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Ö Collega's bekijken de uien van
Theo Vos. Die komen goed boven,
maar dat geldt ook voor de opslag
van bladrammenas: een erfenis
van drie jaar geleden.

De deelnemers
Theo Vos:

‘Eigenlijk moet die
bodemkaart mee in de
trekker’

Miel Maerman:

Studieclub UItmuntend duikt in precisielandbouw

Uientelers in de NOP willen
grip op variatie in het veld

Gewasscans

Wat hebben precisielandbouwtechnieken de uienteelt te bieden? Daar willen
de leden van studieclub UItmuntend graag de vinger achter krijgen. De groep
akkerbouwers uit de Noordoostpolder laat op uitgebreide schaal percelen in
kaart brengen en bespreekt de resultaten met deskundigen. Hun eerste doel:
grip krijgen op de variatie en ervaring opdoen met de techniek.
Het is coronatijd en dus is de traditionele
barbecue van het programma geschrapt,
om de bijeenkomst verantwoord te kunnen
laten doorgaan. Het werd de hoogste tijd
voor de leden van de studieclub UItmuntend
om elkaar even te treffen, vandaag op het
erf van de familie Vos in Bant. De aanloop
van het nieuwe groeiseizoen is bij de meeste
akkerbouwers een uitdaging geweest en dus
valt er vanzelf al genoeg te bespreken. Maar
er is ook een agenda rond hun project op het
gebied van precisielandbouw. Ook werpen ze

even een blik in de uien van Theo Vos, die op
loopafstand staan van de schuur.
Wat meteen opvalt, zijn de vele bladrammenasplantjes op het perceel. Het blijkt een
erfenis van drie jaar geleden. „Het zaad blijft
lang kiemkrachtig, helaas. Maar ik heb goede
hoop dat we het nog wegkrijgen”, zegt Vos.
‘Een mooi anti-stuifdek’, wordt er nog gegrapt. In ieder geval zijn de uien goed bovengekomen. Vos heeft het perceel voor de zaai
beregend, om een voldoende fijn zaaibed
te kunnen neerleggen, dat aansluiting heeft

afnemer Waterman Onions betrokken zijn.
Kennis uitwisselen met deze bedrijven levert
naar beide kanten nieuwe inzichten op. Ook
voeren de telers proeven uit. Zo deden ze
onder meer al een experiment met het effect
van verschillende bewaartemperaturen op
de ontwikkeling van koprot, om het effect
van het heetstoken van de partij goed te
kunnen beoordelen. En in het droge jaar
2018 organiseerden ze een kiemproef, door
gezamenlijk uien uit hun bewaarplaatsen op
potgrond te zetten en de uitkomsten daarvan
te vergelijken.
De akkerbouwers hebben de lat voor zichzelf
hoog gelegd: de ambitie van de groep is om
80 ton exportwaardige uien van een hectare
te halen. Een opbrengst die in deze regio in
goede jaren al wel wordt aangetikt.

met de ondergrond. Voorlopig beschikken de
jonge plantjes daarom nog over voldoende
vocht. Veel collega’s hebben het dit jaar op
dezelfde manier aangepakt.

Kennis uitwisselen
De uientelers hebben elkaar zes jaar geleden ‘gevonden’ tijdens een studiereis naar
Engeland, georganiseerd door De Groot en
Slot. Sindsdien vormen ze een actieve club,
waarin ook toeleverancier ProfytoDSD en

Dit jaar duikt de groep dieper in precisielandbouw. Binnen de club zijn er tot dusver vooral
vooral leden die losse ervaringen hebben
met precisielandbouwtoepassingen, zoals het
maken van een gewasscan in aardappelen of
een opbrengstkaart in granen. Een enkeling
heeft ervaring met het plaatsspecifiek spuiten
van bodemherbiciden of het strooien van
compost, aan de hand van organische-stofkaarten. Nu moet dat bij elkaar gaan komen,
door de uienteelt grondig door te lichten
op de mogelijkheden. „Dat is het mooie van
deze studieclub”, zegt akkerbouwer Miel
Maerman uit Emmeloord. „Met z’n allen doe
je sneller inzichten op. Een jaar is zomaar
weer voorbij.”
Dankzij een POP3-subsidie van de provincie
Flevoland, gericht op verduurzaming, kan
de groep een beroep doen op professionele
begeleiding van DLV-advies en Dronewerkers, die voor de gewasscans zorgt. Bert Rijk
van Aurea Imaging is namens Dronewerkers
het aanspreekpunt voor de groep. Hij laat

vandaag de resultaten van de luchtopnames
zien, die bij alle deelnemers dit voorjaar van
de kale grond zijn gemaakt.

‘Met z’n allen doe je
sneller inzichten op’

Afslibbaarheid
Wat zijn eigenlijk de beperkingen van deze
manier van scannen, wil de groep eerst van
hem weten. Rijk: „Met drone-opnames kun
je niet in de grond kijken. Eigenlijk scan je
alleen de bovenste paar centimeter van de
bouwvoor. Toch komen de verschillen in bodemsamenstelling er in de regel goed uit.”
Om dat de illustreren, toont hij voorbeelden van opnames bij telers die al eens op
een andere manier een bodemscan hebben
laten maken. De telers bevestigen dat ze de
verdeling in organische stof en de zwaarte
van de grond in grote lijnen goed terugzien.
Zandputten en andere scherpe begrenzingen
binnen de percelen zijn moeiteloos aan te
wijzen en ook de wat geleidelijker overgangen komen redelijk in beeld. Wat wel grote
vraagtekens oproept bij de telers zijn de
absolute afslibbaarheidswaarden. Om harde
getallen te kunnen hangen aan de gevonden
verschillen, zijn er op vijf percelen grondmonsters gestoken voor het bepalen van onder
meer de afslibbaarheid, de CEC en het organische-stofgehalte.
‘Die kloppen van geen kant’, kreeg Rijk
meteen al te horen toen hij de kaartjes had
rondgemaild. „Dat zit hem in de werkwijze
van Fertilab”, verklaart Rijk, die voor het
eerst zaken doet met dit laboratorium. „Zij
houden er een andere berekening op na, die
volgens hen beter is, maar die afwijkt van
wat andere laboratoria doen.” Navraag bij
Fertilab, en ook bij onafhankelijke bodemexperts, hebben volgens Rijk nog niet tot een
bevredigend antwoord geleid. Het zit hem
dwars: „Het is net alsof iemand eenzijdig verklaart dat een kilogram ineens 1,2 kilogram
is. Misschien is er een goede reden voor,

Vincent Koekkoek:

‘Het effect van wat
je doet, is moeilijk
meetbaar’

Erik Wierenga:

‘Het moet terugkomen
in opbrengst of
kwaliteit’

Uienstudieclub UItmuntend
Uienstudieclub UItmuntend werd zes jaar geleden opgericht, op initiatief
van De Groot en Slot, Profyto DSD en Wiskerke Onions, die samen met
telers meer grip wilden krijgen op de kwaliteit van uien. Er zijn vijftien
leden. De club komt vier à vijf keer per jaar bij elkaar, waaronder een
buitenlandse excursie. Ieder jaar neemt de groep een ander thema bij de
kop om verder uit te diepen. Naast leren van elkaars ervaringen zetten
ze samen demoproeven op. De groep heeft een diverse achtergrond.
Dat wil zeggen: niet iedereen doet zaken met Profyto of Waterman (die
inmiddels Wiskerke is opgevolgd). Eén van de leden is biologisch teler.
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Opbrengst (2 m2)
1. 72,6 ton per hectare
2. 89,7 ton per hectare
3. 87,5 ton per hectare
Bruto opbrengst

Proefrooiingen in combinatie met
bodemkaarten en gewasopnames
moeten de telers inzicht gaan geven
in de groeiverschillen. De vervolgvraag is: hoe hier op te sturen?

maar dit werkt niet. Het komt het vertrouwen in data bovendien niet ten goede. Maar
we zoeken dit uit en zorgen ervoor dat we
straks bruikbare getallen hebben.”

Vijf demopercelen
Wat de kaarten in ieder geval duidelijk laten
zien, is dat de bodemsamenstelling ook in
de Noordoostpolder vrij bont kan zijn. Hier
en daar is de bovengrond door diepploegen
zelfs bonter geworden, is de ervaring van
telers, waardoor het des te meer loont om op
de variatie in te spelen.
Bij alle vijftien telers wordt er rond de langste
dag nog een keer gevlogen, voor opnames
van de biomassa. Die moeten de verschillen
in gewasgroei aan het licht brengen. Vijf percelen worden daarnaast intensiever gevolgd.
Op die percelen wordt er gedurende het jaar
op vijf momenten gevlogen en worden er
aan het eind proefrooiingen gedaan. Verder
staan er bodem- en weersensoren opgesteld,
die continu het microklimaat doorgeven.
Nu de gewassen net boven komen, zijn er
nog geen verschillen waar te nemen in het
veld. Maar Vos neemt zich alvast voor om dit
seizoen scherper te zijn op afwijkingen in de
gewasontwikkeling. „Eigenlijk moet je ook
die bodemkaart meenemen in de trekker
en gedurende het groeiseizoen kijken of je
de verschillen terugziet in het veld. In grote
lijnen doe je dat misschien onbewust al wel,
maar ik wil dit jaar gerichter gaan kijken.
Vooral bij het rooien is het interessant, want
in het zwad zie je de verschillen in opbrengst
pas goed.”

Vincent Koekkoek schafte afgelopen jaar
zelf een drone aan. De akkerbouwer uit Bant
heeft het ding vooral voor de hobby, maar
is wel gefascineerd door wat hij ziet vanuit
de lucht. „Vanaf de grond lijkt een gewas
soms mooi egaal. Maar als je vanuit de lucht
kijkt, schrik je soms van wat je ziet. Want je
ziet werkelijk alles terug.” Koekkoek is één
van de telers die al wat ervaring hebben met
variabele toepassingen. Zo heeft hij granen
bijbemest op basis van een vegetatie-index
en liet hij in een ander gewas de dosering
bodemherbicide afhangen van het organische-stofgehalte. Of dat zinvol was, vindt hij
moeilijk te zeggen. „Voor mijn gevoel pakte
het goed uit. Maar dat is het lastige met dit
soort dingen: het effect van wat je doet, is
moeilijk meetbaar.”

Plaatsspecifiek
Ook binnen de uienstudieclub zal dit jaar
ervaring worden opgedaan met plaatsspecifieke toepassingen. Voor een variabele
dosering Stomp is het inmiddels te laat. Dat
had misschien gekund als de coronacrisis
geen roet in het eten had gegooid. Maar de
grote ‘bups’ van het bodemherbicide ligt er al
op. In plaats daarvan richten ze zich dit jaar
daarom op de overbemesting.
De animo om ervaring op te doen is groot.
Veel telers hebben al een spuitmachine of
strooier die voorbereid is op variabele afgifte,
maar gebruiken die functie nog niet. Vandaar
dat de groep Harold Zondag van Agrometius
heeft uitgenodigd om iets te vertellen over
communicatie tussen machines. Hij heeft van-

daag twee belangrijke boodschappen voor
de groep: „Je leest regelmatig verhalen over
matige connectiviteit, maar dat is niet het
hele verhaal. Ja, het klopt dat er nog vaak
dingen fout gaan in de communicatie. Maar
soms is het ook alleen een kwestie van een
vinkje aan- of uitzetten. Ga daarom op tijd
aan de slag en begin er niet pas mee als je bij
wijze van spreken in het veld staat.”
Verder wijst hij de telers erop dat er bij verschillende machinemerken vaak extra betaald
moet worden voor de sleutel om gebruik
te kunnen maken van de plaatsspecifieke
aansturing. „Daarom zeg ik: investeer liever
één keer in een universeel systeem, waarmee
je alle apparatuur kunt aansturen. Dan ben
je daar in één klap van af.” De telers nemen
zijn aanbevelingen mee. Ze besluiten om
eerst eens twee strooicombinaties geschikt
te maken voor variabele toediening. Om zo
te bekijken wat er technisch bij komt kijken
en wat het effect is van variabel bemesten.
„Want als je 10 procent verschil in massa ziet,
is het dan wel rendabel om daar op te gaan
sturen?”, vraagt Erik Wierenga. „Plekken die
in een nat jaar het slechtst zijn, zijn in droge
jaren het best. Uiteindelijk moet het resulteren in een betere opbrengst of kwaliteit.”
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