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Toepassing van innovatieve bodemanalyse technieken

18 november 2020, HLB: Egbert Schepel / Arjan Mager



Doelstelling TIP
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? !



▪ In juli waren er 4 bijeenkomsten ‘Hoe pas ik taakkaarten toe?’

▪ 12 Nov 19.30 - 20.30 uur: Toepassing innovatieve bodemanalyse technieken

▪ 2 Dec 19.30 – 20.30 uur: Welke databronnen, rekenregels en PL-

toepassingen zijn er? 

▪ In januari: Plant specifieke toepassingen: van herkenning tot actie. 

▪ Binnen studiegroepen komen we tot praktische invulling op uw boerderij

Trainingen en workshops

3[Meld u aan voor de studiegroepen door uw email achter te laten in de chat]



▪ Vooraf graag camera en microfoon uit

▪ Presentatie door spreker

▪ Vragen stellen in chat tijdens presentatie

▪ Na elk deelonderwerp worden vragen beantwoord en is er een poll

Procedure vandaag

4



▪ Welkom en instructie Johan Booij

▪ Inleiding Arjan Mager

▪ Hoe krijg je variatie binnen een perceel in beeld? Arjan Mager

▪ De rol/waarde van bodemanalyse (s)(technieken) Arjan Mager

▪ De praktische toepassing Egbert Schepel

▪ En hoe nu verder? Johan Booij

Agenda
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▪ Voorstellen: 

● Egbert Schepel / Arjan Mager

● HLB-groep: 

▪ Vanavond staat de rol van de bemestingsanalyses (bodem) binnen 

de precisielandbouw centraal

Inleiding
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▪ De bodem is de “factor” met de grootste invloed op opbrengst en 

kwaliteit van de gewassen die we willen telen

▪ De bodem is een complex gebeuren

● Veel verschillende parameters maken samen “de bodem”

● Veelal onderlinge afhankelijkheid/interactie

● Vb: organische stof met invloed op structuur/N-

levering/vochtbinding/nutriëntenbinding/……

▪ De bodem is dynamisch en kan flink variëren op beperkte afstand

Waarom bodemanalyses?
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▪ Textuur (stenen, grind, zand, zilt, klei)

▪ Organische stof gehalte (en kwaliteit) 

▪ Vochtbindend / bufferend vermogen

▪ “Chemische” bodemvruchtbaarheid (beschikbaarheid 

voedingsstoffen)

▪ Biologische bodemvruchtbaarheid (samenspel “goede” en “slechte” 

bodembiologie [veel breder dan aaltjes])

Wat “maakt” de bodem?
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▪ Bodem kent vele parameters

▪ Is van essentiële invloed op teeltresultaat (>> bemesting)

▪ Variatie in de bodem vaak substantieel op kleine afstand

▪ Inspelen op de variatie geeft betere opbrengst/kwaliteit of verlaging 

kostprijs (en milieubelasting)

▪ Er is daarmee behoefte de “binnenperceelsvariatie” (voor meerdere 

factoren) in beeld te brengen 

(zijn de huidige analysetechnieken hiervoor geschikt?)

Samenvatting inleiding / Poll
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Keuzemogelijkheden:

▪ Je neemt meerdere monsters per perceel en kijkt of er variatie is 

waar je op kunt inspelen

● Hoe meer monsters per perceel (ha) hoe nauwkeuriger de 

variatie in beeld komt

▪ Je maakt gebruik van “bekende” variatie binnen een perceel en 

voert analyses uit om de verschillen te verklaren

● Hoe meer bronnen hoe beter

Het in beeld brengen van variatie binnen perceel
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▪ Zonering op basis van aanwezige variatie binnen een perceel

Het in beeld brengen van variatie binnen perceel
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Variatie op perceel in 
beeld brengen

Satelliet/ 
drone data

Perceels data

biomassa

………..

opbrengst

Bodemscan

OS-gehalte

………..

Kwaliteit?



▪ keuzemogelijkheden

Het in beeld brengen van variatie binnen perceel
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Intensief(grid) 
bemonsteren 

Resultaten “plotten” 
op grid in het 

perceel

Informatie van 
sateliet, 

dronebeelden, 
…,opbrengst

Resultaten “plotten” 
op de zones in 

perceel

Zones
maken

Zones 
bemonsteren

Kies de oppervlakte per monster 

maak “taakkaart” bemonstering

Kies de analysemethodiek die past bij het doel

Kies de analysemethodiek die past bij het doel



Voorbeeld perceelskaart NDVI zonering / grid
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BEELD BEWERKT BEELD BEWERKT

Hoe goed is de relatie loofmassa opbrengst?



Voorbeeld perceelskaart NDVI zonering
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BEELD

ZONERING ZONERING



Gridbemonstering

15



▪ Er zijn meerdere geschikte benaderingen om binnenperceelsvariatie

in beeld te verklaren:

● Intensieve grid bemonstering

● Zonebemonstering 

▪ Bij bemonstering op basis van zonering is expertise onmisbaar

● BEELDEN + ERVARING = BASIS voor goede zonering!

▪ Het TIP-project kan u bij beide benaderingen begeleiden

Samenvatting variatie binnen een perceel
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▪ Zodra bemonsteringsplan (zonering / grid) duidelijk is:

▪ WAT te onderzoeken:

● Textuur / nutriënten / os / alen /……

▪ HOE te onderzoeken?

● Er zijn meerdere methoden beschikbaar

● Vanavond toegespitst op nutriënten……

Bodemanalyse(technieken)
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▪ Representatief monster van perceel(sdeel)

▪ Keuze analysemethode (nat chemisch versus sensortechnologie)

▪ Resultaat (afhankelijk van de methode)

▪ advies

Het proces van bemonstering tot uitslag
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Stel je laat de lengte van een aardappel 

meten door twee laboratoria:

Lab 1: 12,7 cm

Lab 2:   5,0 inch

Zelde conclusie: prima lengte voor frites!Resultaat moet “matchen” met advies

pH-KCl meting <->  advies op basis pH-CaCl2
pH-KCl 5,1 = pH-CaCl2 5,4 = pH-H2O 6,0

en wat staat op de uitslag? ZUURGRAAD



Representatief monster
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perceelsgrootte Gewicht bouwvoor 
(kg)

Steekproef 
Prikken / gewicht

5 ha 15.000.000 40 / 0,5-1 kg

1 ha 3.000.000 40 / 0,5-1 kg

0,2 ha
(45 x 45m)

600.000 30 / 0,5-1 kg



▪ Al rijdend / lopend

▪ Bouwvoordiep

● Een analyse geeft geen informatie over de samenstelling van 

de bodem onder de steekdiepte!

● 0-10 cm prikken: geen beeld van de samenstelling 10-25cm

▪ Bij een probleem in het seizoen moet je niet dieper prikken dan de 

zone waar 80% van de wortels zitten

monsternemen
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Hoofdindeling bodemanalysemethoden
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Nat chemisch MIR/XRF 
(LiaB)

NIR 
(laboratorium)

NIR 
(veld)

= de standaard Innovatief Droog monster veldvochtig

Traditioneel Breed inzetbaar Beperkte inzet Flexibel / snel

“Betrouwbaar” Betrouwbaar Ijklijn bepaalt 
kwaliteit

Monitoring tool

“duur” “betaalbaar” Kan goedkoop Verschillende 
toepassingen

Wettelijk kader precisielandbouw



MIR/XRF (LiaB) en NIR-handscanner
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Monstername protocol 
Aantal “prikken” x steekdiepte (volgens vastgesteld patroon)



NIR-handscanner
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▪ Textuur (zand / silt / kleifractie)

▪ Organische stof%

▪ pH-KCl

▪ Verwachte mineralisatiecapaciteit

▪ Vochtvasthoudend vermogen

▪ P-toestand en P-beschikbaarheid

▪ K-getal

▪ Rij overige hoofd- en sporenelementen

Welke informatie biedt MIR/XRF(LiaB) uitslag?
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▪ Het algemeen bodemonderzoek (nat chemisch) (1 per 5 ha?) blijft 

bestaan 

▪ Voor verdere analyse van de variatie binnen percelen zijn ook 

betrouwbare nieuwe technieken beschikbaar (MIR/XRF, LiaB)

▪ De HLB-groep kiest er bewust voor om alle soorten analyses aan te 

bieden (Nat-chemisch, sensor-technieken op het lab en in het veld) 

om bedrijfsspecifieke oplossingen te kunnen bieden

Samenvatting bemestingsanalysetechnieken
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▪ Wat kunnen we met de informatie die we verzameld hebben over de 

(oorzaak van de) variatie binnen een perceel?

● Afhankelijk van de parameter waarover we informatie hebben:

● (proberen) de toestand (te) veranderen

● Inspelen op de toestand

De praktische toepassing
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▪ pH -> plaatsspecifiek bekalken

▪ Organische stof gehalte -> plaatsspecifiek compost geven

▪ P, K, ……. Toestanden -> extra geven op plekken met

toestand laag?

Of geven we in elk geval genoeg om de onttrekking te compenseren 

op de plekken waar we een goed opbrengstpotentieel hebben?

▪ Hoge toestand lage gift / lage toestand hoge gift is niet persé het 

best (misschien wel het meest logisch?)

Parameters die we kunnen veranderen
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Plaatsspecifiek bekalken

Kalk: 6259 nw totaal 

op 4.5 ha

→ 1390 nw /ha
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▪ Welk type producten gebruik je?

● N, P, K,…… of NP, PK, NPK, NPKMg…….

● Compost !?

● Organische mest !?

● Stuur op het element waar de gift/toestand het meest kritisch 

is (bv K uit compost)

Sturen op variatie

29



▪ De textuur (je maakt van zand zomaar geen klei……)

▪ Organische stof (duurt lang om te veranderen)

▪ Waterbufferend vermogen

▪ ………

Misschien moeilijk te veranderen maar wel bijzonder waardevolle 

informatie om tijdens te teelt op in te spelen! TIP helpt!

Parameters die moeilijk/niet te veranderen zijn

30[Meld u aan voor de studiegroepen door uw email achter te laten in de chat]



▪ Maakt u al gebruik van precisie landbouw? Het antwoord is vast; Ja!

▪ Bijvoorbeeld bij aardappelrassen over de percelen verdelen.

▪ Dit kan bijvoorbeeld op basis van ras eigenschappen, als:  

resistentie en/of tolerantie tegen aaltjes, gevoeligheid voor 

phytophthora, droogtegevoeligheid, etc, etc.

▪ of op basis van bodemeigenschappen: bijvoorbeeld vroeg afrijpende

rassen op natte gronden.

▪ Dus precisie landbouw is niet nieuw, maar wordt al jaren toegepast.

Precisie landbouw is dat nieuw?
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▪ De mate van precisie is sterk afhankelijk van de hoeveelheid 

informatie waarmee keuzes kunnen worden gemaakt.

▪ Vooral door lab- en veldonderzoek is er nu meer data beschikbaar.

▪ Aaltjesschade beheersing in zetmeelaardappelen is een goed 

voorbeeld, waarmee precisie landbouw in allerlei verschillende 

gradaties mogelijk is.

▪ Hoe werkt dit?

Precisielandbouw voor direct gebruik
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▪ Aaltjesbesmettingen zijn via bemonstering goed vast te stellen.

▪ Het aantal monsters per oppervlakte-eenheid bepaalt de mate van 

precisie in aaltjesbesmetting. 

▪ Afhankelijk van de aaltjesuitslagen en bodemeigenschappen kan per 

perceel of bemonsterde perceelsgedeelte een keus voor een bepaald 

ras worden gemaakt.

▪ Ook kan bij aaltjesbesmettingen met de juiste informatie de 

eventueel benodigde toepassing en hoeveelheid granulaat worden 

berekend, om zoveel mogelijk opbrengst schade te voorkomen.

Precisie landbouw voor direct gebruik
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▪ Wat is voor een goed granulaat advies per perceel of 

perceelsgedeelte aan informatie nodig:

▪ pH,

▪ % organische stofgehalte,

▪ Mate van AM besmetting,

▪ Mate van verschillende vrijlevende aaltjes besmettingen

▪ Tolerantiecijfer van beschikbare aardappelrassen voor AM en Pp.

Precisie landbouw voor direct gebruik
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Voorbeeld AM + vla of combi-bemonstering
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voorbeeld
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TotAAL (granulaat)advies zetmeelaardappel
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TotAAL (granulaat)advies zetmeelaardappel



Combineer kennis van aaltjes en bemesting
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VLA

AM

MIR/XRF (LiaB)



Combineer kennis van aaltjes en bemesting
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5

4

3

2

1

1 2 3 4 5 6

Organische stof 3-4%

4-5%

5-6%

6-7%

7-8%

8-9%

9-10%



Combineer kennis van aaltjes en bemesting
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4

3

2

1

1 2 3 4 5 6

pH KCL 4.8

4.9

5.0

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5



Combineer kennis van aaltjes en bemesting
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#/200 ml 5300 2250 700 2100 980 7200

5

4

3

2

1

1 2 3 4 5 6

AM/200 ml 0-1000

1000-5000

5000-10000



Combineer kennis van aaltjes en bemesting
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#/ 100 ml 180 230

5

4

3

2

1

1 2 3 4 5 6

Pp/100 ml 0-100

100-200

200-300

300-400

400-500



Combineer kennis van aaltjes en bemesting
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#/ 100 ml 20 60
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4

3

2

1

1 2 3 4 5 6

T. pachydermus/100 ml 0-20

20-50

50-100

100-150

150-200



Combineer kennis van aaltjes en bemesting
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TotAAL advies voor Seresta

AM 5300 2250 700 2100 980 7200

P.pen. 180 180 180 230 230 230

T. pach. 20 20 20 60 60 60

5

4

3

2

1

1 2 3 4 5 6

geen behandeling

rijenbehandeling

halve dosering volvelds

3/4 dosering volvelds

volle dosering volvelds



Combineer kennis van aaltjes en bemesting
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TotAAL advies voor Festien

AM 5300 2250 700 2100 980 7200

P.pen. 180 180 180 230 230 230

T. pach. 20 20 20 60 60 60

5

4

3

2

1

1 2 3 4 5 6

geen behandeling

rijenbehandeling

halve dosering volvelds

3/4 dosering volvelds

volle dosering volvelds



▪ Bij aaltjesschade beheersing in zetmeelaardappelen kan de mate 

van precisie door middel van meer of minder bemesting- of aaltjes 

monsters zelf worden bepaald.

▪ Het advies per perceelsgedeelte kan in een taak kaart worden 

verwerkt, waardoor granulaatstrooiers op het juiste moment de 

juiste hoeveelheid granulaat geven.

Precisie landbouw voor direct gebruik
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▪ Zijn er nog vragen?

▪ Samenvattend:

● Waarom is inzicht in bodemvariatie belangrijk? 

● Hoe krijg je bodemvariatie inzichtelijk? 

● Wat kun je met de informatie doen? 

▪ TIP: sluit u aan bij de studiegroepen. 

We helpen u hierin bij het interpreteren en omzetten van informatie 

naar toepassingen op uw bedrijf

▪ Poll

Ter afsluiting

48[Meld u aan voor de studiegroepen door uw email achter te laten in de chat]



Contactgegevens
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Voor meer informatie:

Johan Booij

Projectleider project TIP

mobiel: 0320-219218

email: johan.booij@wur.nl

!





Dank voor uw aandacht


