplan zal M. chitwoodi geen probleem zijn, als er wordt nagedacht over
andere gewassen, moet hier rekening mee worden gehouden.
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Figuur 15: Inschatting van het verloop van de M. chitwoodi besmetting aan de hand van beschikbare uitslagen.

Scenario B: 2 op 5 aardappelen telen en introductie andere gewassen
Tabel 4: Mogelijke rotatie wijziging, scenario B.

Jaar

Gewas

2021

Wintertarwe

2022

Aardappelen

2023

Wintergerst

2024

Uien

Ras

Groenbemester
Bladrammenas
Engels raai

Afhankelijk van uitslag RKT
Tagetes
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2025

Aardappelen

2026

Wintertarwe

2027

Aardappelen

2028

Wintergerst

2029

Suikerbieten

2030

Aardappelen

Afhankelijk van uitslag RKT
Bladrammenas
Afhankelijk van uitslag RKT
Tagetes – alleen indien nodig
Afhankelijk van uitslag RKT

Voor scenario B gelden dezelfde aandachtspunten wat betreft de aaltjes (AM en Pratylenchus
penetrans) zoals bij Scenario A beschreven. Daar komt nog extra bij kijken dat verscheidene vrijlevende
aaltjes schade kunnen toebrengen aan de ui. Met name P. penetrans kan voor schade zorgen, maar
ook M. chitwoodi kan schade veroorzaken. Door de uienteelt in te passen na de tagetesteelt wordt
voor de ui het optimale moment in de rotatie gekozen met het oog op de aaltjes.
Het implementeren van een suikerbietenteelt, allicht eerder dan aangegeven in bovenstaande rotatie,
is ook een manier om de P. penetrans populatie een tik te geven.
De pHCaCl is 5.2-5.3. Waarschijnlijk varieert dit over het perceel, waardoor het op bepaalde plekken
misschien aan de lage kant is voor suikerbieten. Het is daarom aan te raden om voor de
suikerbietenteelt de pH over het perceel beter in beeld te brengen, zodat er eventueel variabel bekalkt
kan worden.

Figuur 16: De aanwezige vrijlevende aaltjes en de invloed die de te telen gewassen en groenbemesters hebben op de
populatie en vice versa. Bron: aaltjesschema.nl

5.3 Overig advies (beide scenario’s)
Om de verschillen in organische stof en de pH goed in beeld te krijgen op het perceel raden we aan om
een intensieve bodembemonstering op het perceel uit te voeren, bv. LIAB. Het perceel is erg variabel
en hiermee wordt er goed inzicht verkregen in de variatie en kan erop ingespeeld worden met
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bemesting, bekalken en aaltjesbeheersing. Hiermee kan uiteindelijk een egaler perceel verkregen
worden.

Bemesting
Organische mest
Op het bedrijf wordt de eigen kippenmest gebruikt als basis bemesting. De fosfaatgehaltes van de
eigen kippenmest zijn lager dan de gemiddelde gehaltes die in het handboek bemesting worden
gehanteerd. Sinds 2 jaar krijgen de kippen ander voer en is het fosfaatgehalte in de mest flink
teruggelopen. Door deze gunstigere N/P verhouding is het niet nodig om af te wisselen met drijfmest.
Organische stof
In 2019 is ervoor gekozen om het stro van de wintertarwe te hakselen in plaats van af te voeren. Dit
stro verteerd echter langzaam. Er is krap voldoende stikstof beschikbaar voor zowel de stro vertering
als de bladrammenas, dit zou hier de oorzaak van kunnen zijn. Daarnaast zou het ook te maken kunnen
hebben met het bodemleven, een compost gift zou gebruikt kunnen worden om het bodemleven te
activeren. Aangezien er verder ruim voldoende organische stof wordt aangevoerd zou ervoor kunnen
worden gekozen om het stro af te voeren.
Stikstof
De stikstof gift na de wintertarwe is aan de krappe kant voor zowel de groei van de bladrammenas als
voor de vertering van het stro. Met een iets hogere kippenmest gift of een aanvullende kunstmest gift
zou dit gemakkelijk opgelost kunnen worden. Een andere optie zou zijn om varkensmest te gebruiken
in plaats van kippenmest, omdat de stikstof hieruit sneller vrij komt. Figuur 17 geeft weer hoe de
organische stof balans eruit ziet als de kippenmest gift na de wintertarwe wordt vervangen voor een
varkensdrijfmestgift, deze blijft positief.

Figuur 17: Organische stof balans met VDM i.p.v. kippenstrooiselmest.
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Kali
Gezien de relatief lage waardes voor de K-bodemvoorraad, verdient de aanvoer van Kali de aandacht.
Voor het aanvoeren van Kali zou voor compost gekozen kunnen worden i.p.v. eigen kippenmest. De
vraag is of het financieel voordelig is om compost aan te voeren i.p.v. eigen kippenmest, maar gezien
de kali gehaltes zou het wel op dit perceel passen.

Droogte/water:
Het perceel is droogte gevoelig, er worden echter al allerlei maatregelen genomen om hier zo goed
mogelijk op in te spelen: niet meer woelen en veel organische stof aanvoeren. Het advies is om dit zo
veel mogelijk te blijven doen.
Daarnaast wordt blijft er in natte periodes water op bepaalde plekken water op het land staan. Met
een drainage specialist kan er gekeken worden hoe de drainage het beste aangelegd kan worden om
water op deze plekken te vermijden.
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Hoofdstuk 6 Saldoberekening
Op basis van de saldo’s in de saldoberekeningen van Delphy voor 2021 is voor de diverse scenario’s
een saldoberekening gemaakt. Deze saldo’s zullen niet 1 op 1 overeenkomen met de saldo’s op dit
specifieke bedrijf. De berekende saldo’s door Delphy zijn namelijk gebaseerd op de gemiddelde
opbrengst en prijs minus kosten die een teler maakt voor het telen van het genoemde gewas, zaai/poot
kosten, bemesting en gewasbescherming, voor het gebied Noordoost. Voor de kosten van de
groenbemesters zijn de saldo’s uit de KWIN-AGV 2018 gebruikt. Het doel van het doorrekenen van
deze scenario’s binnen het BKP plan is om een idee te geven van de verschillen tussen de diverse
scenario’s. In deze saldoberekening is alleen rekening gehouden met de wijzigingen in het bouwplan,
er is dus geen rekening gehouden met de kosten van de overige maatregelen, bijvoorbeeld wel of geen
aanvoer van compost. Onderstaand is wat extra uitleg per scenario te vinden.
Huidige scenario:
We gaan er vanuit dat wanneer er niets wordt gedaan aan de AM problematiek en er niet wordt
ingegrepen op het ontwikkelende P. penetrans probleem dat het saldo van de zetmeelaardappelen de
komende jaren terug zal lopen, Tabel 5.
Scenario A:
Vanuit diverse onderzoeken is bekend dat een aardappelteelt na een tagetes groenbemester een
beduidend hogere opbrengst geeft. Het lastig is om deze meer opbrengst te kwantificeren, onder
andere omdat dit afhankelijk is van het slagen van de tagetes teelt. Ook eventuele meeropbrengsten
door het telen van de juiste aardappelrassen en/of het mogelijk verminderde gebruik van granulaat is
niet meegenomen in de saldoberekeningen, omdat de exacte effecten lastig in te schatten zijn.
Daarnaast is het onzeker of de relatief dure tagetes teelt in 2027 nodig is, dit zal aan de hand van een
vrijlevende alen monster t.z.t. moeten worden vastgesteld. De saldoberekening voor scenario A is
hiermee wat aan de voorzichtige kant, maar zal naar waarschijnlijkheid hoger liggen dan wanneer er
zal worden vastgehouden aan het huidige bouwplan, Tabel 5.
Als er naar het bedrijfssaldo wordt gekeken heeft de teelt van de wintergerst ook nog een impact. Het
zaad van de wintergerst moet dan afgevoerd worden en voer-tarwe moet aangekocht worden.
Wanneer er niet gekozen wordt voor de tagetesteelt i.v.m. saldo technische redenen, dan zou een
ander alternatief voor de bladrammenas, Japanse haver kunnen zijn. Dit is geen waardplant voor P.
penetrans, wel voor M. chitwoodi maar dit geeft in scenario A geen problemen. Het ruimt de P.
penetrans echter niet actief op, wat een tagetes wel doet.
Scenario B:
Voor scenario B geldt hetzelfde als voor scenario A. De eventuele meer opbrengsten door het gebruik
van de juiste aardappelrassen en de tagetesteelt is lastig in te schatten, daarom is ervoor gekozen om
hetzelfde saldo voor zetmeelaardappelen aan te houden. De uienteelt zorgt hier voor het grote verschil
met de voorgaande scenario’s. De prijs van uien is sterk variabel en er worden slechts eenmaal in de
10 jaar uien geteeld in dit scenario, het effect van de uienteelt op het saldo moet daarom met enige
voorzichtigheid bekeken worden.
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Tabel 5: Saldoberekening gebaseerd op cijfers Delphy Actua Noordoost nummer 1 2021 en KWIN AVG 2018, * Kosten
tagetes teelt niet gebaseerd gegevens WUR. Bij de saldo’s van wintertarwe is er vanuit gegaan dat het stro wordt verkocht.
Huidige scenario
2021 Wintertarwe
Bladrammenas
2022 Aardappelen

Saldo/ha
€ 1.339,00
€ -196,00
€ 2.400,00

2023 Wintertarwe
Bladrammenas
2024 Aardappelen

€ 1.339,00 Wintergerst
€ -196,00 Tagetes*
€ 2.300,00 Aardappelen

€ 1.045,00 Wintergerst
€ -425,00 Tagetes*
€ 2.400,00 Uien (LW)

€ 1.045,00
€ -425,00
€ 2.967,00

2025 Wintertarwe
Bladrammenas
2026 Aardappelen

€ 1.339,00 Wintertarwe
€ -196,00 Bladrammenas
€ 2.200,00 Aardappelen

€ 2.400,00

2027 Wintertarwe
Bladrammenas
2028 Aardappelen

€ 1.339,00 Wintergerst
€ -196,00 Tagetes*
€ 2.100,00 Aardappelen

2029 Wintertarwe
Bladrammenas
2030 Aardappelen

€ 1.339,00 Wintertarwe
€ -196,00 Bladrammenas
€ 2.100,00 Aardappelen

€ 1.339,00 Aardappelen
€ -196,00
€ 2.400,00 Wintertarwe
Bladrammenas
€ 1.045,00 Aardappelen
€ -425,00
€ 2.400,00 Wintergerst
Tagetes*
€ 1.339,00 Suikerbieten
€ -196,00
€ 2.400,00 Aardappelen

€ 16.815,00

€ 16.701,00

€ 18.135,00

Totaal

Scenario A
Wintertarwe
bladrammenas/engelsraai
Aardappelen

Saldo/ha
€ 1.339,00
€ -164,00
€ 2.400,00

Scenario B
Wintertarwe
bladrammenas/engelsraai
Aardappelen

Saldo/ha
€ 1.339,00
€ -164,00
€ 2.400,00

€ 1.339,00
€ -196,00
€ 2.400,00
€ 1.045,00
€ -425,00
€ 2.010,00
€ 2.400,00

Hoofdstuk 7 Samenvatting
Onderstaand is een samenvatting ingevoegd met daarin kort de vraagstelling, aandachtspunten en
de (optionele) maatregelen.
Dit bodemkwaliteitsplan is opgesteld om de vraag hoe de AM problematiek aangepakt kan worden op
dit perceel te beantwoorden. Daarnaast is er gekeken of er (economisch) gunstige
bouwplanverruimingen mogelijk zijn en of er een egaler perceel verkregen kan worden.
Bij het opstellen van het BKP kwamen verschillende aandachtspunten naar voren.
- Op het gebied van bodemstructuur en water verdient de drainage de aandacht. Een slecht
functionerende drainage is waarschijnlijk de oorzaak van de wateroverlast afgelopen winter;
- Het perceel is variabel, deze verschillen zijn nu niet duidelijk in beeld;
- Het achtergebleven stro wordt niet goed verteerd, de exacte oorzaak hiervan is lastig in te
schatten, maar zou kunnen liggen bij een te krappe stikstof gift of bij onvoldoende actief
bodemleven;
- De AM populatie is de afgelopen jaren onderschat, waardoor de populatie ongezien kon
groeien tot de huidige hoeveelheden. De juiste rassenkeuze i.c.m. granulaat toepassing is
essentieel om deze weer onder controle te krijgen;
- De P. penetrans populatie heeft de potentie om door te groeien tot een groot probleem in dit
perceel.
Aan de hand van bovenstaande aandachtspunten zijn er een aantal (optionele) maatregelen die de
teler toe kan passen:
- Rassenkeuzetoets om de juiste ras bij deze AM populatie te bepalen;
- Tagetes implementeren als groenbemester om de P. penetrans populatie te reduceren;
- Compost aanvoeren;
- Intensieve bemonstering op het gebied van pH en organische stof;
- Drainage verbeteren op natte stuk;
- Bouwplanverruiming met uien/suikerbieten, scenario B.
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