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 Inleiding 
 

Op proefboerderij de Kollumerwaard is in 2019 een demo-/proef-/pilot veld aangelegd om te 

onderzoeken wat het effect van verschillende perceel-afspoelingsmaatregelen is in zaaiui. Op een 

gangbaar en homogeen perceel zaaiuien zijn diverse maatregelen aangelegd na het zaaien, waarna er 

emmers ingegraven zijn voor het waarnemen van de mate van afspoeling bij de verschillende 

maatregelen.   Doel is om de hoeveelheid afgespoeld hemelwater te bepalen van de verschillende 

objecten. Er is in het seizoen meerdere keren beregend op het perceel, en tevens waren er ook enkele 

momenten van natuurlijke regenval, welke voor water in de emmers zorgden. Naast dat de 

hoeveelheid water in de ingegraven emmers is gemeten (kwantiteit), zijn op twee momenten ook 

watermonsters opgestuurd naar het analyses-lab van Wetterskip Fryslân ter analyse van de 

aanwezigheid van verschillende gewasbeschermingsmiddelen in het afgespoelde water (kwaliteit). 

 

De toepassingen lagen niet in herhalingen, en dus mag er niet gesproken worden over een echt 

proefveld waarin daadwerkelijke conclusies aan de metingen gekoppeld mogen worden. De 

verschillende toepassingen zijn in het seizoen vergeleken, maar door de meer pilot-achtige opzet van 

het geheel, en tevens het éénjarige karkater, mogen er geen harde conclusies op basis van de 

verkregen data genomen worden. In dit verslag wordt de opzet en uitvoering van het pilot-veld en het 

verloop ervan besproken. Tevens zijn de waargenomen afspoelings-gegevens te vinden en ook de 

resultaten van de water-analyses zijn bijgesloten. 

 

Bij het opzetten van dit experiment/pilotveld en het uitzoeken van de mogelijkheden van uitvoering 

heb ik contact gehad met o.a. contactpersonen van het CLM, Agrifirm, WUR PPO en Bayer. Graag wil 

ik ze hierbij bedanken bij het sparren over de best-practise van dit vraagstuk. 
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 Aanleg en objecten 

 Opzet  

De pilot is aangelegd in één ras (praktijk, Hypark). Het aantal herhalingen is één plot per object. Er mag 

dus niet gesproken worden over een daadwerkelijke proef, maar meer een pilot-/demonstratie-

eenheid. De breedte van iedere plot bedraagt 2 bedden (a 3 meter breed), waarbij de verschillende 

toepassingen tussen de bedden wordt aangelegd, waarbij dit tevens de ruimte tussen het bed is waar 

de emmers geplaatst zijn. De lengte van de plots bedraagt 50 m, waarbij over de volle lengte de 

toepassingen aangebracht zijn. Halverwege de plots zijn emmers ingegraven voorzien van dakgoten 

van ca. 30-40 cm lengte aan beide kanten van de emmers, in het verlengde van de tussenruimte tussen 

de bedden van iedere toepassing.  Zie in onderstaande figuur hoe dit is gerealiseerd. De emmers zijn 

vervolgens afgedekt, om te voorkomen dat regenwater direct in de emmers terechtkomt en er zo 

alleen water vanuit de goten in de emmers gemeten wordt (zie onderstaande Figuur 1) . 

 

 
 

 

Na een hevige regenbui of na kunstmatige beregening via beregeningsboom- of kanon zijn de 

hoeveelheden water in de emmers bepaald door de inhoud er middels een boormachine-slangenpomp 

uit te halen (Figuur  2, om zo de emmers en goten goed op hun plek te houden en dus de verstoring 

van de grond minimaal te houden), en is de hoeveelheid afgelezen in de opvang-emmer of maatbekers. 

In het project is ook beoogd om naast de kwantiteit ook de kwaliteit van het afgespoelde water te 

bepalen. Dit is gebeurt door Wetterskip Fryslân. Hiervoor zijn er op twee momenten in het 

groeiseizoen watermonsters (zie Figuur  2) van alle emmers naar het lab gebracht, welke werden 

geanalyseerd op aanwezige gewasbeschermingsmiddelen. Het verzenden van de watermonsters heeft 

plaatsgevonden op dezelfde dag dat het water uit de emmers is gehaald, om zo de afbraak van de 

aanwezige stoffen zo minimaal mogelijk te houden. 

 

Figuur  1: Foto's van de aangelegde aftapmogelijkheid in het perceel. 
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Figuur  2: Aftappen van de monsters middens boormachine slangen-pomp, en monsterflessen gevuld voor analyse bij het 
Wetterskip. 

De hoogte-kaart van het gebruikte perceel is te vinden in onderstaande figuur. Zoals te zien, betreft 

een het een nagenoeg vlak perceel, en is de verwachte perceelemissie lager dan wanneer er een 

duidelijk hoogteverschil in het perceel zit. Toch is er gekozen om de pilot op dit perceel aan te leggen, 

omdat het een perceel van de proefboerderij zelf betreft en op deze manier er eenvoudig discussie- 

en interactie kan plaatsvinden over dit thema bij de bezoekers van het pilot-/demoveld. 

 

 
Figuur  3: Hoogtekaart van het betreffende perceel (bron: Boer&Bunder online). 

 

 Real i sat ie  van de  toepass ingen in  het  veld  

Op 24 april zijn de objecten en opvang-emmers aangebracht, nadat op 12 april de uien waren gezaaid 

en op 11 april het land klaar gelegd werd conform reguliere landbouwpraktijk. In eerste instantie 

waren er zes objecten beoogd om in dit demo-/pilotveld aan te leggen, maar de putjesrol (beoogd 

object B) voor het maken van putjes in het zaaibed van de uien was helaas niet tijdig beschikbaar en 
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i.c.m. de regen die in de eerste week na het zaaien viel was het niet verantwoord om de machine nog 

op een later moment over de uien te laten rollen; dit gaf teveel ongewenste bodem- en gewas-schade 

en daarmee geen representatief beeld voor de mogelijkheid van deze machine. Object F was vooraf 

afgestemd met de opdrachtgever dat dit een éénmalige spuit-toepassing betrof, welke middels de 

hand-hengelspuit van SPNA is gerealiseerd (0,4 l/ha Concrete in 300 l/ha spuitvolume). Echter bleek 

achteraf dat deze bespuiting ieder praktijk-spuitmoment gecombineerd moest worden in de reguliere 

spuittank. Helaas was dit niet alsnog realiseerbaar door de ligging deze pilot in het perceel. Dus dit 

object is conform afspraak éénmalig uitgevoerd, maar dit is niet de reguliere manier van het inzetten 

van een dergelijke hechter. De overige objecten zijn wel volgens planning gerealiseerd. In 

onderstaande Tabel 1 zijn de objecten weergegeven en tevens zijn er in Figuur  4 foto’s van de 

aangelegde toepassingen zichtbaar. 

 
Tabel 1: Overzicht van de beoogde objecten in demo/pilot. 

 Object Toepassing 

A Onbehandeld Geen afspoelings-maatregelen 

B = niet 

gerealiseerd 

Putjesrol Na zaaien toepassen putjesrol over plot (3m. breed) 

C Erosiestopper (handmatig) erosiedijkjes tussen de rijen uien aanbrengen 

D Woeltand Tussen de bedden lostrekken na zaaien met 

woeltand/doornsteek 

E Erosiestopper 

+woeltand 

 Combinatie van object C+D 

F Hechter Toepassen van een hechter na zaaien (volveldse toepassing, 

eenmalig) 
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Figuur  4: Aangelegde objecten: v.l.n.r. v.bo.n.be.: Onbehandeld, erosiestoppers, woeltand, woeltand+erosiestoppers en 
hechter aangebracht. 

 Sc hemat isc he weergave demo-/pi lotveld  

 

Een schematische indeling van het gerealiseerde veld is in onderstaande figuur zichtbaar. 
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Figuur  5: Schematische weergave van gerealiseerde demo-/pilotveld. 

 Ver loop groeisei zoen:  afspoel ings -momenten  

Een overzicht van de weersomstandigheden in het groeiseizoen, is te vinden in bijlage 6 (temperatuur, 

luchtvochtigheid en regenval). Na het zaaien en aanbrengen van de objecten viel gelijk een natuurlijke 

bui (25 april, 15 mm), waarna we op 26 april een water-gift middels de beregenings-boom hebben 

toegediend aangevuld met een natuurlijke regenbui (26 april, 10 mm beregening en 6 mm regen). In 

onderstaande figuur is het beeld te zien op het veld na deze natuurlijke regenval i.c.m. de beregenings-

boom. Na afloop van deze bui zijn de emmers middels een boormachine-slangenpomp geleegd en zijn 
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de hoeveelheden water in de verschillende emmers bepaald. Na deze regen was het langere tijd koud, 

en viel er niet veel regen. Vervolgens is er op 20 mei weer beregend (20 mm), mede door uitblijvende 

neerslag en onregelmatige opkomst in de uien. Bij het legen en meten van het water in de emmers, 

zijn er monsters genomen t.b.v. analyse op het lab van Wetterskip Fryslân. Op 29 mei en 12 juni viel er 

een regenbui, waarna er ook weer meting van hoeveelheden heeft plaatsgevonden. Op 2 juli is er 

wederom beregend en zijn er ook weer hoeveelheden bepaald. Tevens is er op dat moment ook een 

monster genomen uit alle emmers om te worden ge-analyseert bij het Wetterskip Fyslan op inhoud 

van gewasbeschermingsmiddelen. Op 20 juli volgde een flinke, lokaal heel verschillende hoosbui en 

zat er 22 mm in de regenmeter op het veld. Op 27 juli is er nog een derde maal beregend (20 mm), 

waarna er ook op 12 augustus, 26 augustus en 11 september water is gemeten in de emmers na 

natuurlijke regenval (6-25 mm). 

 

 
Figuur  6: Links: beeld van het veld na beregening en natuurlijke regenval eind april. Rechts: beregening van het veld in juli 
middels beregenings-kanon. 
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 Resultaten 

 Water  kwant ite i t  

In onderstaande Tabel 2 zijn de hoeveelheden water afgemeten in de emmers zichtbaar, na de 

omschreven regen of beregening zoals in sectie 2.4 weergegeven. Naast de hoeveelheden op de 

verschillende momenten, is ook het gemiddelde per toepassing zichtbaar. In is ook een grafische 

weergave van deze data zichtbaar (Figuur  7). 

 
Tabel 2: Overzicht van hoeveelheid (mL) afgetapt water uit de emmers in de verschillende toepassingen op de verschillende 
momenten in het seizoen. 

Toepassing mL 
25 april  

mL 
26 april 

mL 
22 mei 

mL 
29 mei 

mL 
12 juni 

mL 
02 juli 

Onbehandeld 1100 12000 11000 1900 10200 10000 

Erosiestopper 1000 4800 8750 1200 6000 9000 

Woeltand 1150 750 1500 200 800 1800 

Erosiestopper + woeltand 1150 750 1100 100 900 2200 

1x hechter 1200 11000 10750 1000 10200 10000 

Toepassing mL 
22 juli 

mL 
27 juli 

mL 
12 augustus 

mL 
16 augsutus 

mL 
11 september 

mL 
Gemiddeld 

Onbehandeld 10000 10000 7000 12000 10200 8672,7 

Erosiestopper 6200 9000 3000 12000 9200 6377,3 

Woeltand 700 1900 500 4000 5000 1663,6 

Erosiestopper + woeltand 1200 2100 350 4000 3800 1604,5 

1x hechter 10500 10000 6500 12000 9900 8459,1 

 

Zoals te zien in bovenstaande Tabel 2 en Figuur  7, zijn er zichtbare verschillen in de hoeveelheden 

water in de emmers. In onderstaande foto’s zijn deze verschillen ook zichtbaar in de emmers. Over het 

algemeen zat er in zowel de onbehandelde als het hechter plot het meeste water in de emmers, vaak 

duidelijk afgetekend ten opzichte van de overige objecten die duidelijk minder water in de emmers 

hadden. Opvallend is dat de verschillen tussen onbehandeld en de toepassingen tijdens het seizoen 

duidelijk kleiner worden, mn. voor het object van de erosiestopper. Dit is verklaarbaar doordat de 

gerealiseerde dijkjes (‘stoppers’) tijdens het seizoen langzaam afvlakten en hiermee hun stoppende-

vermogen kleiner lijkt te worden, als wanneer de dijkjes recent gerealiseerd waren (zie Figuur  9). 
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Figuur  7: Grafische weergave van hoeveelheden water in de verschillende emmers. 

Het toepassen van de woeltand geeft duidelijk een verminderde hoeveelheid water in de emmers, 

gedurende het gehele groeiseizoen. Het toevoegen van de erosiestopper bovenop het lostrekken met 

een woeltand laat geen duidelijke meerwaarde zien t.o.v. enkel de woeltand toepassing. Soms zijn de 

waargenomen hoeveelheden net iets verschillend van elkaar, waarbij de verschillen onderling t.o.v. de 

verschillen met onbehandeld nihil zijn en ook niet duidelijk eenduidig zijn tijdens het groeiseizoen. 

Het toevoegen van de hechter (éénmalig na zaaien) heeft geen zichtbaar effect gehad op de 

hoeveelheid water in de emmer.  

 

 
Figuur  8: Zichtbare verschillen in hoeveelheden water in de emmers (foto: 22 juli). 
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 Water  kwal i te it  

Op twee momenten (22 mei en 2 juli) zijn er watermonsters genomen en naar het laboratorium van 

het Wetterskip Fryslân gebracht. Deze zijn aldaar geanalyseerd op aanwezigheid van 

gewasbeschermingsmiddelen. Op beide momenten was de bron van het water in de emmers 

beregeningswater, waarbij er naast de vijf-toepassingen ook water is opgestuurd uit de bron van 

beregening (oppervlakte water uit de sloot). Een uitgebreide analyse van een 41-tal stoffen volgde, 

waarna er voor het begrip van de analyses beperkt wordt tot de werkelijk toegepaste middelen tijdens 

het groeiseizoen. In Bijlage 1 zijn de toepassingen te vinden, van welke op 22 mei restanten zijn 

gevonden van de toegepaste Stomp (Pendimethalin) en Pyramin (Chloridazon). Op 2 juli zijn er 

restanten gevonden van de toepassingen Stomp, Pyramin, WingP, Starane en Sumicidin. De overig 

waargenomen stoffen is niet in deze verslag-legging opgenomen, omdat ze ook niet toegepast zijn in 

deze pilot en dus niet direct gekoppeld kunnen worden aan een toepassing en de aanwezigheid van 

de emissiebeperkende maatregelen.  

 

Figuur  9: Zichtbaar vervagende erosie-stoppees tijdens het groeiseizoen, v.l.n.r. v.bo.n.be.: 22 mei, 12 juni, 22 juli en 16 augustus. 
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Over het algemeen zaten er veel verschilen tussen de waargenomen data van waterkwaliteit. 

Belangrijk om te realiseren bij het intepreteren van de data is dat er altijd een 10% foutmarge op de 

bepaalde waarden zit, dus spreiding van waargenomen data binnen deze 10% kan nooit gekoppeld 

worden aan de toepassing. Daarnaast is het belangrijk om te beseffen dat alle verschillende middelen 

een heel ander afbraak- en hechtings-eigenschappen aan water en grond hebben. Dit kan variaties 

geven tussen de middelen en zo het intepreteren van de verkregen data lastig maken.  

 

Belangrijk om te realiseren, is dat dit een demo-/pilotveld betrof met toepassingen in één herhaling en 

daarnaast ook slechts éénjarig, dus het daadwerkelijk doen van waarnemingen koppelen aan 

concluderende resultaten is beperkt. Echter de grote lijnen qua waargenomen verschillen kunnen een 

indicatie aangeven maar harde conclusies op basis van deze data is niet betrouwbaar! 

 

In onderstaande tabellen zijn de resultaten van de waterschaps-analyses van de monsters van 22 mei 

en 2 juli zichtbaar. Zoals te zien laten de objecten met de minste kwantitatieve afspoeling (woeltand 

en erosiestopper) een hogere concentratie zien van de geanalyseerde stoffen. Verklaarbaar omdat er 

minder water in de emmers is gekomen en de monsters dus in die zin minder verdund waren. Vraag is 

echter of naast deze concentratieverschillen er absoluut ook een andere hoeveelheid middelen 

afspoelt. Door te corrigeren met de hoeveelheid van afspoeling in het onbehandelde object (= 100%, 

overige objecten terugrekenen naar een percentage hiervan), is er een absoluut vergelijk mogelijk van 

de waargenomen stoffen op basis van de werkelijk afgespoelde hoeveelheid water. 

 
Tabel 3: Analyse kwaliteit monstering op basis van de toegepaste middelen op 22 mei. 

Monstering 22 mei Pyramin Stomp 

 
Bron monster 

ug/l (met correctie, 
onbehandeld=100) 

ng/l (met correctie, 
onbehandeld=100) 

Slootwater <    0.3   1,5   

Onbehandeld 29 29 1800 1800 

Erosiestopper 55 44 2600 2068 

Woeltand 87 12 1900 259 

Erosiestopper + 
woeltand 

90 9 1700 170 

1x hechter 39 38 1800 1759 

 

Op 22 mei (Tabel 3) zijn Pyramin en Stomp in de watermonsters terug te vinden, waarbij heel duidelijk 

is dat het toepassen van de woeltand bijdraagt aan een verminderde hoeveelheid waargenomen 

afgespoeld middel in de emmer. Tussen de overige objecten zitten geen opvallende éénduidige 

verschillen. De verschillen tussen onbehandeld, erosiestopper en de éénmalige hechter zijn, gegeven 

de 10% foutmarge van meten, geen reden om aan te nemen dat er een ander afspoelingsbeeld is 

tussen deze toepassingen.  

 

Kijkend naar de monsters van 2 juli (Tabel 4) zijn er vijf toegepaste stoffen terug te vinden in de 

analyses. Wederom Pyramin en Stomp, waarbij een vergelijkbaar beeld zichtbaar is als op 22 mei; 

minder middel absoluut afgespoeld bij het toepassen van de woeltand. 
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Tabel 4: Analyse kwaliteit monstering op basis van de toegepaste middelen op 2 juli. 

Monstering 2 juli Pyramin Stomp 

 
Bron monster 

ug/l (met correctie, 
onbehandeld=100) 

ng/l (met correctie, 
onbehandeld=100) 

Slootwater <    0.3  9,1  
Onbehandeld 11 11 2700 2700 

Erosiestopper 15 14 7700 6930 

Woeltand 32 6 8300 1494 

Erosiestopper + 
woeltand 27 6 5500 1210 

1x hechter 13 13 4000 4000 

Monstering 2 juli WingP Starane 

Bron monster ug/l (met correctie, 
onbehandeld=100) 

ng/l (met correctie, 
onbehandeld=100) 

Slootwater <    0.2  <    0.5  
Onbehandeld 1,9 2 2,7 3 

Erosiestopper 3,9 4 4 4 

Woeltand 14 3 18 3 

Erosiestopper + 
woeltand 8 2 16 

4 

1x hechter 2,4 2 2,6 3 

Monstering 2 juli Sumicidin  

Bron monster ug/l (met correctie, 
onbehandeld=100) 

  

Slootwater <    2    

Onbehandeld 48 48   

Erosiestopper 95 86   

Woeltand 130 23   

Erosiestopper + 
woeltand 130 29   

1x hechter 97 97   

 

Op basis van alle verkregen data van het Wetterskip ontstaan een aantal vragen, zo is het best 

opmerkelijk dat een aantal middelen in duidelijke mate verhoogd uitspoelen ten opzichte van het 

gebruikte beregeningswater, terwijl ze geen toepassing kenden in op dit perceel (zowel dit als ook 

voorgaande teeltseizoenen). Voor sommige analyses zijn daarnaast de waargenomen analyse-

hoeveelheden in het gebruikt beregeningswater hoger als voor de monsters uit de verschillende 

emmers. Daarnaast zijn de verschillen tussen de objecten met hoge emissie niet altijd éénduidelig 

verschillend in de waargenomen concentratie dan wanneer vergeleken met een lagere emissie: in 

sommige gevallen is er een hoge concentratie in de emmers met ook veel water (terwijl dat juist 

verdund is dus lager verwacht mag worden ten opzichte van de andere toepassingen). In overleg met 

de contactpersoon van het Wetterskip zijn deze vragen ter discussie gelegd bij het laboratorium over 

deze observaties voor het kennen van de juiste nuances bij de praktische vertaling van de verkregen 

lab-data. 
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 Conclusies en aanbevelingen 
 

Dit proef-/demoveld is niet geheel volgens planning verlopen, het gewenste putjes-rol object is niet 

gerealiseerd vanwege de beschikbaarheid van het werktuig rond het toepassingsmoment en ook de 

weersomstandigheden rond het toepassingsmoment gooiden roet in het eten. Dit is spijtig, omdat 

het inpassen van een dergelijke mechanische toepassing erg informatief kan zijn. Daarnaast is het 

toepassen van de hechter niet conform regulier gebruik van een dergelijke hechter gebeurt. Een 

duidelijke aanbeveling voor een mogelijk vervolg van dit object: maak vooraf 100% goed duidelijk 

wat de opzet en uitvoering van de objecten moet zijn om dergelijke onvolkomenheden te 

voorkomen. 

 

Het was erg leerzaam om met dit onderwerp aan de slag te gaan, en het bracht ook de nodige 

discussies op het veld, zowel tijdens de open dag van SPNA, maar ook tijdens de overige excursies die 

we dit veldseizoen hebben gehad op het veld. Mensen zijn er benieuwd naar het effect van dergelijke 

maatregelen, maar combineren dit heel snel met de vraag of het op een vlak perceel zoals dit pilot-

veld de verkregen data wel goed genoeg tot zijn recht komen. Desalniettemin was het pilot-/demoveld 

een duidelijk plek waar er discussie ontstond over het thema perceel emissie. Grote vraag is of de 

hoeveelheden opgevangen water een juist beeld vormen voor de mate van afspoeling. Belangrijk om 

daarnaast te realiseren, is dat dit een demo-/pilotveld betrof met toepassingen in één herhaling en 

daarnaast ook slechts éénjarig, dus het daadwerkelijk doen van waarnemingen koppelen aan 

concluderende resultaten is beperkt.  

 

Belangrijkst is dat de waargenomen verschillen tussen 

de hoeveelheden water in de emmers onder de 

gegeven omstandigheden qua bodemsoort, 

groeiseizoen en water-gift enkel bepaald werden door 

de toegepaste emissiebeperkende maatregelen. Alle 

overige variabelen waren gelijk.  Een interessant vervolg 

van deze kwantitatieve verschillen in water in de 

emmers, is of het toepassen van de woeltand (minder 

water in emmers, dus meer water op perceel blijvend) 

een gevolg kan hebben voor de vocht-toestand van de 

groeiende uien. Dit perceel is tijdens het seizoen 

meermaals beregend, en daardoor was een positief 

effect van meer water in de woeltand-objecten was niet 

zichtbaar in de stand van de uien. Maar mogelijk wanneer er geen beregening was toegepast, waren 

de bedden met woeltand toepassing wellicht een betere vocht-voorziening gehad tijdens het realtief 

droge en warme groeiseizoen. Door het combineren van een dergelijke proef met sensoren in het veld 

t.b.v. vocht-situatie voor het groeiende gewas bij de verschillende toepassingen, kan hier meer inzicht 

in verkregen worden. Op deze manier kan een bijkomend effect (verbeterde vocht-beschikbaarheid 

voor gewas) worden gecombineerd met het emissie-beperkte effect van een toepassing. 
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Zoals ook in de resultaten sectie aangegeven, zijn er nog wat vraagtekens over de relevantie en 

interpretatie van de kwaliteits-monsters; zonder de juiste referenties van de methode is het erg lastig 

om zinvolle uitspraken te doen over de mate van uitspoeling tussen de objecten en ook de 

verscheidenheid aan aangetroffen stoffen. Meer know-how van de data interpretatie van het lab 

richting de praktische houdbaarheid van de waargenomen verschillen is hiervoor belangrijk. Daarnaast 

betrof het een demo-/pilotveld met toepassingen in één herhaling en ook éénjarig: meer data zullen 

verzameld moeten worden om daadwerkelijk uitspraken te kunnen doen over de waterkwaliteit en 

kwantiteit in een dergelijke opstelling. Maar het duidelijke verschil tussen de absolute hoeveelheid 

afgespoeld middel bij de woeltand objecten was wel afgetekend met de overige toepassingen. Door 

deze proef nogmaals vergelijkbaar uit te voeren onder mogelijk net weer andere omstandigheden 

(grondsoort, groeiseizoen) kan de waarde en dus representativiteit  van deze waarneming beter 

worden bepaald. 
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Bijlage 1:  Algemene veldgegevens 
Project 

nummer   

838  

Algemeen   

Gewas Zaaiuien  

Bruto/netto veldgrootte Project  ‘perceelemissie in de hand Fryslân” 

Voorvrucht pootaardappelen  

Bodemanalyse Perceel 4a, zie sectie 3  

Bodemanalyse 7,3 pH ;  

3,5 % O.S. ; 

34 Pw; 

25 september 2017 

24 % lutum ;  

33 % afslib.; 

 

22 K-getal.  

Zaaien   

Landklaarmaken en zaaien 11 april 2019 12 april 2019 

Aanbrengen objecten+emmers 24 april 2019  

Gewasbescherming en onkruidbestrijding 

26-feb RoundUp Ultimate 4 l/ha 

19-apr Stomp 5 l/ha 

7-mei Chloor-IPC 0,5 l/ha 

 Pyramin 0,3 kg/ha 

 AZ-500 0,2 l/ha 

 Emblem Flo 0,15 l/ha 

 Stomp 0,5 l/ha 

 Concrete HF 0,4 l/ha 

14-mei Chloor-IPC 0,75 l/ha 

23-mei Chloor-IPC 0,3 l/ha 

 Pyramin 0,3 kg/ha 

 Chloor-IPC 0,5 l/ha 

 Starane Top 0,15 l/ha 

4-jun WingP 0,5 l/ha 

 Pyramin 0,4 kg/ha 

 Chloor-IPC 0,5 l/ha 

26-jun Sumicidin Super 0,2 l/ha 

11-jul Sumicidin Super 0,2 l/ha 

 Spur 0,15 l/ha 

12-jul Fubol Gold 2 kg/ha 

 Luna Experience 0,5 l/ha 

18-jul Fandango 1 l/ha 

 Penncozeb DG 2 kg/ha 

6-aug Itcan SL270 8,9 l/ha 

 Kantor 0,4 l/ha 
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Bijlage 2: Weersgegevens ti jdens het groeisei zoen  
Weergegevens afkomstig van Dacom Online (sept. 2019)
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Bijlage 3: Grondanalyse perceel 4A 
 

 

 


