
 
 

 

Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

Pilotveld uitgevoerd door SPNA locatie Kollumerwaard, in opdracht van project Perceelemissie in de 

hand, provincie Fryslân. 

 

 

 

 

 

Verslag  
Perceelemissie in zaaiuien 

 2020 



 
 

 
Perceelemissie zaaiuien   

SPNA 
Locatie Kollumerwaard 

Hooge Zuidwal 1 

9853 TJ Munnekezijl 

Locatie Ebelsheerd 

Hoofdweg 26 

9687 PL Nieuw Beerta 

 

Saskia van Wijk, onderzoeker SPNA 

vanwijk@spna.nl, 0630800124 

 

Carina Rietema, onderzoeker Kollumerwaard 

rietema@spna.nl, 06-57261589 

 

Internet www.spna.nl 

E-mail info@spna.nl 

BTW nr. NL.003073890.B.01 

KvK 41009862 

Rabobank 31.60.20.850 

IBAN NL79RABO031.60.20.850 

BIC RABONL2U 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Opdrachtgever: Project ‘Perceelemissie in de hand provincie Fryslân’  

 

Auteur: Saskia van Wijk en Carina Rietema  

 

Rapportnummer: 313 

 

Projectnummer: 838 

 

Onderzoekslocatie: SPNA Kollumerwaard, Munnekezijl 

 

Datum: december 2020 

  

Verslag 
Perceelemissie in zaaiuien 

 

 



 
 

 
Perceelemissie zaaiuien   

Inhoudsopgave 

 

 Inleiding ........................................................................................................................................... 1 

 Opzet ..................................................................................................................................... 2 

 Realisatie van de toepassingen in het veld ........................................................................... 4 

 Schematische weergave demo-proefveld ............................................................................. 5 

 Verloop groeiseizoen: afspoelings-momenten ..................................................................... 5 

 Resultaten ........................................................................................................................................ 7 

 Water kwantiteit ................................................................................................................... 7 

 Water kwaliteit ...................................................................................................................... 9 

 Waarnemingen .................................................................................................................... 16 

 Conclusies en aanbevelingen......................................................................................................... 18 

Bijlage 1: Algemene veldgegevens 5b ................................................................................................... 20 

Gewasbescherming toegepast op praktijkperceel ........................................................................ 21 

Bijlage 2: Weersgegevens tijdens het groeiseizoen .............................................................................. 22 

Bijlage 3: Grondanalyse perceel 5b ....................................................................................................... 23 

 

 

 

 



 
 

 
Perceelemissie zaaiuien   

1 
 

 Inleiding 
 

In navolging van de behaalde resultaten en inzichten in 2020, is er op proefboerderij de Kollumerwaard 

een vervolg 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 eenmaal beregend (8 april) 

op het perceel. Daarnaast waren er 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 vier momenten ook watermonsters opgestuurd naar het analyses-lab van Wetterskip Fryslân 

ter analyse van de aanwezigheid van verschillende gewasbeschermingsmiddelen in het afgespoelde 

water (kwaliteit). Daarnaast is de aardappelopslag en onkruiddruk gemonitord. 

 

In totaal zijn er vier toepassingen toegepast. Twee toepassingen lagen in herhaling (2x) en de andere 

twee toepassingen zijn één keer toegepast. Het betreft dus grotendeels een demo-proefveld, met 

daarin wat beperkingen met het koppelen van conclusies aan de metingen. De verschillende 

toepassingen zijn in het seizoen vergeleken. Door de pilot-achtige opzet van het geheel, mogen er geen 

harde conclusies op basis van de verkregen data worden genomen. In dit verslag wordt de opzet en 

uitvoering van het demo-proefveld-veld en het verloop ervan besproken. Tevens zijn de waargenomen 

afspoelings-gegevens te vinden en ook de resultaten van de water-analyses zijn bijgesloten. Daarnaast 

worden de resultaten van dit jaar vergeleken met de resultaten van vorig jaar. De toepassing 

schoffelen is dit jaar voor het eerst meegenomen in het demo-proefveld.  
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Aanleg en objecten 

 Opzet  

Het demo-proefveld is aangelegd in één ras (praktijk, Hypark). Het aantal herhalingen voor de 

toepassing onbehandeld (A) en woeltand (B) zijn twee plots per object. Voor de toepassingen 

schoffelen (C) en woeltand + schoffelen (D) is het aantal plots één per object.  

 

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

toepassingen tussen de bedden zijn 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 vier momenten in het groeiseizoen 

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

aanwezige gewasbeschermingsmiddelen. Gepoogd is om de emmers zo snel mogelijk na de regenbui 

af te tappen (nadat het opgehouden was met regenen in geval van een langere regenbui) en de 

watermonsters te verzenden naar het lab. Echter, soms heeft er  enkele dagen tussen het moment van 

aftappen en het analyseren van de monsters gezeten, wat invloed kan hebben gehad op de afbraak 

van de stoffen. In de periode dat de monsters nog niet door de koerier waren afgehaald, zijn de 

monsters in de koelkast geplaatst. 

 

Figuur  1: Foto's van de aangelegde aftapmogelijkheid in het perceel (2019). 
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Figuur  2: Aftappen van de monsters middens boormachine slangen-pomp, en monsterflessen gevuld voor analyse bij het 
Wetterskip (2019). 

Er zijn vijf vochtsensoren in de plots geplaatst om te monitoren hoe de vocht-verdeling op 0-30 cm-mv 

was. De sensoren die hiervoor gebruikt zijn hadden een lengte van 60 cm en zijn tot een diepte van 30 

cm-mv geplaatst (zie figuur 5 en figuur 6).  

 

Gedurende het seizoen waren ook drie waarneming momenten gepland om de aardappelopslag en 

onkruiddruk een waardering te geven om hiervan een indicatie te krijgen. Er is op één moment een 

waardering gegeven aan de onkruiddruk en aardappelopslag door een cijfer te geven. Op latere 

momenten was de onkruiddruk en aardappelopslag laag en moeilijk waar te nemen door het strijken 

van de uien.  

 

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

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 het demo-proefveld 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 demo-proefveld. De 

proef is 20 meter vanaf het kavelpad en 48 meter vanaf de perceelsgrens ten zuidwesten aangelegd. 

De emmers zijn 50 meter vanaf het kavelpad geplaatst.  

 
Figuur  3: Hoogtekaart van het betreffende perceel (bron: Boer&Bunder online). 
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 Real i sat ie  van de  toepass ingen in  het  veld 

Op  30 maart zijn de objecten en opvang-emmers aangebracht, nadat op 27 maart de uien waren 

gezaaid en op 26 maart het land klaar gelegd werd conform reguliere landbouwpraktijk. In eerste 

instantie waren er vijf objecten beoogd om in dit demo-proefveldveld aan te leggen, maar de putjesrol 

(beoogd object E) voor het maken van putjes in het zaaibed van de uien was helaas niet tijdig 

beschikbaar. In onderstaande Tabel 1 zijn de objecten weergegeven en in Figuur  4 een foto van de 

woeltand die is toegepast bij object B en C. 

 
Tabel 1: Overzicht van de beoogde objecten in demo-proefveld.. 

 Object Toepassing 

A Onbehandeld n.v.t. 

B  Woeltand Tussen de bedden (op 1,5m) door na zaaien met 

woeltand/doornsteek 

C Schoffelen In het groeiseizoen 3x schoffelen, waarvan 1 keer voor opkomst 

middels wiedeg en na opkomst met schoffelbak (=inzet; 

praktijkomstandigheden moeten uitwijzen wat haalbaar is) 

D Woeltand + 

schoffelen 

Zie B + C 

 

 
   
Figuur  4: Aangelegde object: woeltand  
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 Sc hematisc he weergave demo-proef veld 

 

Een schematische indeling van het gerealiseerde veld is in onderstaande figuur zichtbaar. 

 

 
 

Figuur  5: Schematische weergave van gerealiseerde demo-proeftveld. 

 

 Ver loop groeisei zoen:  afspoel ings -momenten  

Het groeiseizoen ging droog en mild van start na een relatief milde winter. Na zaaien was het droog en 

koud voor de tijd van het jaar. Op 8 april is er met de beregeningsboom (20-25 mm) beregend. Op 9 

april zijn de emmers afgetapt middels een boormachine-slangenpomp  en zijn de hoeveelheden water 

in de verschillende emmers bepaald. Later in april was het mild en warm. De hele maand was het droog 

behalve de laatste dagen.  Op de overgang van de maand april naar mei waren er enkele regenachtige 

dagen. De maand mei kenmerkt zich als droog met enkele regenachtige dagen. De maand juni begon 

warm, maar kenmerkt zich door wisselvallig weer. Op 5 juni (3,8 mm), 6 juni (16,6 mm) en 7 juni (4,0 

mm) is er in totaal voldoende neerslag gevallen om de emmers af te tappen en om monsters te nemen 

t.b.v. analyse op het lab van Wetterskip Fryslân. Dit is gebeurd op 8 juni. Op 17 juni, 1 juli,  8 juli en 10 

juli is er afgetapt. De maand juli begon koud met regen. Later in de maand was de zon overheersend 
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met af en toe een regenbui. Eind van de maand op 28 juli zijn de emmers nogmaals afgetapt. De 

temperatuur steeg en de warme dagen hielden aan in augustus. Op 5 augustus na een regenbui van 

13,4 mm zijn de emmers afgetapt en zijn er watermonsters opgestuurd. Vanaf half augustus waren er 

lokaal regenachtige dagen. Op 18 augustus is het afgetapte water gemeten en zijn er monsters 

opgestuurd naar het Wetterskip Fryslân. Daarna is er nog driekeer  afgetapt op 24  en 27 augustus en 

op 4 september. Op 28 en 31 augustus en 3 en 4 september had het voldoende geregend om ook op 

4 september nogmaals watermonsters te nemen en op te sturen.  

Over het algemeen kan gesteld worden dat er een goede balans was tussen warmte en droogte. Er is 

genoeg regen gevallen en er waren niet teveel opeenvolgende dagen met zeer hoge temperaturen in 

2020, zie bijlage 4 voor het complete overzicht van de weer parameters.  

 

  
Figuur  6: Beregen op 8 april 2020. Rechts: sensoren zijn zichtbaar.  
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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 1.4 weergegeven. Naast de hoeveelheden op de 

verschillende momenten, is ook het gemiddelde per toepassing zichtbaar. In figuur 7 is een grafische 

weergave van deze data zichtbaar. In figuur 8 is het vochtgehalte op 30 cm -mv weergegeven.  

 
Tabel 2: Overzicht van hoeveelheid (mL) afgetapt water uit de emmers in de verschillende toepassingen op de verschillende 
momenten in het seizoen. *Momenten dat watermonsters zijn opgestuurd naar het lab.  ** Op 18 augustus is de hoeveelheid 
gevallen neerslag gemeten met de hand. *** vanaf begin juni t/m 8 juni gemeten. – Op 18 augustus was de emmer in veld 3 
overstroomd en daarom kon het aantal mL water niet worden meegenomen.. 

Veld Object mL 

9 april 

mL *  en *** 

8 juni 

mL 

17 juni 

mL 

1 juli 

mL 

8 juli 

mL 

10 juli 

mL 

28 juli 

1 Onbehandeld 1100 2200 570 1300 450 1850 10990 

2 Woeltand 2500 770 640 2100 350 1100 3160 

3 Schoffelen 10200 2900 2500 8800 1500 2900 8600 

4 Woeltand + 

Schoffelen 

4000 1240 1400 2900 925 2100 2450 

5 Onbehandeld 10000 7450 5750 10800 3800 11250 10650 

6 Woeltand 2200 1350 1300 1200 1100 1250 2050 

Hoeveel mm 

in 

regenmeter? 

  20 24,4 23,8 23,4 22,9 26,4 38,6 

 

 

Veld 

 

Object 

mL * 

05 augustus 

mL * en ** 

18 augustus 

mL 

24 augustus 

mL 

27 augustus 

mL * 

04 september 

1 Onbehandeld 4350 2300 5200 820 830 

2 Woeltand 1350 3280 5800 1880 1550 

3 Schoffelen 6425  - 8100 7900 7800 

4 Woeltand +  

Schoffelen 

1650 4250 10800 6380 3475 

5 Onbehandeld 6225 9200 10800 10540 8050 

6 Woeltand 1100 5025 6805 3020 2400 

Hoeveel 

mm in 

regenmeter? 

  13,4 29 21,6 32 13,6 

 

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

water in de emmers zowel bij dezelfde toepassing als tussen de verschillende toepassingen. Het object 

onbehandeld had geregeld de minste hoeveelheid water in de emmer in veld 1 en de emmer in de 

herhaling (veld 5) bevatte vaak het meeste water. Daarnaast werd er op 28 juli een grote hoeveelheid 

water gemeten in de emmer van veld 1 (onbehandeld), wat niet in lijn ligt met de overige metingen 

van veld 1, maar wel met de herhaling. De toepassing woeltand is ook in herhaling toegepast. De 

gemeten hoeveelheden water liggen dichterbij elkaar, met enkele uitschieters. In de emmer van veld 
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6 is over het algemeen meer water gemeten dan in de emmer van veld 2. De toepassing woeltand 

heeft over het algemeen het minste hemelwater in de emmers. De emmer in de plot met de toepassing 

schoffelen heeft over het algemeen meer water in de emmer in vergelijking met de objecten woeltand. 

De plot met toepassing woeltand en schoffelen heeft gemiddeld gezien minder water in de emmers 

dan schoffelen en meer dan enkel de woeltand.  

 

 
Figuur  7: Grafische weergave van hoeveelheden water in de verschillende emmers. 

 

 
Figuur 8: Grafische weergave van gemeten vochtgehalte op 30 cm-mv. Gemeten met vochtsensoren van  
Sensoterra. Geel = veld 1 onbehandeld, blauw = veld 2 Woeltand, Groen = veld 3 Schoffelen, Paars = veld 4 Woeltand + 
Schoffelen.  
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In figuur 8 is een grafische weergage van het gemeten vochtgehalte op 30 cm-mv weergegeven. Het 

vochtgehalte is gemeten door sensoren in vier veldjes (1A, 2B, 3C, 4D) (zie figuur 5). In de grafiek is 

zichtbaar dat het vochtgehalte eerst overeenkomend  is voor de verschillende plots. Vanaf 15 juni zijn 

er grotere verschillen zichtbaar. Op 15 juni is er 13,3 mm regen gevallen. Op 17 juni heeft het object 

met de schoffel (groene grafiek) een vochtgehalte van 25,6%. De dagen daarna neemt het 

vochtgehalte sterker af in vergelijking met de andere objecten. Op 28 juni valt er een regenbui van 

12,2 mm. Het percentage vocht stagneert/ stijgt licht op dit moment, maar neemt daarna voor alle 

objecten weer af. Na de regenbui op 10 juli is er voor alle objecten een piek zichtbaar. Het vochtgehalte 

van het object met de schoffel (groen) en het object woeltand en schoffel nemen daarna sterk af. Ook 

het woeltand object neemt vanaf 12 juli af. Het onbehandelde object volgt meer een constante lijn 

tussen de 17,5 % en 25,3% vocht (vanaf 8 april t/m 7 september). Vanaf 24 augustus neemt het 

vochtgehalte voor alle objecten weer toe. Op 7 september is zichtbaar dat het object schoffelen het 

minste vochtgehalte in de grond bevat.  

Er is geen duidelijk verband te zien tussen het vochtgehalte op 30 cm-mv en de gemeten afspoeling in 

de emmers. Wel lijkt het erop dat er bij een hoger gemeten vochtgehalte in de bodem op een bepaald 

moment, minder regenwater is afgespoeld als er gekeken wordt naar de hoeveelheid water in de 

emmers op hetzelfde moment.  

 

Wat het effect van de gemeten verschillen in vochtgehalte is op het gewas (opbrengst etc) kan uit deze 

data niet worden afgeleid. Ook kan er niet uit afgeleid worden of mogelijke verschillen in vochtgehalte 

veroorzaakt zijn door de verschillende behandelingen. Er zijn geen zichtbare afwijkingen qua 

vochtgehalte die betrouwbaar zijn tussen de verschillende behandelingen.  

 

 Water  kwal i te it  

Op vier momenten (8 juni, 5 augustus, 18 augustus en 4 september) zijn er watermonsters genomen 

en naar het laboratorium van het Wetterskip Fryslân gestuurd. Deze zijn aldaar geanalyseerd op 

aanwezigheid van gewasbeschermingsmiddelen. Op alle momenten was de bron van het water in de 

emmers hemelwater. 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. De keuze 

hiervoor is dat alleen de toegepaste middelen gekoppeld kunnen worden aan de emissiebeperkende 

maatregelen. In Bijlage 1 zijn de toepassingen te vinden.  

 

Over het algemeen zaten er veel verschillen tussen de waargenomen data van waterkwaliteit. 

Belangrijk om te realiseren bij het interpreteren 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 interpreteren van de verkregen data lastig maken.  

 

Bij elk object is er per moment een verschillende hoeveelheid water in de emmers waargenomen 

(‘afgespoeld’: in werkelijkheid zou dit geen afspoeling zijn, omdat het een vlak perceel is; het water is 

in emmers gelopen maar normaliter zou dit zelfde water niet het perceel afspoelen, omdat het een 

vlak perceel was), zoals te zien is in tabel 2. Daarnaast varieert de concentratie stof per liter per object 
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en per moment wat zichtbaar is in de tabellen 3 t/m 16. Dit geld ook voor de herhalingen van 

onbehandeld en woeltand. Om een vergelijk te kunnen maken is daarom de werkelijke hoeveelheid 

werkbare stof per middel wat op een bepaald moment is afgespoeld (in de emmer gespoeld) berekend. 

Hiervoor is de concentratie stof per liter maal het aantal liter wat op een bepaald moment is afgespoeld 

(emmer gespoeld) gedaan. In tabel 3 t/m 16 worden de gemeten waarden weergegeven. Dit is in 

onderstaande tabellen als ‘werkelijke ng en werkelijke ug’ weergegeven. 

 

Sumicidin Super 
Tabel 3 Sumicidin Super analyse kwaliteit monstering op basis van de toegepaste middelen.  

Veld Object  ng/l Werkelijke ng 

8-jun 5-aug 18-aug 4-sep 5-aug 18-aug 4-sep 

1 Onbehandeld 38 1700 140 210 7395 322 174 

2 Woeltand 15 1700 190 190 2295 623 295 

3 Schoffelen 6,8 410 710 410 2634 - 3198 

4 Woeltand +  

Schoffelen 

<    2 320 250 200 528 1063 695 

5 Onbehandeld <    2 650 1300 77 4046 11960 620 

6 Woeltand <    2 1500 390 370 1650 1960 888 

 

Op 26 juni is het middel Sumicidin Super toegepast. In Tabel 3 is zichtbaar dat erbij het object woeltand 

+ schoffelen het minste middel is afgespoeld op 5 augustus.  

 

Stomp 

 
Tabel 4 Stomp analyse kwaliteit monstering op basis van de toegepaste middelen. 

Veld Object ng/l Werkelijke ng 

8-jun 5-aug 18-aug 4-sep 8-jun 5-aug 18-aug 4-sep 

1 Onbehandeld 16000 11000 880 360 35200 47850 2024 298,8 

2 Woeltand 12000 15000 1100 600 9240 20250 3608 930 

3 Schoffelen 11000 2100 8200 160 31900 13492,5  - 1248 

4 Woeltand +  

Schoffelen 

13000 3400 3800 300 16120 5610 16150 1042,5 

5 Onbehandeld 35000 4200 3400 73 260750 26145 31280 587,65 

6 Woeltand 15000 7400 2100 240 20250 8140 10552,5 576 

 

De afspoeling van het middel Stomp is terug te zien in Tabel 4. Het middel is voor 8 juni meermaals 

toegepast. De concentratie per liter voor plot 5 onbehandeld is een stuk hoger in vergelijking met 

andere objecten. Op 8 juni is de werkelijke hoeveelheid afgespoeld van Stomp voor plot 5 onbehandeld 

ook het hoogst.  
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Luna experience – Tebuconazool 

 
Tabel 5 Luna experinece – Tebuconazool analyse kwaliteit monstering op basis van de toegepaste middelen. 

Veld Object ng/l Werkelijke ng 

8-jun 5-aug 18-aug 4-sep 5-aug 18-aug 4-sep 

1 Onbehandeld 830 101000 128000 18000 439350 294400 14940 

2 Woeltand 300 132000 167000 26000 178200 547760 40300 

3 Schoffelen 230 120000 165000 26000 771000  - 202800 

4 Woeltand +  

Schoffelen 

210 122000 165000 23000 201300 701250 79925 

5 Onbehandeld 200 38000 84000 24000 236550 357000 193200 

6 Woeltand 290 53000 100000 24000 58300 502500 57600 

 

Luna experience - Fluopyram 
 
Tabel 6 Luna experience – Fluopyram analyse kwaliteit monstering op basis van de toegepaste middelen. 

Veld Object ug/l Werkelijke ng 

8-jun 5-aug 18-aug 4-sep 5-aug 18-aug 4-sep 

1 Onbehandeld      0.35 36 190 29 156,6 437 24,07 

2 Woeltand      0.41 35 210 32 47,25 688,8 49,6 

3 Schoffelen      0.23 42 89 30 269,85  - 234 

4 Woeltand +  

Schoffelen 

     0.32 51 190 30 84,15 807,5 104,25 

5 Onbehandeld <    0.15 42 140 45 261,45 1288 362,25 

6 Woeltand      0.35 58 130 27 63,8 653,25 64,8 

 

Tussen 8 juni en 5 augustus is het middel Luna Experience toegepast. Het middel bestaat uit twee 
werkzame stoffen; Tebuconazool en fluopyram. In de tabellen is zichtbaar dat op 5 augustus de twee 
werkzame stoffen in de woeltand plots in vergelijking met de andere objecten het laagst is, terwijl de 
concentratie per liter niet het laagst is. Op 18 augustus is er voor de afspoeling van beide stoffen voor 
het object woeltand een duidelijke stijging te zien.  
 

Zorvec  Endavia – benthiavalicarb 

 
Tabel 7 Zorvec Endavia – benthiavalicarb analyse kwaliteit monstering op basis van de toegepaste middelen. 

Veld Object ng/l Werkelijke ng 

8-jun 5-aug 18-aug 4-sep 18-aug 4-sep 

1 Onbehandeld <    0.025 <    0.05 42      7.7 96,6 6,391 

2 Woeltand <    0.025 <    0.05 45      6.4 147,6 9,92 

3 Schoffelen 0.13     0.096 43      7.4 - 57,72 

4 Woeltand +  

Schoffelen 

<    0.025 <    0.05 39      9.1 165,75 31,6225 

5 Onbehandeld <    0.025 <    0.05 40      7.8 368 62,79 
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6 Woeltand <    0.025 <    0.05 38      8.6 190,95 20,64 

 

Zorvec Endavia bestaat uit de werkzame stoffen oxathiapiprolin en benthiavalicarb. De stof 

benthiavalicarb is geanalyseerd in de watermonsters. In tabel 7 is zichtbaar dat ook deze hoeveelheden 

alle kanten op gaan. Plot 1 onbehandeld bevatte de laagste hoeveelheid stof terwijl plot 5 

onbehandeld het meeste bevatte. 

 

Centurion Plus 

 
Tabel 8 Centurion Plus analyse kwaliteit monstering op basis van de toegepaste middelen. 

Veld Object ug/l Werkelijke ug 

8-jun 5-aug 18-aug 4-sep 8-jun 

1 Onbehandeld      0.23 <    0.1 <    0.1 <    0.1 0,506 

2 Woeltand      0.10 <    0.1 <    0.1 <    0.1 0,077 

3 Schoffelen      0.29 <    0.1 <    0.1 <    0.1 0,841 

4 Woeltand +  

Schoffelen 

     0.085 <    0.1 <    0.1 <    0.1 0,1054 

5 Onbehandeld <    0.05 <    0.1 <    0.1 <    0.1  < 0,3725 

6 Woeltand      0.11 <    0.1 <    0.1 <    0.1 0,1485 

 

De geanalyseerde waardes voor de werkzame stof van Centurion Plus zijn laag. Het middel is voor 8 

juni toegepast. De gemeten waarden op 5 augustus, 18 augustus en 4 september waren te laag om 

mee te nemen in de data-analyse. 

 

Pyramin DF 

 
Tabel 9 Pyramin DF analyse kwaliteit monstering op basis van de toegepaste middelen. 

Veld Object ug/l Werkelijke ug 

8-jun 5-aug 18-

aug 

4-sep 8-jun 5-aug 18-aug 4-sep 

1 Onbehandeld 290      2.6      1.4      1.4 638 11,31 3,22 1,16 

2 Woeltand 280      3.2      1.6      1.5 215,6 4,32 5,248 2,33 

3 Schoffelen 210      1.8      1.9      1.3 609 11,57 - 10,14 

4 Woeltand +  

Schoffelen 

300      3.1      1.8      1.6 372 5,12 7,65 5,56 

5 Onbehandeld 200      1.7      3.6      

0.89 

1490 10,58 33,12 7,16 

6 Woeltand 96      2.6      2.3      1.5 129,6 2,86 11,56 3,6 

 

Het middel Pyramin DF is op 9 juni voor het laatst toegepast. Op 8 juni is er van de onbehandelde 

objecten en het schoffel object de meeste stof afgespoeld. Op 5 augustus is een vergelijkbaar beeld 

zichtbaar.  
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Fubol Gold - metalaxyl-M 

 
Tabel 10 Fubol Gold – metalaxyl-M analyse kwaliteit monstering op basis van de toegepaste middelen. 

Veld Object ug/l Werkelijke ug 

8-jun 5-aug 18-aug 4-sep 5-aug 18-aug 4-sep 

1 Onbehandeld <    0.15 40 20      6.4 174 46 5,312 

2 Woeltand <    0.15 39 16      5.5 52,65 52,48 8,525 

3 Schoffelen      0.26 42 31      5.4 269,85  - 42,12 

4 Woeltand +  

Schoffelen 

<    0.15 70 21      9.4 115,5 89,25 32,67 

5 Onbehandeld <    0.15 38 25      1.8 236,55 230 14,49 

6 Woeltand      0.69 83 19      6.9 91,3 95,475 16,56 

 

Fubol Gold bestaat uit mancozeb/metalaxyl-M. In de analyses is enkel de stof metalaxyl-M 

geanalyseerd. Het middel is tussen 8 juni en 5 augustus toegepast. Op 5 augustus is er bij het object 

woeltand het minste middel afgespoeld. Duidelijk zichtbaar is dat er een groot verschil in hoeveelheid 

zit tussen de twee woeltand objecten.  

 

Amistar 

 
Tabel 11 Amistar analyse kwaliteit monstering op basis van de toegepaste middelen. 

Veld Object ug/l Werkelijke ug 

8-jun 5-aug 18-aug 4-sep 5-aug 18-aug 4-sep 

1 Onbehandeld      0.37 300 52      3.1 1305 119,6 2,573 

2 Woeltand      0.20 300 56      2.7 405 183,68 4,185 

3 Schoffelen      0.22 240 60      5.7 1542 - 44,46 

4 Woeltand +  

Schoffelen 

     0.25 280 56      5.5 462 238 19,11 

5 Onbehandeld     0.097 280 48      4.4 1743 441,6 35,42 

6 Woeltand      0.15 180 50      6.6 198 251,25 15,84 

 

In tabel 11 zijn de resultaten van het middel Amistar weergegeven. Amistar is in de periode 8 juni – 5 

augustus toegediend. Op 5 augustus is er het meeste middel afgespoeld van de objecten onbehandeld 

en schoffelen.  
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Certis Chloor-IPC 40% vloeibaar 

 
Tabel 12 Certis Chloor-IPC 40% vloeibaar analyse kwaliteit monstering op basis van de toegepaste middelen. 

Veld Object ug/l Werkelijke ug 

8-jun 5-aug 18-aug 4-sep 8-jun 5-aug 18-aug 4-sep 

1 Onbehandeld 150      2.5      0.50    0.66 330,0 10,9 1,2 0,5 

2 Woeltand 150      1.2      0.87    0.44 115,5 1,6 2,9 0,7 

3 Schoffelen 98    0.92      1.6 <   0.4 284,2 5,9 - 
 

4 Woeltand +  

Schoffelen 

130      1.3      0.88 <   0.4 161,2 2,1 3,7 
 

5 Onbehandeld 120    0.92      4.8      2.8 894,0 5,7 44,2 22,5 

6 Woeltand 210      1.4      0.48    0.58 283,5 1,5 2,4 1,4 

 

Tabel 12 geeft de resultaten weer van de uitspoeling van Certis Chloor-IPC 40% vloeibaar wat voor 8 

juni is toegepast. Op 8 juni is de hoeveelheid middel afgespoeld uit de onbehandelde objecten het 

grootst.  

 

Wing P- dimethenamide-P 

 
Tabel 13 Wing P- dimethenamide-P analyse kwaliteit monstering op basis van de toegepaste middelen. 

Veld Object ug/l Werkelijke ug 

8-jun 5-aug 18-aug 4-sep 8-jun 5-aug 18-aug 4-sep 

1 Onbehandeld 73 4.5      1.7 0.79 160,6 19,58 3,91 0,66 

2 Woeltand 88 4.1      1.4 0.71 67,76 5,54 4,59 1,10 

3 Schoffelen 65 3.0      2.2 0.37 188,5 19,28 - 2,89 

4 Woeltand +  

Schoffelen 

90 7.0      2.6 0.41 111,6 11,55 11,05 1,42 

5 Onbehandeld 36 3.3      2.8 0.28 268,2 20,54 11,9 2,25 

6 Woeltand 85 5.7      1.8 0.49 114,75 6,27 9,06 1,18 

 

Wing P – metazachloor 

 
Tabel 14 Wing P – metazachloor analyse kwaliteit monstering op basis van de toegepaste middelen. 

Veld Object ug/l 

8-jun 5-aug 18-aug 4-sep 

1 Onbehandeld <    0.015 <    0.03 <    0.03 <    0.03 

2 Woeltand <    0.015 <    0.03 <    0.03 <    0.03 

3 Schoffelen <    0.015 <    0.03 <    0.03 <    0.03 

4 Woeltand +  

Schoffelen 

< 0.015 <    0.03 <    0.03 <    0.03 

5 Onbehandeld <    0.015 <    0.03 <    0.03 <    0.03 

6 Woeltand <    0.015 <    0.03 <    0.03 <    0.03 
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Wing-P bestaat uit de werkzame stoffen dimethenamide-P en metazachloor. Wing P is voor het laatst 

toegepast op 9 juni 2020 (tabel 13 en 14). De waardes voor metazachloor zijn kleiner dan 0,03 ug/L en 

zijn daarom niet omgerekend naar werkelijke hoeveelheden afgespoeld in de tabel. Op 9 juni en op 5 

augustus is het meeste middel afgespoeld van de plots met de behandeling onbehandeld en 

schoffelen.  

 

Fandagno – fluoxastrobin 

 
Tabel 15 Fandagno – fluoxastrobin analyse kwaliteit monstering op basis van de toegepaste middelen. 

Veld Object ug/l Werkelijke ug 

8-jun 5-aug 18-aug 4-sep 5-aug 18-aug 4-sep 

1 Onbehandeld      1.0 17 10 25 73,95 23 20,75 

2 Woeltand      0.15 15 13 29 20,25 42,64 30,55 

3 Schoffelen      

0.060 

19 14 32 122,08 - 249,6 

4 Woeltand +  

Schoffelen 

     

0.071 

16 11 24 26,4 46,75 27,48 

5 Onbehandeld      

0.036 

23 20 22 143,18 184 177,1 

6 Woeltand      0.13 25 13 31 27,5 65,33 74,4 

 

Fandagno is in de periode na 8 juni tot 5 augustus en in de periode na 18 augustus tot 4 september 

toegepast (tabel 15). Onbehandeld en schoffelen hebben op 5 augustus de hoogste afspoeling van 

middelen. Op 4 september is er bij schoffelen het meeste afgespoeld. Gevolgd door plot 5 

onbehandeld.  

 

Starane top- fluroxypyr 

 
Tabel 16 Starane top- fluroxypyr analyse kwaliteit monstering op basis van de toegepaste middelen. 

Veld Object ug/l Werkelijke ug 

8-jun 5-aug 18-aug 4-sep 8-jun 5-aug 18-aug 4-sep 

1 Onbehandeld 120 25 <    1 120 264,0 108,8 - 99,6 

2 Woeltand 84      8.9      1.7      2.0 64,7 12,0 5,6 3,1 

3 Schoffelen 67      1.5      2.4 <    1 194,3 9,6 - - 

4 Woeltand +  

Schoffelen 

70      4.4 <    1 <    1 86,8 7,3 - - 

5 Onbehandeld 40      2.2  <    1 298,0 13,7 - - 

6 Woeltand 77      4.9      3.3 <    1 104,0 5,4 16,6 - 

 

In tabel 16 is te zien hoeveel Starane top is afgespoeld bij de verschillende objecten op de verschillende 

momenten. Het middel is voor 8 juni toegepast. Op 8 juni is zichtbaar dat bij onbehandeld en 
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schoffelen de meeste Starane top is afgespoeld. Op 18 augustus en 4 september zijn voor sommige 

objecten geen waarde weergegeven, omdat de waarde te klein was <1 ug/l.  

 

 Waarnemingen  

 

Gedurende het seizoen zijn er waarnemingen gedaan naar de onkruiddruk en aardappelopslag (tabel 

17).  

 
Tabel 17 Waarnemingen naar onkruiddruk en aardappelopslag op 1 juli waarbij 1 is een hoge onkruiddruk of aardappelopslag 
en een 10 weinig tot geen onkruiddruk of aardappelopslag. 

Veldnr Objecten Onkruid 1 juli Aardappelopslag 1 juli 

1 Onbehandeld 8 8 

2 Woeltand 6 6 

3 Schoffelen 7 7 

4 Woeltand + Schoffelen 6 5 

5 Onbehandeld 6 6 

6 Woeltand 7 7 

 

Op 1 juli is de onkruiddruk en aardappelopslag bepaald en zijn hier cijfers voor gegeven. De 

onkruiddruk en aardappelopslag was vergelijkbaar (zie figuur 9). Later in het seizoen was onkruiddruk 

en aardappelopslag laag en vergelijkbaar. Door het strijken was het moeilijk om verschillen waar te 

nemen (figuur 10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Perceelemissie zaaiuien   

17 
 

 
Figuur 9 Onkruiddruk en aardappelopslag op 1 juli. 

 

 

 
Figuur 10 Strijken uien op 4 september 
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 Conclusies en aanbevelingen 
 

Dit demo-proefveld is volgens planning uitgevoerd, waarbij vermeld dient te worden dat er tussen de 

gemeten data grote variatie aanwezig is, wat niet direct te koppelen is aan een oorzaak binnen demo- 

proef. De demo-proef is op een relatief vlak perceel aangelegd. De variatie tussen de herhalingen is 

hiermee verkleind.  

 

Opzet proef 

Er zijn uiteindelijk vier verschillende behandelingen toegepast waarvan twee in herhaling zijn 

toegepast. Er is gedurende het seizoen voldoende hemelwater gevallen waardoor meermaals de 

afspoeling gemeten kon worden. Daarnaast zijn er op vier momenten verschillende analyses 

uitgevoerd door Wetterskip Fryslân wat leidde tot een overzicht van stoffen die in het water aanwezig 

waren. Als aanvulling is er met sensoren gemeten wat het vochtgehalte op 30 cm -mv was gedurende 

het seizoen.   

 

Helaas, is uit de resultaten gebleken dat er een grote variatie zit tussen de herhalingen, zowel tussen 

hoeveelheid gemeten regenwater in de emmers (dus afgespoeld) als de (werkelijke) hoeveelheid 

afgespoelde middelen. Daarnaast is er geen eenduidig resultaat te zien in de gemeten vochtgehalten 

op 30 cm -mv. Deze verschillen zijn dus niet direct te koppen aan een oorzaak binnen de proef. De 

demo-proef is uitgevoerd, volgens planning. De demo-proef is aangelegd op een relatief vlak perceel, 

waardoor variatie veroorzaakt door hoogteverschil nagenoeg kan worden uitgesloten.  

 

Kwantiteit 

In grove lijnen kan wel gesteld worden dat er bij de behandeling met de woeltand het minste water is 

afgespoeld met uitzondering van enkele uitschieters. Het object schoffelen heeft het laagste 

vochtgehalte 0-30 cm-mv vanaf 12 juli gevolgd door het object woeltand + schoffelen. Het 

onbehandelde object volgt meer een constante lijn tussen de 17,5 % en 25,3% vocht (vanaf 8 april t/m 

7 september) en heeft het hoogste vochtgehalte tussen 12 juli en 24 augustus. Het woeltand object 

volgt een iets mindere constante lijn en heeft afwisselend een iets hoger en een iets lager vochtgehalte 

als het onbehandelde object. De afwijkingen zijn te klein om er over te speculeren. 

 

Kwaliteit 

Uit de kwalitatieve resultaten kwam geen eenduidig beeld naar voren. Wanneer het eerste 

analysemoment na toepassing van de middelen wordt genomen, kan voorzichtig gesteld worden dat 

over het algemeen het meeste middel is afgespoeld bij de objecten onbehandeld en geschoffeld. 

Echter, uit de daarop volgende analyses bleek dat andere objecten ook hogere waardes voor 

afspoeling hebben bij eenzelfde middel. Het lijkt erop dat bij sommige objecten het langer duurt 

voordat een middel afspoelt.   

 

Voor alle objecten geldt dat de hoeveelheid afgespoelde stof (‘in de emmer gestroomde stof’) varieert 

per tijdsmoment en dat de hoeveelheid stof niet per definitie in één lijn af- of toeneemt na toepassing. 

Daarbij is ook zichtbaar dat een hogere concentratie per liter niet automatisch betekent dat er op dat 

moment minder water is afgespoeld en dat er in vergelijking met een ander object waarbij een lagere 

concentratie is gemeten per liter juist meer water is afgespoeld. Hierdoor zou de werkelijke 
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hoeveelheid afgespoeld middel nagenoeg gelijk kunnen zijn, maar dat is dus niet het geval. Een ander 

punt waardoor de data moeilijk met elkaar vergeleken kan worden, is dat op meerdere momenten 

tussendoor is afgetapt, maar niet op alle momenten de kwalitatieve analyses zijn uitgevoerd. Hierdoor 

kan er niet berekend worden hoeveel middel totaal is afgespoeld gedurende de periode. Immers de 

hoeveelheid afgespoeld water wat in de emmers gemeten is, volgt geen duidelijke lijn. Daarnaast 

varieert de hoeveelheid afgespoeld middel per keer sterk. De totale hoeveelheden afgespoeld middel 

van de vier verschillende tijdseenheden berekenen is dus niet mogelijk, want het is mogelijk dat er 

tussendoor bij een bepaald object juist veel meer of minder middel is afgespoeld, waardoor het totaal 

afgespoeld middel anders wordt.  

 

Wel is het belangrijk om te realiseren 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 zouden 

gelijk moeten zijn geweest. Mogelijk is dit niet het geval geweest, omdat de grote verschillen lastig 

binnen de demo-proef te verklaren zijn. Er zijn geen aanleidingen hoe de verschillen in de data zijn 

veroorzaakt waardoor achterhalen moeilijk is.  

 

Ook is het goed om bij het interpreteren van de data in acht te nemen 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 veroorzaakt hebben tussen de middelen waardoor interpretatie van de data  lastiger is. 

 

Uit voorgaande alinea’s en secties in dit rapport blijkt dat er  nogal wat vraagtekens zijn over de 

relevantie en interpretatie van de kwantiteit en kwaliteits-monsters en vochtgehalte data in de 

ondergrond. Het duidelijke verschil wat vorig jaar zichtbaar was voor de woeltand, kwam dit jaar 

minder duidelijk naar voren.  
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Bijlage 1:  Algemene veldgegevens 5b 
 

 

proefnummer   838 PErceelsemissie proefveld ui 

Algemeen   

Gewas Zaaiui  

Bruto/netto veldgrootte opdrachtgever  

Voorvrucht Pootaardappel  

Bodemanalyse Perceel 5b  

Bodemanalyse 7,1  pH ;  

1,9 % O.S. ; 

25 Pw; 

12 maart 2019 

14 % Klei (<2 µm) ;  

24 % afslib.; 

 

26 K-getal.  

Zaaien   

   

Landklaarmaken 24 maart 2020 

26 maart 2020 

SCHOFFELEN OBJECT SCHOFFELEN 

Stoppelcultivator 

Rotorkopeg+frontscoffel 

29 mei 2020 

23 juni 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Zaaidatum 27 maart 2020 Loonbedrijf Dam 

Zaai-hoeveelheid Hypark 3,5 eenheden per ha 

Bemesting   

 Polysulphate 1,21 t/ha 

Kas27% 240 kg/ha 

Nutramon (Kas27%+4% MgO) 185 

kg/ha 

Kaliumsulfaat 107 kg/ha 

Novurea 90 kg/ha 

30 maart 2020 

23 april 2020 

4 juni 2020 

 

11 juni 2020 

11 juni 2020 

 Crop Fuel 2 l/ha 

Foliarel N-Plus 

20 mei, 28 mei, 7 juli 

22 juni 

Gewasbescherming Volledig praktijk: zie volgende blz.  

Beregening 8 april  

Oogstdatum 22 september 2020 Dam rooien, SPNA oprapen 
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Gewasbesc herming toegepast  op prakt i j kperc eel  
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Bijlage 2: Weersgegevens ti jdens het groeiseizoen  
        

  Weergegevens afkomstig van Dacom Online (okt. 2020)
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Bijlage 3: Grondanalyse perceel 5b 
 

 
 

 


