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Summary (English)
You are now reading the first research report on the salinization trial field at SPNA Agroresearch
experimental farm de Kollumerwaard. After a number of years of 'dry' start-up and organisation in the
period 2016-2020, 2021 was the first field season in which the trial field was actually irrigated. The
report is composed of a number of chapters, in which the reason and trial construction are discussed
successively, followed by a thematic introduction of the work/examinations carried out within the set
themes of water, soil and crop. For each theme, a few conclusions are included, as well as a few overall
conclusions in combination with progress of the trial field in the near future.
One of the subjects whose importance is becoming more and more clear is the emerging salt
water seepage and the risks of natural salinization processes (under the influence of climate change
or human action) that are imminent. SPNA will elaborate on this subject in the coming years by means
of the trial field salinization, in which we will look for the answers to the questions of the growers of
the Northern clays. The trial field consists of two identical fields, in which one field is cultivated
according to a non-inversion tillage (nkg) principle and the other is ploughed regularly. The same crop
rotation of potato, seed onion and wheat (1:4 potato/onion) applies to both fields. Each field is
cultivated in accordance with the regular agricultural practice of the relevant cultivation method.
In each field half of the field is equipped with underground drip-tubes (about 30 cm deep in
the case of nkg and about 50 cm deep in the case of non-nkg) that give off fresh water, and the other
half of each field is equipped with underground drip-tubes (same depths) that give off salt water (EC
15 mS/cm). In this way an imitation of the expected rising seepage pressure in the future is created,
which can be compared to a fresh situation in which the present fresh water lens remains sufficient to
counteract the rising saltwater seepage pressure.
Looking back at the data collected on the water theme, it can be concluded that the amount of fresh
rainfall was so great that there was virtually no capillary rise of the irrigated water in the drip hoses.
This meant that the irrigation water that was introduced was washed out and did not first move up
towards the root zone of the growing crops.
Based on the observations carried out within the soil theme, it is clear that a number of aspects
of the soil have been clearly charted, but that actual difference registration has not yet taken place on
the basis of this first year and the measurements carried out so far.
The vast majority of the assessments of the various crops do not indicate any significant
reliable differences between the two water regimes. Also, the differences between the two regimes
are minimal. This is also in line with the overall assessments of the crops; no differences were visible
between the crops grown on the saline- and freshwater parts of each plot.
Despite the fact that no active seepage pressure was observed in 2021, there have been valuable and
interesting observations and monitoring in the first research season of this research field. Having such
a structural set of data and building it up is of significant value in understanding the phenomenon of
salinization due to the emerging seepage pressure. At the moment, these are mostly one-off
measurements, which by continuing to collect data over time can show differences between the
various drip regimes, and can therefore make a valuable contribution to this issue.

2

Uitvoering proefveld verzilting – rapportage veldseizoen 2021

Inleiding
Voor u ligt het eerste onderzoeksverslag van het verziltingsproefveld op SPNA Agroresearch
proefboerderij de Kollumerwaard. Na een aantal jaren van ‘droge’ opstart en organisatie in de periode
2016-2020 is het in 2021 het eerste veldseizoen geweest waarin er daadwerkelijk geïrrigeerd* is in het
proefveld. Wij zijn er trots op het onderzoeksverslag te kunnen delen met de buitenwereld, om zo
inzicht te geven in wat we doen en welke resultaten er worden behaald. We zien het ook als een manier
om in contact te komen met eenieder die ook graag wil meedenken in het vervolg van het proefveld
en de onderzoeksthema’s welke relevant zijn in de toekomst. Deels zijn we hier achter de schermen
qua organisatie al mee bezig, maar als er vanuit de lezers van dit verslag nog suggesties, opmerkingen
of vragen zijn, dan komen we uiteraard graag met u in gesprek.
Het afgelopen veldseizoen was dus het eerste ‘echte’ veldseizoen na jaren van voorbereiding in de
projectopzet en realisatie van benodigde middelen om een dergelijk proefveld tot stand te kunnen
brengen. Op het moment van schrijven (februari 2022) zijn er in hoofdzaak twee financiers geweest
voor het veldseizoen 2021 (en de aanloop hiervan), betreffende de BrancheOrganisatie (BO)
Akkerbouw en het North-Sea Region Vb- programma (NSR) Interreg – SalFar project. Daarnaast is het
project Zoet op Zout ook financier in het geheel, een project wat zich in de eerste realisatie fase
bevindt. Wij danken deze financiers in het gestelde vertrouwen, en zien uit naar een vruchtbaar
vervolg in de samenwerking.
Dit verslag is opgebouwd uit een aantal hoofdstukken, waarin achtereenvolgens de aanleiding en
proefaanleg worden besproken, gevolgd door een thematische bespreking van het verloop van de
uitgevoerde werkzaamheden/onderzoeken binnen de gestelde thema’s water, bodem en gewas. Per
thema zijn er enkele conclusies opgenomen, en tevens zijn er een paar overal conclusies opgenomen
in combinatie met voortgang van het proefveld in de nabije toekomst. Een aantal bijlagen zijn
bijgesloten ter achtergrond informatie, waaronder het onderzoeksplan 2021 zoals vooraf opgesteld en
tevens een activiteiten-verslag, met een toelichting op niet-onderzoeksmatige activiteiten welke
binnen het thema verzilting zijn gerealiseerd.

* De definitie van irrigatie is in dit verslag het geven van water middels ondergronds aangelegde
druppelslangen (bestaande uit danwel zoet danwel zout water; meer hoever in sectie 4. Proefaanleg
en objecten)
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Aanleiding proefveld
De Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw (SPNA) kijkt graag vooruit, om zo aankomende
uitdagingen voor de telers op de Noordelijke klei te kunnen voorzien en tijdig handvaten te kunnen
bieden om zo ook in de toekomst garant te kunnen (blijven) staan voor een vruchtbare en
vooruitstrevende akkerbouw sector in de Noordelijke klei-regio.
Één van de onderwerpen waarvan het belang meer en meer duidelijk wordt, is het opkomende zoute
kwelwater en de risico’s van natuurlijke verziltingsprocessen (onder invloed van klimaatverandering of
menselijk handelen) die aanstaande zijn. Dit onderwerp, verzilting door kweldruk, gaat SPNA in de
komende jaren uitwerken middels het proefveld verzilting, waarin we op zoek gaan naar de
antwoorden op vraagstukken die bij de telers van de Noordelijke klei spelen. Wat zijn de gevaren
precies? Wat houdt dit in voor het huidige bouwplan (met daarin als voornaamste gewas de
pootaardappel)? Moeten huidige teeltmethoden, gewassen of bouwplannen aangepast worden om
de mogelijk negatieve gevolgen van verzilting te kunnen verminderen?
Als doel hebben we het verkrijgen van relevante expertise op het gebied van verzilting, om zo derden
van dienst te kunnen zijn bij het oplossen van vraagstukken rondom verzilting (specifiek: door
opkomende kwelwater onder percelen). Dit kan middels in-house expertise over bijvoorbeeld de opzet
van proefvelden en experimenten, of door derden te mobiliseren hun expertise voor het betreffende
vraagstuk (deskundig) in te kunnen zetten. Dit kan beide zowel vanuit projectmatige aanvragen als ook
op commerciële basis in opdracht van concrete opdrachtgevers. Grote delen van de verkregen kennis
en ervaringen wordt openbaar deelbaar. Dit eerste onderzoeksverslag over het veldseizoen 2021 is de
eerste van zijn soort.
Voor meer informatie aangaande het thema verzilting relevant voor dit onderzoek:
- Rapportage
2019
project
Spaarwater
(hoofdstuk
2):
https://www.spaarwater.com/content/27227/download/clnt/87095_Spaarwater_Hoofdrapp
ortage_januari_2019.pdf
- Artikel over vier soorten verzilting in de Noord-zee regio, project Salfar, J. de Waegemaeker:
https://www.researchgate.net/profile/Jeroen-DeWaegemaeker/publication/333356242_SalFar_framework_on_salinization_processes_A_co
mparison_of_salinization_processes_across_the_North_Sea_Region/links/6000202e92851c1
3fe0d8daa/SalFar-framework-on-salinization-processes-A-comparison-of-salinizationprocesses-across-the-North-Sea-Region.pdf
- Introductie verzilting door Zoet Zout Knooppunt (Peter Prins), opgenomen t.b.v. de CIVAkkerbouwdagen 2021. https://youtu.be/BI_oPSaES2o
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Proefaanleg en objecten
Een ruwe schets van hoe het proefveld eruit ziet, is in onderstaande Figuur 1 opgenomen. Het
proefveld bestaat uit twee identieke velden, waarbij één veld volgens een niet kerende
grondbewerking- (nkg)-principe wordt geteeld en het andere veld regulier geploegd wordt. Op de
beide velden is eenzelfde vruchtwisseling van aardappel, zaaiui en tarwe van toepassing (1:4
aardappel/ui). Ieder veld wordt geteeld volgens de regulier gangbare landbouwpraktijk van de
betreffende teelt-methodiek (gestuurd door nkg- of niet-nkg thematiek). Facetten als
gewasbescherming, bemestings-regime, rassenkeuze worden identiek gehouden voor de beide
teeltsystemen.
In ieder veld is de helft van het veld voorzien van ondergrondse druppelslangen (ca. 30 cm diep
in geval van nkg en ca. 50 cm diep in geval van niet-nkg) welke zoet water afgeven, en de andere helft
van ieder veld is voorzien van ondergrondse druppelslangen (zelfde dieptes) welke zout water
afgeven. Op deze manier ontstaat er een imitatie van de verwachte opkomende kweldruk (zoute
delen) in de toekomst, welke vergeleken kan worden met een zoete-situatie waarbij de aanwezige zoet
water lens wel afdoende blijft om de hoger wordende zoute kweldruk tegen te gaan.
De beide blokken (ploegen versus nkg) zijn ca. 1 ha groot, welke in vier even grote vlakken (‘percelen’,
A-H) wordt verdeeld t.b.v. een 1:4 rotatie (tarwe/graan, pootaardappel, tarwe/graan, zaaiui).
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In onderstaande figuur een illustratie van de situatie:
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Figuur 1: Situatieschets van indeling proefveld. Hierin zijn de letters A-H de verschillende percelen zoals beschreven in de sectie
resultaten (gewas). Perceel A heeft een breedte van 8 werkslagen van 3,2m breed, percelen B-H hebben een breedte van 7
werkslagen breed. Tussen ieder perceel ligt een grasbaan van 3,2m breed. Voor- en achter de proef zijn grasbanen van ca. 89m, welke de wendakkers vormen. In totaal blijft er een lengte van 119 m. beteelbare lengte per perceel over.

De bron van het zoute water is een ondergrondse (natuurlijke, zoute) bron op ca. 14m diepte. Middels
een bronboring is hier peilbuis met bron-pomp aangebracht, en wordt het water omhoog gepompt
om vervolgens in het proefveld gebruikt te worden. De EC van deze bron is ca. 32, welke nog wordt
verdund met zoet water tot een EC van ca. 15 mS/cm. De bron van het zoete water is een zoet water
bassin welke gevuld wordt met hemelwater en, wanneer er niet afdoende hemelwater is, met
leidingwater. Het aansturen van de verschillende secties in het proefveld gebeurt vanuit het meet- en
regelinstallatie welke nabij het proefveld is gestationeerd. Zie in onderstaande Figuur 2 een overzicht
van de situatie en ook van de geplaatste ondergrondse druppelslangen.
In totaal zijn er dus een aantal objecten in dit proefveld gerealiseerd, zie onderstaand Tabel 1:
Tabel 1: Overzichten objecten in proefveld.

Bodem-systemen
Kerende grondbewerking
Niet-kerende grondbewerking

Water-giften ondergronds
Zoet water
Zout water
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Gewassen
Pootaardappel
Zaaiui
(Winter-) tarwe/graan
Groenbemester-teelt
(gras in de grasbanen)
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Figuur 2: Bovenste rij foto’s: meet- en regelunit nabij het proefveld, voor juiste water giften aan het proefveld (zoet en
zoutwater in de verschillende secties). Middelste rij foto’s: plaatsen druppelslangen in het nkg-deel van het veld (oktober
2019). Onderste rij fotos: plaatsen druppelslangen in het kerende deel van het veld (september 2020).

Het druppelregime is vast ingesteld en wordt niet gewijzigd op basis van de omstandigheden. Dit om
zo de continue kweldruk te simuleren, die ook niet onderhevig is op basis van plantengroei of
weersomstandigheden.
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G r o e i s ei z o e n
Na een gemiddeld najaar in 2020-2021 bleef het in het voorjaar 2021 lang erg koud voor de tijd van
het jaar. Eind maart waren er een paar warme dagen, welke in april geen voortzetting kende. Tevens
viel er vroeg in april nog wat sneeuw/hagel en later in de maand was ook een behoorlijk stevige
hoeveelheid neerslag. Ook in mei bleef het koud voor de tijd van het jaar, en viel er enige regen,
afgewisseld met een paar zeer warme dagen. In juni werd het langzaam warmer, met de eerste
officiële zomerse dag, waarin zonnige dagen afgewisseld werden met lokale onweersbuien. De verdere
zomer was een Hollands-weer zomer met een vrij vlak temperatuursverloop en zo nu en dan (stevige)
regenbuien. Dit gaf een hoge Phytophthora druk tijdens het groeien van de aardappels. In september
was het vervolgens relatief warm en ook (extreem) droog voor de tijd van het jaar. Doordat het in het
Noorden van Nederland relatief minder zonnig was dan elders in Nederland, was er voldoende vochtvoorraad voor het groeiende gewas n.a.v. de hevige regenbuien in juli.
Voor een overzicht van de weersgegevens, zie Bijlage 3.
Waarnemingen
In het verziltingsproefveld worden door SPNA of de ingeschakelde experts van de verschillende
thematieken metingen verricht aan gewas, bodem en water, hieronder is per categorie de gebruikte
set van waarnemingen uitgewerkt.
Omdat het doel van het verziltingsonderzoek is om een bouwplan-breed beeld te krijgen van
de situatie, worden de waarnemingen grotendeels identiek ieder veldseizoen herhaald. Hier en daar
zal er wat wijziging plaats kunnen vinden, maar de insteek is om langjarig de data verzameling
gestructureerd te doen waardoor er een compleet beeld ontstaat bij de gestelde onderzoeksvragen.
In bijlage 1 is het onderzoeksplan 2021 bijgevoegd, hierin is ook een uitwerking van proef aanleg en
opzet 2021 leesbaar.

4.2.1
Water-waarnemingen
Metingen aan het thema water in het proefveld zijn van belang om goed te begrijpen wat er gebeurt
in het veld en er daarmee inzicht ontstaat in het fenomeen verzilting. Met name de beschikbaarheid
van zoet water (de zoetwater lens) t.b.v. het groeien van het gewas is van belang en ook hoe deze
beschikbaarheid zich door het seizoen gedraagt onder invloed van een wel of niet aanwezige zoutekwel druk. Middels diverse sensoren in het proefveld zijn data verzameld. Hierbij is het belangrijk om
duidelijk in beeld te hebben wat er met het beschikbare bodemvocht gebeurt, ongeacht welk gewas
erop groeit; daarom zijn deze water-bepalingen in onbeteelde (of; continue beteelde);
‘referentie’/grasstrook in ieder object (4x) grond te hebben om zo éénduidig inzicht te krijgen in de
scheiding tussen zoet en zoutwater in de grond, welke niet beïnvloed wordt door verschil in gewasgroei. Er is gekozen om dit eerste onderzoeksjaar enkel sensoren te plaatsen in de grasbanen, om zo
de data-complexiteit nog beperkt te houden en zo te kunnen focussen op het begrijpen van het
fenomeen. Deze sensoren leggen het percentage bodemvocht en de EC hiervan vast. Tevens zijn er
ook sensoren geplaatst die de vochtspanning meten en daarmee een beeld kunnen vormen van de
natuurlijke stroomrichting van het water.
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Daarnaast is het van belang om de metingen aan het bodembocht in de grond te doen op verschillende
diepten, om zo een compleet beeld te krijgen van de zoet- zoutwater lens ter plaatse. Hierbij is gekozen
voor dieptes van 20, 40 en 60 cm. Bepaling van het vocht-percentage en de EC zijn hierin essentieel
om te kunnen bepalen wat de aanwezigheid is van zoet-/zoutwater in de bodem op de verschillende
diepten. Op deze dieptes zijn sensoren gerealiseerd voor het volgen van de water-eigenschappen in
de bodem. Vanwege de verwachte wortelgroei van de gewassen, en daarmee de te verwachten
effecten op het groeiende gewas zijn bovenstaande dieptes gekozen. voor de bodemspanning
sensoren zijn dieptes van 40 en 60 cm gekozen.
Ook is het van belang om inzicht te krijgen in het lekken/uitstromen van zout-water richting de diepere
bodem-lagen, wat middels het plaatsten van Aquapins in het proefveld is bepaald. Dit om op een
diepte van 1 en 1,6m een beeld te krijgen van EC en aanwezig bodemvocht. Daarnaast is er ook een
Aquapin in de sloot geplaatst nabij het proefveld, om zo het verloop van EC waarde van de sloot te
kunnen volgen. Daarmee wordt het systeem van water-stromen nog completer. De volgende
waarnemingen vormen hierop een aanvulling:
- EC monitoring van het water gegeven via de drip-slangen= EC-meetwaarden in meet- en
regelunit
- EC monitoring van de sloot nabij het proefveld = EC-handmeter (wekelijks, i.c.m. meerdere
punten rond percelen Kollumerwaard)
- EC monitoring van het water wat uit de reguliere drainage buizen loopt onder het perceel (3x
drainage buis zoet en 3x drainage buis zout, per water-type combineren en EC bepalen,
wekelijks).

Figuur 3: Geplaatste sensoren 2021 in links: sloot, en rechts: in de grasbanen van het proefveld. Het te gebruiken gebied tussen
twee opgezochte druppelslangen is gemarkeerd middels de blauwe stokjes, waarna er achtereenvolgens een data-box
zichtbaar is waar het 3-tal bodemsensoren op de benoemde dieptes worden uitgelezen, en een tweetal Aquapins (te
herkennen aan de oranje ‘deksel’). Deze opstelling in de grasbanen was identiek voor de gekozen 4 grasbanen (t.b.v. de vier
objecten zoet, zout, ploegen en niet ploegen).

Acacia Water heeft met hun expertise en ervaring bijgedragen aan het kunnen verzamelen en
interpreteren van onderzoeks-data in van het thema water.
Ter ijking/calibratie van de continue sensor metingen, zijn er ook enkele handmatige metingen
uitgevoerd nabij de geplaatste bodemsensoren op 20, 40 en 60 cm. Zo is er in iedere grasbaan een
9

Uitvoering proefveld verzilting – rapportage veldseizoen 2021
rhizon geplaatst op ca. 50 cm diepte, waardoor er bovengronds eenvoudig bodemvocht afgetapt kon
worden, wat middels een gecreëerde vacuüm-druk middels een spuit kon worden opgevangen
bovengronds). Dit bodemvocht kon op EC gemeten worden middels de handheld EC meter. Daarnaast
zijn er ook op een tweetal momenten bodem-grondmonsters genomen op de dieptes 0-20, 20-40 en
40-60 (parallel aan het nemen van grondmonsters voor CEC vaststelling voor het thema bodem). Van
deze grondmonsters zijn op het laboratorium van Acacia Water via een vacuüm-extractie bodemvocht
onttrokken, waarvan de daadwerkelijke EC is bepaald. Deze EC kan dan vergeleken worden met de EC
gemeten door de sensoren op hetzelfde moment.

Figuur 4: Links: rhizon (foto 2020), rechts: nemen grondmonsters van bepaalde dieptes rond vocht-sensoren.

4.2.2
Bodemwaarnemingen
Ook zal er naar het thema bodem in de verschillende objecten (zoet, zout, nkg en ploegen) worden
gekeken. In onderstaande Tabel 2 zijn de geplande waarnemingen weergegeven. Het overgrote deel
van de waarnemingen zal in één herhaling per object plaats hebben en heeft als doel het inzichtelijk
krijgen van verschillen in de bodem die ontstaan door het toedoen van de objecten.
Tabel 2: Overizcht geplande metingen aan het thema bodem.

Methodiek
Chemische grond analyse

Moment
Voor aanvang teeltseizoen
(maart-april) en na oogst
(oktober)
Structuurbeoordeling VSA
Start seizoen (april/maart) en
na oogst (oktober)
CEC-vulling
bepaling 2x tijdens seizoen
grondmonsters

Locatie
Mengmonster per object (4)

In de grasbanen van de
betreffende objecten (4x)
In de grasbanen van de
betreffende objecten (4x), op 3
dieptes

De structuurbeoordelingen zijn door Aequator (Jan van Berkum) uitgevoerd. Er is gekozen om deze
beoordelingen in de grasbanen uit te voeren, om zo een vergelijkbaar gewas te hebben tussen de
10
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verschillende objecten. Hierdoor is het effect van beworteling door de betreffende gewassen niet te
beoordelen, maar omwille van deze extra complexiteit is er gekozen om dat dit seizoen niet te
realiseren, maar alleen maar te focussen op de grasbanen en zo dus de verschillen die optreden door
de verschillende objecten (zoet, zout, nkg en ploegen). De gekozen methode is de methode van
Jongerius uit 1957. De exacte methodiek is terug te lezen in het Technisch document 19A van de
Handleiding voor bodem geografisch onderzoek (betreffende blz. 109-115). De belangrijkste
onderdelen van deze methodiek welke in dit onderzoek verzilting zijn gebruikt, zijn terug te vinden in
bijlage 7, als onderdeel van de resultaten-notitie opgesteld door Aequator.
Op twee momenten in het jaar zijn er monsters genomen voor het bepalen van de CEC-bezetting van
het betreffende bodemmonster. Dit is gedaan in augustus en december, door het nemen van
grondmonsters vanuit de grasbanen op drie dieptes (0-20, 20-40, 40-60 cm), om op dat zelfde moment
van een deel van de genomen monsters ook de EC-bodemvocht te laten bepalen (meer hierover in
sectie water-metingen). De bodemmonsters komen uit de ca. 2,5 x 0,75m gebied (tussen buitenste
rijsporen van percelen en druppelslangen, Figuur 5) rond de geplaatste water-sensor-opstellingen.
Middels een guts is er grond verzameld, van de verschillende dieptes uit de guts gehaald is er een
mengmonsters van ca. 10 steken verzameld in lucht-afsluitbare zipper-zakken (. Deze monsters zijn
vervolgens door Fertilab geanalyseerd. Op het lab zijn de pH van het monster bepaald (pH-H2O)
middels potentiometrie, WV-PHB (gelijkwaardig aan NEN 5750). De CEC klei-humuscomplex parameter
is bepaald middels de eigen methode van Fertilab, op basis van extractie (WV-NH4OAC7).

Figuur 5: Het uitsteken van de grondmonsters uit de guts, op de verschillende dieptes verzamelen van monsters (augustus
2021).

4.2.3
Gewaswaarnemingen
In ieder van de gewassen op het veld is de groei en ontwikkeling worden gevolgd, als ook van de
groenbemester-teelt als tussen gewas tussen de veldseizoenen. In onderstaande Tabel 3 is per gewas
weergegeven welke waarnemingen en zijn uitgevoerd. Tevens zijn er ook gewasmonsters bewaard
voor eventuele nadere analyse wat op dit moment nog niet voorzien is. Deze monsters zijn in de
diepvries opgeslagen.
De waarnemingen hebben in vier herhalingen per object en gewas plaatshebben. Voor de
waarnemingen zijn de beschikbare protocollen van SPNA Agroresearch gebruikt, om zo te werken met
standaard-waarnemingsmethodieken. Naast de vier hoofd-gewassen zijn ook de geteelde
groenbemesters gevolgd in ontwikkeling.
11
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Tabel 3: Overizcht waarnemingen bij het thema gewas.

Gewas
Zaai-ui

Aardappel

Wintertarwe/zomertarwe

Groenbemesters

Moment(en)
4, 8, en 12 week na zaai

Waarneming
Opkomst tellingen (5x 1m
strekkend)
Div. momenten seizoen, 2x Stand (1-10, slechte-goede
rond moment van strijken
stand) en zichtbare verschillen
kwantificeren
(blad/
gewasschade)
Na oogst en drogen
Opbrengst en maatsortering
bepalen
Div. momenten seizoen
Stand (1-10, slechte-goede
stand) en zichtbare verschillen
kwantificeren
(blad/
gewasschade)
Ca 1 wk na start knolzetting en Knolaanzet
(5
planten:
ca. 3-4 wk later
aantal+maatsortering aanzet
Bij oogst en drogen
Opbrengst en rooimonster
Na sorteren
OWG
Div. momenten seizoen
Stand (1-10, slechte-goede
stand) en zichtbare verschillen
kwantificeren
(blad/
gewasschade)
Na/Tijdens aarvulling
Bepaling aantal aren per m2
Bij oogst
Opbrengst-bepaling
Bij analyse
Kwaliteit-gegevens
4, 8, en 12 week na zaai
Opkomst en begin ontwikkeling
en
zichtbare
verschillen
kwantificeren
(blad/
gewasschade)
12 week na zaai en/of vlak voor Biomassa-bepaling en monster
inwerken
in diepvries bewaring

Statistische analyse
Voor alle gewas-waarnemingen (in 4 herhalingen) is er van de verzamelde waarnemings-data is een
variantie-analyse (ANOVA) uitgevoerd. In het geval de F-prob.-waarde van het effect van een factor
kleiner is dan de onbetrouwbaarheidsdrempel van 0.05, wordt dit effect als significant beschouwd. In
dit laatste geval wordt er een LSD-waarde bij de resultaten vermeld. LSD staat voor Least Significant
Difference. Met deze LSD-waarde kan worden bepaald, welke niveaus van de betreffende factor
significant van elkaar verschillen. Als er geen sprake is van een significant effect, wordt ‘n.s.’ vermeld.

12

Uitvoering proefveld verzilting – rapportage veldseizoen 2021

Bespreking uitvoering en voortgang thema Water
Uitvoering en proefveldschema
Voor het thema water zijn er diverse metingen uitgevoerd, zoals ook beschreven in de sectie 4.2.1
Water-waarnemingen. Op 8 juli zijn de genoemde sensoren geplaatst door deskundigen van Acacia
Water, waarna er ook direct gestart kon worden met het verzamelen van data. Een deel van de
geplaatste Aquapins zijn na een paar weken nog wat veranderd in de constructie, waarmee de
meetreeks kort is onderbroken is geweest. Verder hebben de sensoren het resterende seizoen
gemeten.
De sensoren zijn in de grasbanen geplaatst zoals in onderstaande Figuur 6 en Figuur 7 zichtbaar. De
sensoren zijn geplaatst tussen twee druppelslangen in, over een breedte van ca. 2,5m verdeeld, zodat
de rijpaden grenzend aan de grasbanen nog gewoon gebruikt kunnen worden voor de diverse teelten
op de naastgelegen percelen. Tevens heeft er een continue EC-sensoren in de sloot gestaan voor het
verzamelen van data. Via het online beschikbaar Fixeau-dashboard was het mogelijk om de gemeten
waarden door de verschillende sensoren zichtbaar te maken.

Figuur 6: Schematische weergave van geplaatste bodem-sensoren in één van de grasbanen. Een identieke opzet is er voor de
gekozen grasbanen, ieder met een zelfde set sensoren en meet-systemen.

De sensoren zijn gemarkeerd met hun locaties: FN (fresh water, niet kerend), SN (salt water,
niet kerend), FT (fresh water, kerend) en ST (salt water, kerend). Vervolgens zijn er extra markeringen
aangebracht bij de tenaamstelling van de sensoren, op basis van diepte en meeteenheid (cm, EC of
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%bodemvocht).

FT

FN

ST
SN

Figuur 7: Schematisch overzicht van situering van de sensor-opstellingen. Op de plek van de geplaatste ster-symbolen zijn de
sensoren geplaatst, waarbij de sensoren gecodeerd zijn volgens FN (fresh water, niet kerend), SN (salt water, niet kerend), FT
(fresh water, kerend) en ST (salt water, kerend); zoals ook zichtbaar bij de ster-symbolen.

Naast deze sensor-data zijn er ook diverse handmatige data verzameld, zoals reeds toegelicht in sectie
4.2.1 Water-waarnemingen.
Resultaten
5.2.1
Resultaten vanuit logging meet - en regelunit
In Figuur 8 zijn de log-data beschikbaar van de water-giften in de verschillende secties, geregistreed
door de meet- en regelunit nabij het veld. De EC was vrij continue rond 15 mS/cm in de zoute secties,
na een eerste paar weken van systeem opstart en inregeling. In de zoete secties was de EC ca. 0.
De totale watergift per sectie per dag was ca. 3 mm per dag per sectie. Dit bestond uit meerdere rondes
druppeling van ca. 7 min, welke 4 keer per dag plaatsvonden. Het is door het meet- en regelunit
vastgelegd wat de gegeven hoeveelheden/duren van water gift was, en tevens de EC van het gegeven
water. Enkele dagen heeft het systeem uitgestaan, omdat er dan een systeemfout was (inrichting
systeem-filters, EC-foutmeldingen, verstoppingen/verontreinigingen, sectie-lekkages). In nauwe
afstemming met installateur Broere Beregening BV zijn deze fouten zo spoedig mogelijk herstel, om
vervolgens weer beter te weten hoe het systeem optimaal werkt.
Aan het begin van het groeiseizoen zijn er watermonsters genomen van zowel het zoet als het zoute
water wat wordt toegepast in het systeem. Analyses hiervan zijn uitgevoerd door Eurofins. De
resultaten van deze analyses zijn terug te vinden in Bijlage 9.

14

Uitvoering proefveld verzilting – rapportage veldseizoen 2021

Figuur 8: Log-gegevens van de EC gegeven middels de druppelslangen in het veld. Zoals zichtbaar, een vrijwel continue EC van
ca. 15 mS/cm behaald door het systeem voor de zoute secties (SN/ST: blauw/grijze balken), na wat afstel- en regelperiode tot
aan begin juli. De zoete secties zijn in deze Figuur niet zichtbaar, omdat de EC ca. 0 bedraagt (FN en FT: organje/gele balken).

5.2.2
Resultaten bo demvocht -sensoren
In dit onderdeel van de resultaten worden achtereenvolgens de verschillende bodemvocht sensoren
(%vocht en EC) besproken, achtereenvolgens van de sensoren-sets geplaatst in de secties SN (zout niet
ploegen), ST (zout wel ploegen) gevolgd door FT (fresh water (=zoet water) ploegen) en FN (fresh water
(=zoet water) niet ploegen). Op de x-as staan continue de gemeten data-tijdstippen en op de linker yas de gebruikte schaal-indeling, waarbij bodemvocht in % is uitgedrukt, EC in mS/cm. In veel figuren is
naast een plot van de data-lijn van de sensoren ook een grafische weergave van het neerslag patroon
zichtbaar, de hoeveelheid mm geregend zijn af te lezen op de rechter y-as.

Figuur 9: Data-logging bodemvocht van de sensoren op 3 dieptes (20, 40 en 60 cm) in de situatie van SN: zout niet ploegen.

In Figuur 9 is zichtbaar dat op alle gemeten dieptes in het SN-object (zout niet ploegen) er een continue
natte bodem is, rond een vocht% van 36%. Diepte 20 wordt duidelijk ietwat droger in de periode eind
augustus-eind september, maar volgt verder eenzelfde trend als de overige twee dieptes. De
ondergrondse druppelslangen lagen in dit systeem rond 30 cm, waarbij het verschil in vocht niet
15
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zichtbaar is tussen de sensor op 20 en 40/60 cm: een teken dat in alle lagen vochtig genoeg is geweest.
Dit blijkt ook uit onderstaande Figuur 10.

Figuur 10: Data-logging van de vochtspanning sensoren in het object SN (zout niet ploegen). De lichtblauwe lijnen in de beide
grafieken betreft het neerslag patroon, met de neerslaghoeveelheid in mm in de rechter y-as weergegeven. In de bovenste
grafiek betreft de linker y-as de waargenomen vochtspanning (pF), en in de onderste grafiek de vochtspanning- gradiënt
tussen de twee gemeten diepten.

In de bovenste grafiek in Figuur 10 is zichtbaar dat de vochtspanning (mate waarin het aanwezige
bodemvocht beschikbaar is voor een plant) waargenomen op 40 cm diepte vrijwel continue hoger ligt
als de gemeten spanning op 60 cm diepte. Dit blijkt ook uit de onderste grafiek welke de gradiënt
tussen de beide diepten weergeeft, welke nauwelijks/nagenoeg niet boven de nul-waarde uitstijgt. Dit
betekend dat er tijdens het groeiseizoen continue sprake is van percolatie in de onverzadigde zone
(neergaande richting van het water; uitstroom richting beneden). In combinatie met het weergegeven
neerslag patroon wordt ook zichtbaar dat de continue aanvulling van regenwater van bovenaf tijdens
het seizoen afdoende is geweest voor een nagenoeg continue neerwaartse stroming rond de vochtspanning sensoren op 40 en 60 cm diepte.
De waargenomen continue neerwaartse stroom van water in de onverzadigde zone zoals besproken
in Figuur 10 is ook zichtbaar in de opbouw van EC tussen de verschillende dieptes, zie onderstaande
Figuur 11.
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Figuur 11: Data-logging van de EC in de onverzadigde zone (3 dieptes) in object SN (zout niet ploegen). De lichtblauwe lijn in
de grafiek betreft het neerslag patroon, met de neerslaghoeveelheid in mm in de rechter y-as weergegeven. Op de linker y-as
de waargenomen EC in mS/cm. De twee groen/zwarte punten in de grafiek rond 14 augustus laten de EC-bepaling zien op
basis van grondmonsters op de drie dieptes (zie meer hierover elders in de resultaten-uiteenzetting).

Zichtbaar is dat er nagenoeg geen opbouw van EC waarde plaatsvindt op geen van de dieptes, en
duidelijk is dat die diepste diepte (60cm) de hoogste EC laat zien (tot max. 4 mS/cm), en de andere
dieptes een minde hoge EC laten zien. Een duidelijke link met het neerslag patroon is ook te zien, van
neergaande EC-waarden bij een hoge mate van neerslag. De EC van de ondiepste sensor (20 cm) laat
ook op de drogere momenten een dalende EC zien, wat duidelijk de waargenomen mate van
neerwaartse stroming weerspiegeld uit Figuur 10.
Voor het object ST zijn in onderstaande Figuur 12-Figuur 14 Figuur 14de data-logging zichtbaar. Bij het
plaatsten van deze sensor is er helaas een druppelslang beschadigd geraakt, waardoor er lange tijd
zout water direct uit de druppelslang is gestroomd in de ondergrond rond 50cm. Het gat is op den duur
gerepareerd, maar het effect van deze lekkage is nog lang zichtbaar in de data-logging. Zowel in de
grafiek m.b.t. de zuigspanning/gradiënt als ook in de bodemvocht-metingen door de sensoren en in de
periode tot medio begin augustus.

Figuur 12: Data-logging bodemvocht van de sensoren op 3 dieptes (20, 40 en 60 cm) in de situatie van ST: zout ploegen.
Zichtbaar is de grote versoring door het lekken van de druppelslang, bij plaatsing van de sensoren is er per abuis een
druppelslang kapot gegaan. Deze is begin augustus hersteld, waarna de metingen zichtbaar verbeterden.
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Figuur 13: Data-logging van de vochtspanning sensoren in het object ST (zout ploegen). De lichtblauwe lijnen in de beide
grafieken betreft het neerslag patroon, met de neerslaghoeveelheid in mm in de rechter y-as weergegeven. In de bovenste
grafiek betreft de linker y-as de waargenomen vochtspanning (pF), en in de onderste grafiek de vochtspanning- gradiënt
tussen de twee gemeten diepten.

Figuur 14: Data-logging van de EC in de onverzadigde zone (3 dieptes) in object ST (zout ploegen). De lichtblauwe lijn in de
grafiek betreft het neerslag patroon, met de neerslaghoeveelheid in mm in de rechter y-as weergegeven. Op de linker y-as de
waargenomen EC in mS/cm. De twee groen/zwarte punten in de grafiek rond 14 augustus laten de EC-bepaling zien op basis
van grondmonsters op de drie dieptes (zie meer hierover elders in de resultaten-uiteenzetting).

Wat in Figuur 14 wel zichtbaar is, is dat de aanwezigheid van de hoge EC wel zichtbaar is in de sensoren,
de EC’s behaald liggen rond 10 op alle dieptes. Echter vanwege het lek in de slangen is de water gift
op dit punt van het proefveld aan het begin van het seizoen ongecontroleerd geweest en dus niet
conform het vooraf bepaalde regime. In het gewas nabij de slang-breuk zijn er geen afwijkende
waarnemingen geweest tijdens het resterende groeiseizoen. Wat opvallend is, is dat in het laatste deel
van de grafie de waargenomen EC op een diepte van 20 cm het hoogste blijft, terwijl de andere
sensoren duidelijk zakken onder invloed van de tijd en gevallen neerslag.
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Bij de start van het nieuwe seizoen moet er beoordeeld worden of er nog steeds een effect
van de druppelslang-lekkage is op de waargenomen EC en bodemvocht%, en/of de plaats van de
sensoren nog afdoende is voor een juiste weergave. Dit om geen negatieve nawerking in een nieuw
groeiseizoen te hebben op deze sensoren.
Voor het object FT (zoet geploegd) zijn de log-data in onderstaande figuren zichtbaar. Wat ook hier
duidelijk wordt, is dat er nagenoeg alleen neerwaartse stroming in de onverzadigde zone heeft
plaatsgevonden (gradiënt nooit boven de nul). Een vergelijkbare situatie bleek uit de logging van de
data voor het object FN (zoet niet ploegen).

Figuur 15: Data-logging van de vochtspanning sensoren in het object FT (zoet ploegen). De lichtblauwe lijnen in de beide
grafieken betreft het neerslag patroon, met de neerslaghoeveelheid in mm in de rechter y-as weergegeven. In de bovenste
grafiek betreft de linker y-as de waargenomen vochtspanning (pF), en in de onderste grafiek de vochtspanning- gradiënt
tussen de twee gemeten diepten.

Op basis van de verkregen inzichten m.b.t. de duidelijk neerwaartse beweging van het aangebrachte
irrigatie water is besloten om medio november het systeem uit te zetten, en weer te starten met
ingang van het nieuwe groeiseizoen, op basis van de waarnemingen door de vocht-spanning sensoren
in de grasbanen.
Kijkend naar de EC in de bovenste 20 cm, wordt duidelijk dat het opbouwen van een EC aan het
oppervlakte niet is gerealiseerd. Zoals ook in Figuur 16 zichtbaar is, is enkel in geval van het ST (zout
ploegen) object een zeer hoge EC behaald op 20 cm, veroorzaakt door de lekkage aan de druppelslang
bij het plaatsen van de sensoren. De overige EC-waarden zijn niet duidelijk afwijkend van elkaar, wat
past bij de waargenomen nagenoeg continue neerwaartse stroming in de overzadigde zone. Bij de start
van het nieuwe groeiseizoen is het belangrijk om met een dergelijke up-to-date figuur in tijd inzichtelijk
te krijgen of de EC op 20 cm voor het object SN weer vergelijkbaar is met de overige objecten, of dat
de lekkage van de druppelslang nog steeds zijn nasleep kent. In dat geval moeten de betreffende
sensoren verplaatst worden om zo weer een goede weergave van de werkelijkheid te krijgen.
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Figuur 16: Data-logging van de EC op een diepte van 20 cm voor alle objecten. De lichtblauwe lijn in de grafiek betreft het
neerslag patroon, met de neerslaghoeveelheid in mm in de rechter y-as weergegeven.

5.2.3
Resultaten uit rhizon- en bodemmonsters EC -metingen
Omwille van het ijken en kalibreren (zoals besproken in sectie 4.2.1 Water-waarnemingen) zijn er naast
de continue sensor-metingen ook data verzameld op een handmatige manier. In onderstaande Tabel
4 zijn de behaalde EC-waarden zichtbaar van de verschillende meet-mogelijkheden die zijn uitgevoerd.
Tabel 4: Verschillende metingen EC op handmatige manier. n.b.: niet bekend; geen waarde vanuit de sensor bekend. Op 12
augustus waren de veldcondities droog, en op 2 december was de veldconditie nat.

Meet-plaats
(afkomst
grondmonster)

Meet-moment

FN 0-20 cm
FN 20-40 cm
FN 40-60cm
SN 0-20
SN 20-40
SN 40-60
FT 0-20
FT 20-40
FT 40-60
ST 0-20 cm
ST20-40 cm
ST 40-60 cm
FN 0-20 cm
FN 20-40 cm
FN 40-60cm
SN 0-20 cm
SN 20-40 cm

12-augsutus 2021
12-augsutus 2021
12-augsutus 2021
12-augsutus 2021
12-augsutus 2021
12-augsutus 2021
12-augsutus 2021
12-augsutus 2021
12-augsutus 2021
12-augsutus 2021
12-augsutus 2021
12-augsutus 2021
2-december 2021
2-december 2021
2-december 2021
2-december 2021
2-december 2021

Meet-methode:
vocht in rhizon
(ca. 46cm diepte)
(mS/cm)

0,76 mS/cm

0,91 mS/cm

1,08 mS/cm

8,44 mS/cm

0,63 mS/cm

1,31 mS/cm
20

Meet-methode:
EC
waarde
volgens sensor
20, 40 of 60 cm
diep (mS/cm)
2,02
1,17
1,16
2,02
1,51
1,91
2,18
1,.3
0,78
7,14
9,54
10,62
1,72
1,28
n.b.*
1,97
1,5

Meet-methode: EC
bepaling
via
vaccum-extractie
uit bodemmonster
(us/cm>
mS/cm
(/1000)
1924 > 1,924
1700> 1,7
1518 > 1,518
1792 > 1,792
1727 > 1,727
4248 > 4,248
1681 > 1,681
1450 > 1,450
1445 > 1,445
4152> 4,152
4022 > 4,022
3174 > 3,174
1022> 1,022
931> 0,931
1170 > 1,170
952 > 0,952
1692 > 1,692
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SN 40-60 cm
FT 0-20
FT 20-40
FT 40-60
ST 0-20
ST 20-40
ST 40-60

2-december 2021
2-december 2021
2-december 2021
2-december 2021
2-december 2021
2-december 2021
2-december 2021

1,34 mS/cm

2,52 mS/cm

2,1
2,03
1,39
0,88
4,4
1,56
1,13

2766 > 2,766
1440 > 1,440
1579 > 1,579
1136 > 1,136
3026 > 3,026
2316> 2,316
5381 > 5,381

Zoals te zien, lopen de verzamelde data enorm uit een. Verdere interpretatie van de verschillende
analysemethoden is noodzakelijk om deze verschillen te kunnen verklaren, gecombineerd met het
toevoegen van nog meer metingen in de loop van de tijd. Dit omwille van het juiste inzicht en begrip
over de variatie die optreed omwille van bijvoorbeeld wisselende veldcondities (bodemtemperatuur,
bodemvocht-status) en het verdere verloop van het proefveld. Ook het begrip van wat er exact wordt
gemeten in welke analysemethode is belangrijk om helder te krijgen, om met deze achtergrond kennis
de aanwezige verbanden tussen de verzamelde date gelegd kunnen worden, waaronder ook de
verschillende eenheden tussen meetmethoden. Dit bevorderd de betrouwbaarheid en ook het inzicht
wat er moet ontstaan aangaande verzilting en de vastlegging van verschillen welke zullen ontstaan
tussen de verschillende objecten.
5.2.4
Reultaten metingen hand -held EC meter (sloot en drainage -uitgangen)
Naast de geautomatiseerde en incidentele handmatige EC bepalingen, is er ook wekelijks een EC
monitoring geweest van zowel het uitstromende drainage water (van de originele drainbuizen 0,8-1m
diep onder het perceel. Tevens is ook wekelijks de EC in de sloot gemeten nabij het proefveld, middels
een handheld EC meter. Naast dit perceel is er een gehele ronde van nog een 5-tal punten op SPNA
locatie Kollumerwaard meegenomen van verschillende sloten op het bedrijf. Deze punten zijn niet in
dit verslag opgenomen.
Het waargenomen verloop van EC metingen uit de drainage en de sloot an sich zijn in onderstaande
Figuur 17 en Figuur 18. Hierin is in de drainage buizen duidelijk zichtbaar dat er zout water uitstroomt
onder de zoute secties van het proefveld, en zoet water in geval van de zoete secties. De EC waarden
welke in de sloot worden weergenomen zijn niet uniek, in eerdere jaren zijn dergelijke EC waarden
ook in de sloot weergegeven zonder dat het proefveld ingericht was. Het verloop van de EC in de
betreffende sloot verschilt van jaar tot jaar en week tot week.
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Figuur 17: EC verloop van het uitstromende water uit de drainagebuizen. Wekelijks zijn de stormende drainagebuizen
opgevangen, vanuit de zoete en zoute secties. Iedere sectie is apart afgemeten op de hand-held EC meter en middels het
Fixeau-desboard weergegeven (eenheid in mS/cm).

Figuur 18: EC monitoring van de sloot nabij het proefveld, vanaf medio maart 2019. De EC waarden welke in de sloot worden
weergenomen sinds het daadwerkelijke starten van het proefveld (voorjaar 2021) zijn niet uniek, in eerdere jaren zijn
dergelijke EC waarden ook in de sloot weergegeven zonder dat het proefveld ingericht was. Het verloop van de EC in de
betreffende sloot verschilt van jaar tot jaar en week tot week.

5.2.5
Resultaten metin gen Aquapins; dieper gro ndwater
Naast de sensoren in de ondiepere lagen, zijn er ook per grasbaan een tweetal sensoren in een
Aquapin geplaatst, om te meten op een diepte van 1 en 1,4m. Dit om het gehele systeem in beeld te
krijgen van water stromen onder de diverse percelen. In onderstaande Figuur 19 zijn de waargenomen
EC waarden op een diepte van 1m zichtbaar voor de vier verschillende objecten in het proefveld. Zoals
eerder gemeld zijn de Aquapins soms even buiten werking geweest, wat zichtbaar is in de kenmerkend
diagonale lijn tussen twee meetpunten; deze waarnemingen zijn in dat geval dan tussen de twee
bekende meet-momenten geïnterpoleerd en dus geen juiste weergave van de werkelijkheid.

Figuur 19: Grafiek van EC-waarden verkregen middels de sensoren in een Aquapin, weergegeven voor alle vier objecten (SN=
zout niet ploegen, ST= zout wel ploegen, FN= zoet niet ploegen en FT= zoet wel ploegen). Daarnaast is ook de
neerslaghoeveelheid zichtbaar in het blauwe histogram. Op de linker y-as de gemeten EC (mS/cm), en op de rechter y-as de
hoeveelheid neerslag in mm).
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Wat opvalt in de bovenstaande Figuur 19, is dat de zoute percelen (ST en SN) duidelijk veel zouter zijn,
en de behaalde EC waarden richting de EC waarde van het druppelregime (15 mS/cm) gaan. De zoete
percelen (FT en FN) komen nagenoeg niet boven de 3 mS/cm. Wat ook opvalt is het duidelijke effect
van neerslag op de gemeten EC in de zoute percelen; deze zakt vrijwel direct na een grotere
hoeveelheid neerslag.

C o n c l u s i e t h e m a W a te r
Terugblikkend op de verzamelde data in het thema water kan worden geconcludeerd dat de
hoeveelheid zoete neerslag dermate veel was, dat er nagenoeg geen capillaire opstijging heeft
plaatsgevonden door het geïrrigeerde water in de druppelslangen. Dit had tot gevolg dat het
ingebrachte irrigatiewater uitspoelde en niet eerst omhoog trok richting de wortelzone van de
groeiende gewassen.
Wat verder uit de verzamelde data blijkt, dat er met de opgebouwde set aan data een complex
beeld ontstaat, die door in te zoomen op de verschillende onderdelen wel allerlei mogelijkheid tot
analyse in inzicht van het fenomeen en systeem geeft. voor een volgend onderzoeksjaar moet deze lijn
van data verzameling doorgezet worden, om zo meer inzichten te krijgen. Het wel of niet krijgen van
een droger groeiseizoen is niet controleerbaar, het juist inzetten van de beschikbare meetmethodieken is wel controleerbaar. Hiermee zal bijvoorbeeld het aan- en uitzetten van het
druppelsysteem bij aangang en afronding van het teeltseizoen beter gestuurd kunnen worden, op
basis van de waargenomen gradiënt in vochtspanning kan er ingezet worden om de termijn van
onnodige irrigatie (wat direct weer uitspoelt) te verkleinen, echter is ook het idee van een
opbouwende gradiënt van zout water rond de druppelslang belangrijk om te realiseren dat dit middels
meerdere druppel-rondes bereikt wordt en dus ook wat tijd kost. Op basis van dit eerste
onderzoeksjaar is hierover nog geen duidelijke les te leren, omdat deze daadwerkelijke opbouw van
gradiënt nog niet heeft plaatsgevonden in de gewenste mate.
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Bespreking uitvoering en voortgang thema Bodem
Uitvoering
Voor het thema bodem zijn er verschillende bepalingen en beoordelingen uitgevoerd, zoals ook in
sectie 4.2.2 Bodemwaarnemingen is toegelicht.
6.1.1
Uitvoering chemische bodemanalyses door Eurofins
Zoals in sectie 4.2.2. besproken, zijn er diverse grondanalyses genomen, ter indicatie van de
uitgangssituatie voorafgaand aan de eerste teelt in het proefveld. Dit is voor het niet-kerende perceel
gebeurt in februari 2020, vlak voor aanvang van het eerste teeltseizoen waarin de intentie was om te
starten met de daadwerkelijke watergiften. Hierbij is er een aparte analyse (BemestingsWijzer)
uitgevoerd voor het deel van het perceel wat zout water zou krijgen en een analyse voor het deel van
het perceel wat zoet water toegediend zou krijgen. Het betreffen analyses van de diepte 0-25cm.
Daarnaast is ook het deel van het perceel waar in september-2020 ondergrondse druppelslangetjes zijn gerealiseerd (het kerende deel van het proefveld) meegenomen in een
BemestingWijzer-analyse ter indicatie van de nul-situatie van de gehele 2 hectare verziltingsproefveld.
Dit grondmonster is ook genomen op een diepte van 0-25cm en is genomen in maart 2021.
6.1.2
Uitvoering bodembeo ordeling door Aequ ato r
Voor de beoordeling door Aequator is gekozen om in de grasbenen tussen de verschillende percelen
in het proefveld te gaan beoordelen. Er zijn profielkuilen gegraven in mei en september, en vervolgens
is er een beoordeling van de bodemlagen uitgevoerd.
In onderstaande Figuur 18 is een luchtfoto toegevoegd waaruit de ligging van de beoordeelde
kuilen zichtbaar wordt. het betreft een beoordeling in grasbaan 1 (B, zoet niet ploegen), grasbaan 2
(A, zout niet ploegen), grasbaan 5 (C, zoet wel ploegen) en grasbaan 6 (D, zout wel ploegen). De locaties
van de kuilen zijn door SPNA aangereikt op basis van de ligging van de ondergrondse druppelslangetjes
en ook de ligging van de water-sensoren: deze zijn op ca. 10m van de uitgevoerde kuil-beoordelingen
geplaatst.

Figuur 20: Luchtfoto van de gerealiseerde locaties van structuur-kuil onderzoek door Aequator op 17 mei en 17 september
(bron: notitie Aequator over behaalde resultaten).

6.1.3
Uitvoering bodem -monstering CEC-bepalingen
Op 12 augustus en 2 december zijn er monsters geprikt. Na het prikken (ochtend) zijn de monsters een
dag later door koerier afgehaald en richting het lab gebracht. De monsters stonden tussentijds gekoeld
in een koelkast. Deze monsters zijn vervolgens door Fertilab geanalyseerd, de resultaten hiervan zijn
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in sectie 6.3 Resultaten CEC bepaling grondmonsters terug te vinden. Op 12 augustus was het relatief
droge grond welke ingestuurd werd, op 2 december betrof het nattere veldomstandigheden.
R e s u l t a t e n E ur o f i n s c h e m i sc h e b o d e m a n a l y s e
In onderstaande Figuur 21en Figuur 22 zijn de belangrijkste resultaten beschikbaar van de uitgevoerde
bemestingwijzer analyses voor aanvang van de teeltseizoenen 2020 (delen van perceel wat zoet en
zout zou worden met ingang van 2020), en voor aanvang van teeltseizoen 2021.

Figuur 21: Resultaten chemische bodem-analyse Eurofins in februari-2020. Betreft links het deel van het proefveld wat zout
zou worden met ingang van groeiseizoen 2020, en rechts het deel van het proefveld wat zoet zou worden.

Figuur 22: Resultaten chemische bodem-analyse Eurofins in maart-2021. Betreft een mengmonster van het gehele proefveld.
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De volledige analyses zijn terug te vinden in de bijgesloten bijlage 6. Over het algemeen geven de
analyseresultaten weer dat er geen grote verschillen zitten binnen de verschillende nul-situaties. Hier
en daar zijn er enkele analyse waarden wat afwijkend van elkaar, maar dit duidt niet op grote
verschillen in de uitgangssituatie van het gebruikte perceel. Door regelmatig grondmonsters te blijven
nemen van de verschillende objecten, zullen verschillen welke ontstaan in tijd zichtbaar worden.
R e s u l t a t e n s t r uc t u u r b e o o r d e l i n g e n A e q u a t o r
De ruwe resultaten van Aequator van de beide beoordelingsmomenten (17 mei en 17 september) zijn
in bijlage 7 toegevoegd, middels de toegezonden notitie over de behaalde resultaten. In onderstaande
toelichting zijn de belangrijkste waarnemingen per moment weergegeven.

6.3.1
Beoordeling 17 mei 2021
Dit eerste moment betrof een nul meting van de verschillende locaties in het proefveld, nadat in eind
2020/vroeg voorjaar 2021 de indeling van de percelen was aangepast naar de actuele indeling van
percelen. In Tabel 5 zijn de belangrijkste parameters per situatie (locaties A en B= niet kerende deel en
locaties C en D= geploegde deel) weergegeven. De volledige toelichting (inclusief foto’s beoordelingen)
op dit beoordelingsmoment is in bijlage 7 zichtbaar.
Tabel 5: Schematische weergave beoordeling bodem 17 mei 2021. Tabel ingevuld op basis van de ontvangen notitie over deze
nul-meting op 17 mei 2021 (Aequator).

Beworteling
Bovenste 10 cm
Bouwvoor onder 1e 10 cm

Bouwvoor+40cm
Ondergrond

Niet kerend (A en B)
Wel kerend (C en D)
Gering,
40-45cm
(opslag Gering
groenbemester, dikke wortels)
Kruimelig “granulairen”
Scherp-blokkig en zeer poreus Massief en granulairen, blauwe
grond
(trekker
spoor?),
‘zwetend’ vochtig. Wel redelijk
tot goed poreus
Dikke wortels, actieve wormen
Sponsstructuur, poreus en
waterdoorlatend.
Rond
poriën= roest = voldoende
lucht

6.3.2
Beoordeling 17 september 2021
Dit tweede moment betrof een beoordeling van de verschillende plekken in het proefveld na afronding
van oogst, uitgevoerd op 17 september 2021. Er is op 4 locaties een beoordeling uitgevoerd: grasbaan
1 (B, zoet niet ploegen), grasbaan 2 (A, zout niet ploegen), grasbaan 5 (C, zoet wel ploegen) en grasbaan
6 (D, zout wel ploegen. In Tabel 6Tabel 5 zijn de belangrijkste parameters per situatie weergegeven.
De volledige toelichting (inclusief foto’s beoordelingen) op dit beoordelingsmoment is in bijlage 7
zichtbaar.
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Tabel 6: Schematische weergave beoordeling bodem 17 september 2021. Tabel ingevuld op basis van de ontvangen notitie
over deze beoordeling op 17 september 2021 (Aequator).

Beworteling
Bovenste 10 cm
Bouwvoor onder 1e 10 cm

Bouwvoor+40cm

Ondergrond

Beworteling

Bovenste 10 cm

Bouwvoor onder 1e 10 cm

Bouwvoor+40cm

Ondergrond

Locatie A (zout, niet ploegen)
Tot tenminste 1 m diep
Kruimelig, kleine granulairen
10cm:
Afgerond
blokkige
elementen
(>2cm
groot),
daarna: massieve dikke laag op
25 cm (goed beworteld)
Sponsstructuur, poreus en
waterdoorlatend

Locatie B (zoet, niet ploegen)
Tot ca. 90 cm diep
Kruimelig, kleine granulairen
15 cm: blokkige structuur
elementen (>2cm groot), 30-40cm
humeus, scherp-blokkig poreus

10 cm dikke laag gatenstrcutuur
(zavelig),
poreus.
goed
poreus+waterdoorlatend
Vohctig tot nat, vanaf 70cm Vanaf 90 cm grond nat
zwetend nat; poriën oranje
roest, verwateren vanaf 70cm.
Locatie D (zout, wel ploegen)
Locatie C (zoet, wel ploegen)
Alleen
op
breukvlakken Tot 80 cm diep
humeuze laag ca. 20 cm, wel
min. tot 75 cm diep
Vele wortels, humeus minder mooi als A+B, overeenkomstig met 17
mei beoordeling
Eerste 5 cm scherp blokkige Eerste 5cm granulairen
elementen
Massieve humeuze laag 20cm, Massieve laag, op 20-30cm
droog en blauwzwart
vochtig+blauw met stroresten, wel
poreus
Sponssturcutur blauwgrijs van Sponsstructur, rond poriën roest
kleur, wisselend vorhci gen nat met fletse roest
(<> afstand druppelslang)
Vanaf 75cm sterk gelaagd, Vanaf 80 cm grond nat
beworteld en vooral fletse
roest

R e s u l t a t e n C E C b e p a l i n g g r o n d m o n s t e r s ( Fe r t i l a b )
Van de ingestuurde grondmonsters van CEC bepaling zijn de onderzoeksresultaten middels grafische
weergaven en de gemeten waarden in absolute waarden ontvangen van het analyselab.
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Figuur 23: Ter illustratie: 2 resultaat-overzichten van de opgestuurde CEC-analyses naar Fertilab.

Om een beeld te krijgen van de gemeten verschillen, zijn de ruwe data vanuit een excel-overzicht in
een tweetal tabellen gezet per beoordelingsmoment (Figuur 24 en Figuur 25 van de beoordeling in
augustus-2021 en Figuur 26 en Figuur 27 van de beoordeling in december-2021). In beide figuren
omvat de x-as een indeling van de gemonsterde objecten (dieptes, water-systeem zout of zoet en
teeltsysteem kerend of niet kerend). In de eerste figuur per beoordelingsmoment is te zien wat de
grootte van het CEC-complex is (in mmol+/kg), alsmede het percentage calcium-ionen en de
basebezetting (%).Het tweede figuur laat de gemeten zuurgraad van het monster (pH-H2O),
magnesium-, kalium- en natrium- percentages in het CEC-complex zien. Omwille van de waargenomen
absolute hoeveelheden is deze indeling in de beide figuren gekozen, om zo eventuele verschillen
zichtbaar te maken binnen de gebruikte schaal-verdeling. Alle waarnemingen waren in één herhaling,
er kan dus geen statistiek uitgevoerd worden op de behaalde cijfers.
In bijlage 8 zijn de verkregen ruwe data van de beide beoordelingen bijgesloten.

Figuur 24: Uitkomsten CEC-analyse Fertilab augustus 2021 (figuur 1/2). De gebruikte eenheden verschillen per weergegeven
parameter: Klei-humuscomplex CEC in mmol+/kg, en zowel calcium als basebezetting zijn weergegeven in percentages van de
aanwezige mineralen aan het CEC.
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Figuur 25: Uitkomsten CEC-analyse Fertilab augustus 2021 (figuur 2/2). De gebruikte eenheden zijn voor de diverse mineralen
weergegeven in percentages van de aanwezige mineralen aan het CEC.

In bovenstaande Figuur 24 is zichtbaar dat hoe dieper het monster wegkomt, hoe kleiner het CEC
complex is. Tevens is te zien dat hoe dieper het monster wegkomt, hoe meer calcium ionen gebonden
lijken te zijn aan het CEC, verschillen zijn klein maar wel zichtbaar in de figuur. In overleg met Acacia
Water is dit mogelijk te wijten aan schelpachtig materiaal wat in de diepere bodem lagen zit, waardoor
de Calcium-beschikbaarheid voor in het CEC complex hoger is in die diepere lagen, met een verhoogde
CEC-binding van dit mineraal. In verhouding met de andere drie objecten, is dit waargenomen verschil
in CEC-grootte en Calcium-concentratie het grootst voor het object zout-ploegen. Hierbij lijkt met
name in de twee ondiepere grondmonsters (20 en 40 cm) een lagere hoeveelheid Ca te zitten ten
opzichte van de genomen monsters op deze dieptes voor de andere objecten. Het diepste monster
van het zout-niet ploegen object lijkt een vergelijkbare trend te laten zien (sterk verlaagde Ca
bezetting) in vergelijking met de twee monsters van minder diepere dieptes binnen dit object.
Aanvullend hierop is in Figuur 25 zichtbaar dat de pH ietwat schommelt rond 8, waarbij een
dieper monster van een object veelal een ietwat hogere pH laat zien. Hoe dieper het monster weg
komt, hoe lager de hoeveelheid Magnesium en Kalium en veelal hoe hoger de natrium-concentratie.
Uitzondering hierop lijkt het zout-ploegen object, welke zeer hoge Magnesium en Natrium gehalten
laat zien in alle monsters. Ook de hoge Natrium concentratie voor het diepste monster van het zouteniet ploegen object valt op.
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Figuur 26: Uitkomsten CEC-analyse Fertilab december 2021 (figuur 1/2). De gebruikte eenheden verschillen per weergegeven
parameter: Klei-humuscomplex CEC in mmol+/kg, en zowel calcium als basebezetting zijn weergegeven in percentages van de
aanwezige mineralen aan het CEC.

Figuur 27: Uitkomsten CEC-analyse Fertilab augustus 2021 (figuur 2/2). De gebruikte eenheden zijn voor de diverse mineralen
weergegeven in percentages van de aanwezige mineralen aan het CEC.

In de bovenstaande Figuur 26 zijn dezelfde trends te zien als in de vergelijkbare figuur van het meet
moment in augustus: een kleiner CEC complex naarmate de monsters dieper weg komen, en een groter
aandeel van Calcium mineralen hierin. Dit is bij dit tweede meetmoment echter alleen sterk zichtbaar
in de beide zoete (fresh) objecten. De beide zoute objecten lijken deze trend niet te kennen. Zoals ook
te zien in Figuur 27, is voor het zoute-niet ploegende object de concentratie natrium sterk oplopend
naarmate het monster dieper weg komt, en juist een lager wordende kalium-concentratie. Voor het
zout wel-ploegen object is eenzelfde kalium-beeld zichtbaar, echter is hierbij het natrium gehalte op
20 cm al sterk verhoogd ten opzichte van de overige objecten, en verloopt deze daling minder duidelijk
als de overige objecten.
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Een duidelijke link met de lekkende (zoute) druppelslang voor het object zout ploegen lijkt voor de
hand te liggen voor het verklaren van de duidelijke verschillen tussen de beide zoute objecten,
waardoor er plaatselijk een overdaad aan zout water was nabij de plek van het monsteren. Herhaalde
metingen in tijd zouden hiervoor nodig zijn om hierover uitspraak te doen. Deze zelfde set aan
metingen wordt in 2022 weer gerealiseerd en zo mogelijk wat geïntensiveerd. Dit om een juist inzicht
te krijgen bij de CEC-bezettingsgraad op de verschillende dieptes rond de druppelslangen.

Conclusie thema Bodem
Op basis van de uitgevoerde waarnemingen binnen het thema bodem wordt duidelijk dat er een aantal
facetten van de bodem duidelijk in beeld wordt gebracht, maar dat daadwerkelijke verschillenregistratie nog niet heeft plaats kunnen vinden op basis van dit eerste jaar en de gerealiseerde
metingen tot zover. Het structureel monitoren van de verschillende parameters lijkt hierin voor de
hand te liggen, om zo inzicht te kunnen verkrijgen in de spreiding aan data en omstandigheden. Dit om
zo een compleet beeld te vormen van hoe verschillen in het veld door de aanwezige zoute kweldruk
zichtbaar worden in de gekozen parameters. Door in een grotere set aan data in te zoomen op de
zichtbare verschillen wordt mogelijkerwijs het verklaren en begrijpen van de zichtbare verschillen
gerealiseerd.
Bij de beide visual-soil-assessments (VSA) beoordelingen bleken de objecten ploegen heel nat,
hiervoor is geen duidelijk aanwijsbare reden, enkel dat het mogelijkerwijs een nat voorjaar was en ook
een nat groeiseizoen. Echter de mate van natheid welke werd waargenomen is wel een reden om dit
bij aanvang van het nieuwe groeiseizoen wederom goed in kaart te brengen, in combinatie met de
neerslag-gegevens bij aanvang van het aanstaande groeiseizoen.
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Bespreking uitvoering en voortgang thema Gewas
In het proefveld zijn 4 verschillende gewassen geteeld, welke allen zijn gemonitord tijdens het
groeiseizoen. in onderstaande uiteenzetting zijn per gewas de uitvoering (teelt-gegevens en
proefveldschema) en daarna de resultaten weergegeven. Daarnaast heeft er een monitoring van de
groenbemester-nateelt plaatsgevonden, deze is in sectie 7.5 te vinden.
Bij de resultaat-bespreking is alleen het vergelijk van de beide water-situaties (fresh= zoet en
salt= zout water) weergegeven. Een vergelijking tussen de beide bodem-/teelt-situaties (kerend en
niet kerend) is niet meegenomen. Dit omdat de duur van het proefveld niet afdoende lang is om
daadwerkelijke verschillen te kunnen verwachten van de keuze om wel of niet te kerend te weken. Dit
tevens in combinatie met de realisatie van zoet- en zout-water aanwezigheid in het proefveld dit
groeiseizoen, zoals besproken in het hoofdstuk resultaten van thema water (5.2).

Figuur 28: Fotos van de gewassen wintertarwe, aardappel en zaaiui in eerste deel van het groeiseizoen.

W i n t e r t a r w e ( p e r c e e l A e n E)
7.1.1
Uitvoering gewas wintertarwe
Het gewas wintertarwe is gezaaid op respectievelijk 27 november 2000 (perceel A) en 26 november
(perceel E), nadat het betreffende perceel is gespit (perceel A) of geploegd (perceel B) op dezelfde dag.
het gezaaide ras betrof Extase KWS met een zaaizaadhoeveelheid van 195 kg/ha. Op 26 februari 2021
is een Kas-zwavel bemesting toegepast (420 kg/ha) op de beide percelen, wat op 28 april is gevolgd
door een Kas-27%b bemesting van 200 kg/ha. Op diverse momenten zijn er gewaswaarnemingen
uitgevoerd (zie resultaten sectie). De toegepaste gewasbescherming is te vinden in onderstaande
Figuur 29, aldan wel of niet in combinatie met wat bladmeststof Hu-man15. Op 16 augustus is de tarwe
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geoogst, waarbij er monsters uit het gewas zijn genomen voor verdere analyse. Op 8 september 2021
is er een groenbemestersmengsel gezaaid (SolaRigol, 40 kg/ha).
In perceel E is deze groenbemester op 22 december 2021 omgeploegd.

Figuur 29: Teeltregistratie gewasbescherming en bemesting percelen A en E (wintertarwe).

7.1.1.1
Proefveld schema
In de beide percelen A en E zijn 8 meetveldjes uitgezet, met ieder een bruto oppervlakte van 3x10m
(breedte x lengte). Hierin zijn de verschillende waarnemingen uitgevoerd en is tevens de opbrengstbepaling van uitgevoerd. De plots zijn uitgezet dusdanig dat er vier herhalingen zijn van iedere
waarneming in het zoete- en zoute deel van ieder perceel. Hierbij zijn er geen perceels-kanten en
randen meegenomen (inzet machines, verstoringen vanuit de rondom gelegen grasbanen) en ook geen
spuitsporen meegenomen. En is er ook niet rond de midden zone van het perceel gemonitord, waar
de overgang tussen de zoete- en zoute secties ligt. Dit om de beoordelingen zo betrouwbaar mogelijk
te maken en representatief te doen zijn voor dat deel van het proefveld waarin het veldje zich bevond:
in zoet versus zout en in ploegen versus niet ploegen. Middels labels en fiber-stokken in het veld is de
markering het gehele seizoen vastgehouden. In onderstaande Figuur 30 is een schematische weergave
van de betreffende meet-veldjes.
A.WT - Wintertarwe

B.AD E.WT
- Aardappel
- Wintertarwe

F.AD - Aardappel
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Figuur 30: Schematisch overzicht van situering proefveld en meet-veldjes in percelen A en E. Totale lengte van de percelen
betrof ca. 120m, waarop de uitgezette veldjes 1-8 per perceel een grootte hadden van 3x10m. Binnen deze veldjes vonden de
diverse waarnemingen plaats.
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7.1.2
Resultaten gewas wintertarwe
Tijdens het groeiseizoen is het gewas diverse malen op stand beoordeeld, gebruik maken van een
schaal 1-10, waarbij 1= slechte stand en 10= goede stand (algemene overall-indruk op basis van kleur,
hoogte, vitaliteit en egaliteit). In onderstaande Tabel 7 en Tabel 8 zijn de behaalde gemiddelden voor
de objecten fresh en salt water zichtbaar.
Tabel 7: Waarnemingen wintertarwe stand tijdens groeiseizoen, gebruikte schaal 1-10, waarbij 1= slechte stand en 10= goede
stand (algemene overall-indruk op basis van kleur, hoogte, vitaliteit en egaliteit).

Objecten
Fresh
Salt
Gemiddelde
F-value
L.S.D. (p<0,05)

Stand
25.02
6,8
6,4
6,6
0,336
n.s.

Stand
04.03
6,5
7,1
6,8
0,174
n.s.

Stand
11.03
7,0
7,3
7,1
0,515
n.s.

Stand
18.03
7,3
7,1
7,2
0,76
n.s.

Stand
25.03
7,3
7,4
7,3
0,744
n.s.

Stand
010.4
7,1
7,5
7,3
0,301
n.s.

Stand
08.04
6,5 a
7,5 b
7,0
0,01
0,718

Stand
15.04
6,6
6,8
6,7
0,735
n.s.

Stand
22.04
6,8
7,3
7,0
0,297
0,994

Tabel 8: Waarnemingen wintertarwe stand tijdens groeiseizoen, gebruikte schaal 1-10, waarbij 1= slechte stand en 10= goede
stand (algemene overall-indruk op basis van kleur, hoogte, vitaliteit en egaliteit).

Objecten
Fresh
Salt
Gemiddelde
F-value
L.S.D. (p<0,05)

Stand Stand Stand Stand Stand Stand Stand
29.04 06.05 13.05 20.05 27.05 03.06 10.06
7,3
7,8
8,3
8,5
8,6
8,3
8,1
7,4
7,9
8,4
8,8
8,4
8,6
8,4
7,3
7,8
8,3
8,6
8,5
8,4
8,3
0,702 0,671 0,629 0,336 0,456 0,262 0,592
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.

Stand
17.06
8,4 a
7,3 b
7,8
0,031
1,008

Stand
24.06
7,9
7,0
7,4
0,026
0,753

a
b

Zoals te zien in bovenstaande tabellen, zijn er op twee momenten van stand-beoordeling significant
verschillend. Op 8 april is de stand van de zoute proefveldjes signicicant beter, en op 17 juni is de stand
van de zoete (fresh) veldjes beter. Verder zijn er geen duidelijke trends zichtbaar dat één van de twee
water-regmines trendmatig een betere stand heeft tijdens het groeiseizoen in vergelijking met het
andere regime.
Op 18 maart is het aantal planten per m2 geteld, waarna er op 24 juni op dezelfde plek en aar-tellign
heeft plaatsgevonden (zie behaalde resultaten Tabel 9). Rond het moment van oogst is de hoogte van
het gewas bepaald (5 augustus), tevens is bij de oogst de opbrengst bepaald en zijn er
kwaliteitsmonsters genomen ter analyse van diverse parameters. in onderstaande Tabel 10 zijn de
verkregen resultaten voor de beide water-objecten zichtbaar.
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Tabel 9: Planten telling (18 maart, planten per m2) en aar-telling (24 juni, per m2) in de verschillende telplots wintertarwe.

Objecten
Fresh
Salt
Gemiddelde
F-value
L.S.D. (p<0,05)

Telling
18.03
43,8
39,0
41,4
0,713
n.s.

Aar-telling
24.06
145,5
154,0
149,8
0,696
n.s.

Tabel 10: Hoogte van het gewas op 5 augustus (in cm), opbrengst in t/ha en kwaliteits-cijfers van de wintertarwe.

Objecten
Fresh
Salt
Gemiddelde
F-value
L.S.D. (p<0,05)

Hoogte
05.08
71,9
72,5
72,2
0,652
n.s.

t/ha

Vocht%

Eiwit%

Zetmeel%

Zeleny

HL kg/hl

8,5
8,4
8,5
0,923
n.s.

20,2
20,0
20,1
0,292
n.s.

11,4
11,3
11,3
0,81
n.s.

59,4
59,5
59,4
0,493
n.s.

29,3
27,1
28,2
0,535
n.s.

68,8
68,6
68,7
0,43
n.s.

In de bovenstaande twee tabellen zijn er geen statistisch betrouwbare verschillen waargenomen. In
de zoete veldjes zjin er iets meer planten geteld, maar wel wat minder aren (beiden n.s.! tov de zoute
veldjes!). Ook in de behaalde opbrengsten (8,5 en 8,4 ton/ha) zit geen significant verschil. De
waargenomen verschillen tussen de kwaliteitsaspecten zijn allen nihil verschillend voor de beide
water-regimes.
De uitgevoerde waarnemingen zoals hierboven aangegeven, betreffen deels beoordelingen aan de
vegetatieve groei (stand, hoogte), en daarnaast ook een aantal generatieve boordelingen (zaadopbrengst, kwaliteit geoogste zaad). Naast deze set aan waarnemingen heeft er dit seizoen ook een
uitgebreide studie van enkel vegetatieve groei-verschillen plaatsgevonden op individueel plant niveau.
Hierbij zijn er o.a. data verzameld van de blad-oppervlakte en de specifieke plant-hoogte tijdens de
loop van het groeiseizoen. Dit betrof een stage-opdracht voor een Aeres Almere student. Verzamelde
data en een analyse hiervan is terug te vinden in Bijlage 4- stageverslag wintertarwe 2021.
Aardappel (perceel B en F)
7.2.1
Uitvoering gewas aardappel
Op 26 april 2021 zijn de ruggen gefreesd, waarna op 28 april 2021 de aardappelen zijn gepoot (Fontane
SE, 45/55, 6 knollen per meter). In de pootvoor is 90 l/ha N-xt FertiPhos toegevoegd. Op 30 april is er
vervolgens een volveldse Polysulphate (1250 kg/ha) en Agrocote 44-0-0 (190 kg/ha) bemesting
toegepast, waarna het proefveld op 18 mei is aangefreesd. Op diverse momenten in het seizoen zijn
gewaswaarnemingen uitgevoerd (meer hierover in de sectie resultaten). Tijdens het seizoen heeft de
gewasbescherming plaatsgevonden conform onderstaande Figuur 31. Op 1 september zijn de
aardappels gerooid, waarna er op 8 september een lichte grondbewerking (vleugelschaal cultivator)
heeft plaatsgevonden.
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Vervolgens zijn de percelen er op 14 oktober gespit, waarna er op 18 oktober een wintertarwe
is gezaaid (170kg/ha).

Figuur 31; Teeltregistratie gewasbescherming en bemesting percelen B en F (aardappel).

7.2.1.1
Proefveld schema
In de beide percelen B en F zijn 8 meetveldjes uitgezet, met ieder een bruto oppervlakte van 3x10m
(breedte x lengte). Hierin zijn de verschillende waarnemingen uitgevoerd en is tevens de opbrengstbepaling van uitgevoerd. De plots zijn uitgezet dusdanig dat er vier herhalingen zijn van iedere
waarneming in het zoete- en zoute deel van ieder perceel. Hierbij zijn er geen perceels- kanten en
randen meegenomen (inzet machines, verstoringen vanuit de rondom gelegen grasbanen) en ook geen
spuitsporen meegenomen. En is er ook niet rond de midden zone van het perceel gemonitord, waar
de overgang tussen de zoete- en zoute secties ligt. Dit om de beoordelingen zo betrouwbaar mogelijk
te maken en representatief te doen zijn voor dat deel van het proefveld waarin het veldje zich bevond:
in zoet versus zout en in ploegen versus niet ploegen. Middels labels en fiber-stokken in het veld is de
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markering het gehele seizoen vastgehouden. In onderstaande Figuur 32 een schematische weergave
van de betreffende meet veldjes

Figuur 32: Schematisch overzicht van situering proefveld en meet-veldjes in percelen B en F. Totale lengte van de percelen
betrof ca. 120m, waarop de uitgezette veldjes 1-8 per perceel een grootte hadden van 3x10m. Binnen deze veldjes vonden de
diverse waarnemingen plaats.

7.2.2
Resultaten gewas aardappel
Voor het gewas aardappel is tijdens het groeiseizoen een viertal keren de algemene stand bepaald, en
ook is het aantal planten en stengels geteld tijdens het groeiseizoen. Na oogst en sortering is het onder
water gewicht (OWG) van de verschillende partijen bepaald. in onderstaande Tabel 11 en Tabel 12 zijn
de behaalde resultaten van deze parameters zichtbaar.
Tabel 11: Waarnemingen aardappel stand tijdens groeiseizoen, gebruikte schaal 1-10, waarbij 1= slechte stand en 10= goede
stand (algemene overall-indruk op basis van kleur, hoogte, vitaliteit en egaliteit).

Object
Fresh
Salt
Gemiddelde
F-value
L.S.D. (p<0,05)

Stand_03.06
6,3
6,4
6,3
0,651
n.s.

Stand_10.06
6,6
6,8
6,7
0,319
n.s.

Stand_17.06
7,6
7,4
7,5
0,484
n.s.

Stand_24.06
7,4
8,0
7,7
0,096
n.s.

Tabel 12: Aantal planten in de netto veldjes, per strekkende meter en het aantal stengels per strekkende meter en per plant
tijdens groeiseizoen, en het gemeten onder watergewicht (OWG) in aardappelen na oogst en sortering..

Object
Fresh
Salt
Gemiddelde
F-value
L.S.D. (p<0,05)

Planten 11.06
68,4
67,9
68,1
0,812
n.s.

Planten/m
5,8
5,7
5,7
0,213
n.s.

Stengels/m
24,3
23,8
24,1
0,058
n.n.s.

Stengels/plant
4,2
4,2
4,2
0,77
n.s.

OWG_29.10
365,7
357,5
361,6
0,212
n.s.

Kijkend naar de beoordeelde stand tijdens het groeiseizoen, lijkt het zoute object continue een betere
stand te kennen (alleen op 17 juni is het zoete object beter qua stand), echter is voor geen van de
momenten het verschil met het zoete regime significant betrouwbaar anders en dus daadwerkelijk
verschillend tussen de beide regimes. De verschillen bij het getelde aantal planten en stengels zijn
minimaal en niet in een duidelijke richting wijzend. Het onder water gewicht is duidelijk wat lager voor
het zoute regime, wederom echter niet significant betrouwbaar verschillend van het andere regime.
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Circa een week na start van de eerste knolaanzet, zijn er per plot een 5-tal planten opgerooid, om de
aangezette knollen te beoordelen op grootte en ook op aantal knollen, tevens het gewicht. Dit zelfde
is een 4-tal weken later weer uitgevoerd, op eenzelfde manier. Tevens is toen ook het aantal stengels
geteld van de 5 gerooide planten. In onderstaande Tabel 13 en Tabel 14 zijn de behaalde
waarnemingen zichtbaar.
Tabel 13: Resultaten eerste knol-aanzet beoordeling 25 juni. Gemeten gewicht (GW, in grammen), aantal knollen (KNTOT) en
verdeling van de knol-maten (in percentages, van de aangegeven maten %KN …- … mm), van 5 gerooide planten per plot.

Object
Fresh
Salt
Gemiddelde
F-value
L.S.D. (p<0,05)

GW (gr)
25.06
154,3
174,9
164,6
0,573
n.s.

KNTOT
25.06
42,8
39,1
40,9
0,523
n.s.

%KN<22
25.06
67,1
59,9
63,5
0,271
n.s.

%KN22-35
25.06
32,0
39,6
35,8
0,239
n.s.

%KN35-45
25.06
0,9
0,5
0,7
0,572
n.s.

%KN45-50
25.06
0,0
0,0
0,0
-

%KN50-99
25.06
0,0
0,0
0,0
-

Tabel 14: Resultaten tweede knol-aanzet beoordeling 20 juli. Totaal aantal stengels geteld, gemeten gewicht (GW, in
grammen), aantal knollen (KNTOT) en verdeling van de knol-maten (in percentages, van de aangegeven maten %KN …- …
mm), van 5 gerooide planten per plot.

Object
Fresh
Salt
Gemiddelde
F-value
L.S.D. (p<0,05)

Stengels
20.07

GW (gr)
20.07

KNTOT
20.07

%KN<22
20.07

%KN22-35
20.07

%KN35-45
20.07

%KN45-50
20.07

%KN50-99
20.07

22,0
22,9
22,4
0,606
n.s.

1377,3
1425,7
1401,5
0,775
n.s.

42,6
38,0
40,3
0,217
n.s.

29,2
25,8
27,5
0,55
n.s.

10,6
15,2
12,9
0,162
n.s.

29,3
20,6
24,9
0,054
n.n.s.

21,2
24,4
22,8
0,356
n.s.

9,8
14,0
11,9
0,155
n.s.

Bij het eerste rooimoment zijn er wat kleine verschillen, allen niet significant verschillend. Het zoute
object kent wat meer grammen geoogst gewicht, waarbij het percentage 22-35mm duidelijk verhoogd
is. Het zoete object kent daarentegen een kleiner gewicht en een wat hoger percentage knollen in de
fijnere maat. Het geoogste aantal knollen is minimaal verschillend tussen de objecten (3 knollen meer
voor het zoete object).
Bij het tweede rooimoment laat het zoete regime een niet iets hoger aantal knollen zien, maar
wel met een kleiner geoogst gewicht. Per maatsortering is er een wisselend beeld welk regime er een
hoger aandeel heeft in de verschillende maten, niet éénduidig grover of fijner voor één van de regimes.
Enkel bij de twee grofste twee (45-50 en 50-99) zijn er duidelijk meer knollen relatief aanwezig van het
totale aantal geoogste knollen op dit tweede rooimoment.
Tot slot is het gewas geoogst, nadat op het perceel de gemiddeld gewenste maatsortering was bereikt.
Na oogst en een tijdje drogen zijn de knollen gesorteerd, in de bekende pootgoed-maatsorteringen. In
onderstaande Tabel 15 en Tabel 16 zijn de behaalde eind-opbrengsten en maatsorteringen zichtbaar.
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Tabel 15: Geoogst gewicht (GW), totaal (TOT), en in de gespecifieerde maat-sortering, allen in ton/ha.

Objecten
Fresh
Salt
Gemiddelde
F-value
L.S.D. (p<0,05)

GWTOT
40,9 a
43,4 b
42,2
0,02
2,02

GW0-35
1,1
1,2
1,1
0,45
n.s.

GW35-55
25,0
24,6
24,8
0,85
n.s.

GW55-99
14,9
17,6
16,2
0,19
4,3

Tabel 16: Geoogst aantal knollen (KN), totaal (TOT), en in de gespecifieerde maat-sortering, allen in duizenden/ha. tevens
percentage verdeling tussen de verschillende maat-maatsorteringen..

Objecten
Fresh
Salt
Gemiddelde
F-value
L.S.D. (p<0,05)

KNTOT
502,2
520,6
511,4
0,17
n.s.

KN035
77,2
81,9
79,6
0,55
n.s.

KN3555
319,0
315,3
317,2
0,83
n.s.

KN5599
106,0
123,3
114,7
0,26
n.s.

%KN035
15,3
15,6
15,5
0,79
n.s.

%KN3555
63,6
60,6
62,1
0,37
n.s.

%KN5599
21,1
23,8
22,5
0,40
n.s.

Kijkend in deze twee tabellen, is zichtbaar dat er significant een hoger gewicht (t/ha) is geoogst voor
het zoute regime. Dit zoute regime laat significant in de gebruikte grovere sorteer-maten significant
een verhoogd gewicht van aanwezige knollen zien (50-55, 60-99 en 55-60 n.n.s. met p= 0,062). Bij het
combineren van deze maten tot 55-99 zijn deze verschillen niet meer significant, maar in de aparte
maten 50-55 en 60-99 dus wel zichtbaar een hoger geoogst gewicht voor het zoute regime.
Kijkend naar het aantal knollen, is zichtbaar dat zout het hoogste aantal knollen heeft geoogst
per hectare (n.s.!), en in verhouding deze ook vaker in de grovere maten zitten (n.s.!). Daarmee sluiten
deze resultaten in één lijn aan bij de resultaten m.b.t. het geoogste gewicht.
Zomertarwe (perceel C en G)
7.3.1
Uitvoering gewas zomertarwe
Op 26 november 2020 is perceel G geploegd. Op 26 maart 2021 is de grond van perceel C licht bewerkt
met een cultivator (10-15 cm diep), waarna er op 31 maart is gezaaid (Tybalt, 150 kg/ha) op beide
percelen. Op 28 april is er 400 kg/ha Kas27% gestrooid, gevolgd door een gift op 4 juni 200 kg/ha. Op
diverse momenten in het seizoen zijn er gewaswaarnemingen uitgevoerd (meer hierover in sectie
Resultaten). Gewasbescherming heeft plaatsgevonden zoals zichtbaar in Figuur 33. Op 7 september
heeft de oogst plaatsgevonden, waarbij er monsters zijn achtergehouden voor latere analyse. Op 8
september is er een groenbemester gezaaid (SolaRigol, 40 kg/ha).
In perceel G is deze groenbemester op 22 december 2021 omgeploegd.
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Figuur 33: Teeltregistratie gewasbescherming en bemesting percelen C en G (zomertarwe).

7.3.1.1
Proefveld schema
In de beide percelen C en G zijn 8 meetveldjes uitgezet, met ieder een bruto oppervlakte van 3x10m
(breedte x lengte). Hierin zijn de verschillende waarnemingen uitgevoerd en is tevens de opbrengstbepaling van uitgevoerd. De plots zijn uitgezet dusdanig dat er vier herhalingen zijn van iedere
waarneming in het zoete- en zoute deel van ieder perceel. Hierbij zijn er geen perceels-kanten en
randen meegenomen (inzet machines, verstoringen vanuit de rondom gelegen grasbanen) en ook geen
spuitsporen meegenomen. En is er ook niet rond de midden zone van het perceel gemonitord, waar
de overgang tussen de zoete- en zoute secties ligt. Dit om de beoordelingen zo betrouwbaar mogelijk
te maken en representatief te doen zijn voor dat deel van het proefveld waarin het veldje zich bevond:
in zoet versus zout en in ploegen versus niet ploegen. Middels labels en fiber-stokken in het veld is de
markering het gehele seizoen vastgehouden. In onderstaande Figuur 34Figuur 32 is een schematische
weergave van de betreffende meet-veldjes.

Figuur 34: Schematisch overzicht van situering proefveld en meet-veldjes in percelen C en G. Totale lengte van de proefvelden
betrof ca. 120m, waarop de uitgezette veldjes 1-8 per perceel een grootte hadden van 3x10m. Binnen deze veldjes vonden de
diverse waarnemingen plaats.

7.3.2
Resultaten gewa s zom ertarwe
Tijdens het groeiseizoen is het gewas diverse malen op stand beoordeeld, gebruik maken van een
schaal 1-10, waarbij 1= slechte stand en 10= goede stand (algemene overall-indruk op basis van kleur,
hoogte, vitaliteit en egaliteit). In onderstaande Tabel 17 zijn de behaalde gemiddelden voor de
objecten fresh en salt water zichtbaar. Tevens is het aantal planten en het aantal aren geteld, zie
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hierover Tabel 18, waarna in Tabel 19 de waargenomen gewashoogte en afrijping op 8 augustus
zichtbaar zijn.
Tabel 17: Waarnemingen zomertarwe stand tijdens groeiseizoen, gebruikte schaal 1-10, waarbij 1= slechte stand en 10=
goede stand (algemene overall-indruk op basis van kleur, hoogte, vitaliteit en egaliteit).

Objecten
Fresh
Salt
Gemiddelde
F-value
L.S.D. (p<0,05)

Stand
06.05
7,6
7,9
7,8
0,411
n.s.

Stand
13.05
7,6
7,8
7,7
0,629
n.s.

Stand
20.05
7,9
8,4
8,1
0,157
n.s.

Stand
27.05
7,5
8,1
7,8
0,255
n.s.

Stand
03.06
8,3
8,5
8,4
0,564
n.s.

Stand
10.06
8,4
8,5
8,4
0,793
n.s.

Stand
17.06
8,4
8,5
8,4
0,815
n.s.

Stand
24.06
8,6
8,8
8,7
0,629
n.s.

Tabel 18: Telling van het aantal planten per m2 en het aantal aren per m2 op twee momenten in het seizoen (zometarwe)

Objecten
Fresh
Salt
Gemiddelde
F-value
L.S.D. (p<0,05)

Plant-telling
06.05
51,3
56,0
53,6
0,329
n.s.

Aar-telling
24.06
81,3
94,8
88,0
0,299
n.s.

Tabel 19: Hoogte (cm) en afrijping (%) van de zomertarwe op 5 augustus.

Objecten
Fresh
Salt
Gemiddelde
F-value
L.S.D. (p<0,05)

Hoogte_cm
05.08
72,5
75,0
73,8
0,158
n.s.

%afrijping
05.08
46,9
50,0
48,4
0,783
n.s.

In de beoordeling van stand tijdens het seizoen,= zitten over het algemeen wat kleine verschillen,
waarbij het zoute object wel continue gemiddeld een betere stand lijkt te hebben dan het zoete
object> Op geen van de momenten is het verschil significant betrouwbaar. Het aantal getelde planten
en aren is voor het zoute object het hoogst, wederom niet significant verschillend van het zoete object.
De verschillen in hoogte en percentage afrijping zijn minimaal verschillend van elkaar.
Bij oogst is er een opbrengst-bepaling uitgevoerd van de geoogste meet-veldjes, waarna er 1kg
monsters op SPNA locatie Ebelsheerd zijn geanalyseerd. In onderstaande Tabel 20 zijn de behaalde
resultaten zichtbaar.

41

Uitvoering proefveld verzilting – rapportage veldseizoen 2021

Tabel 20: Opbrengst in t/ha en kwaliteits-cijfers van de zomertarwe.

Objecten
Fresh
Salt
Gemiddelde
F-value
L.S.D. (p<0,05)

Opbrengst
t/ha
8,2
7,9
8,1
0,114
n.s.

Vocht%

Eiwit%

Zetmeel%

Zeleny

HL kg/hl

15,3
15,2
15,3
0,352
n.s.

12,5
12,3
12,4
0,206
n.s.

62,4 a
62,9 b
62,6
0,012
0,35

41,5
40,3
40,9
0,242
n.s.

68,0
68,8
68,4
0,468
n.s.

Zichtbaar is dat de opbrengst 0,3 ton hoger is voor het zoete object, echter wederom n.s. betrouwbaar
verschillen. De overige verschillen zijn minimaal, waarbij het percentage aanwezige zetmeel significant
iets hoger is in geval van het zoute regime dan het zoete.
Zaaiui (perceel D en H)
7.4.1
Uitvoering gewas zaaiui
Perceel H is op 26 november 2020 geploegd. Op 5 maart 2021 is er een Polysulphate gift (1400 kg/ha)
gestrooid op de beide percelen, waarna perceel D op 30 maart is losgetrokken met een cultivator (ca.
13 cm), om daarna de beide percelen klaar te leggen op 31 maart, wanneer ook de uien zijn gezaaid
(ras Hypark, 3,8 eenheden/ha). Op 28 april is er een Kas-27% bemesting aangebracht (400 kg/ha),
aangevuld met vaste bladbemesting op 10 juni en 13 juni (Kaliumsulfaat 250 kg/ha en Novurea 100
kg/ha). Tijdens het groeiseizoen zijn er op diverse momenten gewaswaarnemingen uitgevoerd (zie
meer hierover in sectie Resultaten). Uitgevoerde gewasbescherming (aldan wel of niet i.c.m.
bladmeststoffen) is te vinden in onderstaande Figuur 35. Vervolgens zijn de uien op 14 september
geoogst. Op 21 september is er een groenbemester ingezaaid (gele mosterd+bladrammenas 25
kg/ha).
Op 14 oktober is er vervolgens gespit op de beide percelen, waarna er op 18 oktober
wintergerst is gezaaid (150 kg/ha, ras Flemming KWS).
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Figuur 35: Teeltregistratie gewasbescherming en bemesting percelen D en H (zaaiui).

7.4.1.1
Proefveld schema
In de beide percelen C en G zijn 8 meetveldjes uitgezet, met ieder een bruto oppervlakte van 3x10m
(breedte x lengte). Hierin zijn de verschillende waarnemingen uitgevoerd en is tevens de opbrengstbepaling van uitgevoerd. De plots zijn uitgezet dusdanig dat er vier herhalingen zijn van iedere
waarneming in het zoete- en zoute deel van ieder perceel. Hierbij zijn er geen perceels- kanten en
randen meegenomen (inzet machines, verstoringen vanuit de rondom gelegen zaaimachines) en ook
geen spuitsporen meegenomen. En is er ook niet rond de midden zone van het perceel gemonitord,
waar de overgang tussen de zoete- en zoute secties ligt. Dit om de beoordelingen zo betrouwbaar
mogelijk te maken en representatief te doen zijn voor dat deel van het proefveld waarin het veldje zich
bevond: in zoet versus zout en in ploegen versus niet ploegen. Middels labels en fiber-stokken in het
veld is de markering het gehele seizoen vastgehouden. In onderstaande Figuur 36 is een schematische
weergave van de betreffende meet-veldjes.

43

Uitvoering proefveld verzilting – rapportage veldseizoen 2021

Figuur 36: Schematisch overzicht van situering proefveld en meet-veldjes in percelen D en H. Totale lengte van de proefvelden
betrof ca. 120m, waarop de uitgezette veldjes 1-8 per perceel een grootte hadden van 3x10m. Binnen deze veldjes vonden de
diverse waarnemingen plaats.

7.4.2
Resultaten gewas zaaiui
Rond ca. 4, 8 en 12 wk na zaai zijn er in het kleine gewas tellingen uitgevoerd, waarbij er per meetveldje 5 maal 1m strekkende uienrij geteld zijn. De gemiddelden waargenomen zijn in onderstaande
Tabel 21 zichtbaar, waarin tevens ook de waarnemingen rond het strijken van het gewas zijn
opgenomen (percentages gestreken loof en percentages resterend bladgroen). De stand
beoordelingen die tijdens het groeiseizoen zijn uitgevoerd, zijn in onderstaande Tabel 22 zichtbaar.
Tabel 21: Beoordelingen zaaiui tijdens groeiseizoen: drie tellingen aantal planten/m, percentages gestreken en resterend
bladgroen zichtbaar op twee momenten rond strijken.

Objecten
Fresh
Salt
Gemiddelde
F-value
L.S.D. (p<0,05)

Plants/m Plants/m Plants/m %gestreken %gestreken %bladgroen
06.05
24.06
05.08
26.08
02.09
26.08
19,4
15,0
16,9
55,6
76,9
67,5
19,1
15,1
16,2
68,1
81,6
54,4
19,2
15,0
16,5
61,9
79,3
60,9
0,903
0,973
0,797
0,405
0,697
0,192
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.

%bladgroen
02.09
47,5 a
20,0 b
33,8
0,013
20,490

Tabel 22: Waarnemingen zaaiui stand tijdens groeiseizoen, gebruikte schaal 1-10, waarbij 1= slechte stand en 10= goede
stand (algemene overall-indruk op basis van kleur, hoogte, vitaliteit en egaliteit).

Objecten
Fresh
Salt
Gemiddelde
F-value
L.S.D. (p<0,05)

Stand
06.05
7,0
7,0
7,0
-

Stand
13.05
7,0
7,0
7,0
-

Stand
20.05
6,9
7,0
6,9
0,8
n.s.

Stand
Stand
27.05
03.06
6,3 a
7,0
7,4 b
7,1
6,8
7,1
<0,001
0,7
0,544
n.s.

Stand
10.06
6,9
7,3
7,1
0,5
n.s.

Stand
17.06
7,8
7,3
7,5
0,3
n.s.

Stand
24.06
8,5
8,0
8,3
0,3
n.s.

Stand
05.08
7,1
6,6
6,9
0,2
n.s.

De uitgevoerde tellingen laten zeer kleine verschillen zien, welke niet éénduidig laten zien of het waterregime effect heeft op de snelheid van opkomst of plant-uitval. Op beide beoordelingsmomenten rond
strijken zijn de beoordeelde percentages gestreken uien hoger voor het zoute regime, n.s. verschillend
van zoet. Het percentage bladgroen is ook duidelijk lager voor het zoute regime, op 2 september is dit
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verschil betrouwbaar genoeg om significant verlaagd te zijn in geval van het zoute regime ten opzichte
van het zoete regime.
De beoordeelde stand is bij de eerste beoordelingsmomenten in mei gelijk voor de objecten,
waarna er eind mei en in eerste helft van de maand juni een betere stand is voor het zoute object.
Vanaf de tweede helft van deze maand wisselt dit, en wordt de stand van het zoete object wat hoger.
Voor alle momenten (m.u.v. 27 mei) zijn deze verschillen niet betrouwbaar om significant verschillend
te zijn.
Na het voorraadrooien van het gewas, zijn de uien per meetveldje opgerooid in monsterbakken, welke
na een periode op lucht om te drogen, zijn gesorteerd in de reguliere uien-maatsortering. in
onderstaande Tabel 23 en Tabel 24 zijn de waargenomen gewichten en aantallen uien zichtbaar in de
verschillende maatverdelingen.
Tabel 23: Geoogst gewicht zaaiuien (GW), totaal (TOT), en in de gespecifieerde maatgroepen, allen in ton/ha Tevens %UI=
percentage van aantallen uien in de gespecificeerde maatverdelingen..

Objecten
Fresh
Salt
Gemiddelde
F-value
L.S.D. (p<0,05)

GWTOT
63,3
61,3
62,3
0,8
n.s.

GW
0-40
0,6
0,6
0,6
0,6
n.s.

GW
40-60
19,2
22,1
20,7
0,5
n.s.

GW
60-80
41,7
38,1
39,9
0,4
n.s.

GW
80-99
1,8 a
0,5 b
1,2
0,033
1,2

Tabel 24: Aantallen uien (UI, in duizenden per ha), totaal (TOT) en in de verschillende maatgroepen, tevens %-verdelingen
tussen de verschillende maatverdelingen.

Objecten

UI TOT

Fresh
Salt
Gemiddelde
F-value
L.S.D. (p<0,05)

510,4
520,8
515,6
0,9
158,9

UI
0-40
23,5
23,9
23,7
0,9
n.s.

UI
40-60
229,6
263,5
246,5
0,5
n.s.

UI
60-80
251,5
231,8
241,7
0,5
56,2

UI
80-99
5,8 a
1,7 b
3,8
0,034
3,8

%UI
0-40
4,3
4,6
4,5
0,6
n.s.

%UI
40-60
42,9
49,6
46,2
0,2
n.s.

%UI
60-80
51,5
45,5
48,5
0,2
n.s.

Zoals in de bovenste tabel zichtbaar, wordt er voor het zoete regime een 2 ton/ha hogere opbrengst
behaald, welke n.s. betrouwbaar verschilt van het andere regime. Wat ook blijkt uit deze Tabel
23Figuur 23, is dat deze verhoogde opbrengst grotendeels veroorzaakt wordt door meer uien in de
grovere maten, waarbij het verschil in de maat 80-99 significant betrouwbaar is, dus meer uien in de
grofste maat voor het zoete regime. Het aantal geoogste uien ligt duidelijk wat hoger (n.s.!) voor het
zoute regime, het grootste verschil zit in de maat 40-60, met meer uien in deze maat voor het zoute
object dan het zoete object (n.s.!). Wederom zijn het overgrote deel van de resultaten in deze Tabel
24 niet significant betrouwbaar verschillend tussen de beide regimes.
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Groenbemester (percelen A, E, C en G)
7.5.1
Uitvoering gewas groenbemester
Zoals ook in de secties van de verschillende percelen staat beschreven, zijn op o.a. de percelen waarop
wintertarwe en zomertarwe (A, E, C en G) groeiden een groenbemester gezaaid. Dit betrof het DSV
SolaRigol mengsel (zaaihoeveelheid: 40 kg/ha, 43% vlinderbloemigen en 14% kruisbloemigen,
componenten: vlas, Japanse haver, niger, zomerwikken, alexandrijnse klaver, bladrammenas Deeptill
TR, deder) welke op 9 september is gezaaid. Er is geen bemesting of gewasbescherming toegepast op
de groenbemester, en op 22 december is de groenbemester omgeploegd op de percelen C en G.
Tijdens het groeien van de groenbemesters zijn er diverse metingen uitgevoerd, zoals zichtbaar in de
resultaten sectie.
7.5.2
Proefveld schema
Op de eerder benoemde percelen A, E, C en G zijn in ieder perceel vier monster-veldjes uitgezet (2x in
zoete situatie en 2x in zoute situatie), welke op diverse momenten zijn gemonitord. Aan het eind van
de beoordelingsreeks (vlak voor het moment van ploegen) is er naast diverse niet-destructieve
metingen ook een destructieve meting uitgevoerd. Het gegroeide gewas is bovengronds afgemaaid
om zo een biomassa-beoordeling uit te voeren.
7.5.3
Resultaten gewas groenbemester
Naast metingen aan gewas zijn er ook enkele metingen aan bodem en bodemleven uitgevoerd. Dit
heeft plaatsgevonden middels een stage-opdracht van een VHL-Leeuwarden student. Meer hierover
is te lezen in bijlage 5, stageverslag groenbemesters. In onderstaande drie tabellen Tabel 25-Tabel 28
zijn een deel van de uitgevoerde metingen aan de groeiende groenbemesters weergegeven (stand,
hoogte, bodembedekking en ontwikkeling biomassa). Overige metingen zijn zichtbaar in bijlage 5.
Tabel 25: Waarnemingen groenbemester stand op verschillende momenten in het groeiseizoen, gebruikte schaal 1-10, waarbij
1= slechte stand en 10= goede stand (algemene overall-indruk op basis van kleur, hoogte, vitaliteit en egaliteit).

Objecten
Fresh
Salt
Gemiddelde
F-value
L.S.D. (p<0,05)

08.10
5,9
6,0
5,9
0,529
n.s.

15.10
6,6
6,4
6,5
0,322
n.s.

22.10
6,7 a
6,2 b
6,5
0,004
0,326

Stand (datum beoordeling)
29.10 05.11 12.11 19.11
6,8
7,1
6,7
7,2 a
6,5
6,5
6,4
6,5 b
6,7
6,8
6,6
6,9
0,099 0,112 0,150 0,003
n.s.
n.s.
n.s.
0,421

26.11
6,6
6,4
6,5
0,422
n.s.

03.12
6,9 a
6,5 b
6,7
0,005
0,421

09.12
6,7
6,5
6,6
0,180
n.s.

Tabel 26: Percentages bodembedekking van de verschillende beoordelingsmomenten in het groeiseizoen van de
groenbemesters.

Object
Fresh
Salt
Gemiddelde
F-value
L.S.D. (p<0,05)

08.10
29,4
28,8
29,1
0,763
n.s.

Bodembedekking% (datum beoordeling)
15.10 22.10
29.10 05.11 12.11 19.11 26.11 03.12 09.12
52,5
70 a
73,8
79,4 89,4
94,4 94,0 95,4
96,9
46,3 56,8 b 70,0
73,8 84,4
90,0 93,6 92,4
94,9
49,4
63,4
71,9
76,6 86,9
92,2 93,8 93,9
95,9
0,092 0,002 0,191 0,117 0,216 0,067 0,877 0,143 0,063
n.s.
7,08
n.s.
n.s.
n.s. n.n.s. n.s.
n.s.
n.n.s.

Tabel 27: Hoogte van de groenbemester op de verschillende beoordelingsmomenten (in cm).
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Object
Fresh
Salt
Gemiddelde
F-value
L.S.D. (p<0,05)

08.10
11,4
11,0
11,2
0,612
n.s.

15.10
16,9
16,0
16,4
0,416
n.s.

22.10
25,1
23,1
24,1
0,053
n.n.s.

29.10
26,3
24,8
25,5
0,142
n.s.

Hoogte (cm, datum)
05.11
12.11
25,6
31,8 a
24,0
28,6 b
24,8
30,3
0,293
0,013
n.s.
2,43

19.11
34,5 a
30,3 b
32,4
0,021
3,38

26.11
35,1
31,0
33,1
0,147
5,82

03.12
36,8
31,8
34,3
0,058
n.n.s.

Tabel 28: Biomassa ontwikkeling van de groenbemester, in kg per m2 geoogst, betreft bovengrondse biomassa-groei, geoogst
op één moment (vlak voor inwerken, 9 december 2021).

Object
Fresh
Salt
Gemiddelde
F-value
L.S.D. (p<0,05)

Biomassa
kg/m2
1,5
1,4
1,5
0,256
n.s.

Wat betreft de stand tijdens het seizoen, is duidelijk dat deze nagenoeg constant bleef tijdens het
seizoen. Over het algemeen lijkt het zoete regime een ietwat betere stand te kennen, echter zijn de
verschillen minimaal klein en in maar een beperkt aantal momenten significant betrouwbaar
verschillend van het zoute regime, (12 oktober, 19 november en 3 december).
Wat betreft de bodembedekking is duidelijk dat de bodem beter bedekt raakt voor beide
regimes naarmate het groeiseizoen van de groenbemesters langer wordt. De verschillen zijn klein en
wederom in het overgrote deel van de gevallen niet significant betrouwbaar verschillend. De lijn van
de hoogte van het gewas ligt hierbij in het verlengde van de bodembedekking, met dezelfde minimale
verschillen. Het zoete object is in veel gevallen ietwat hoger dan het zoute object, maar deze
verschillen zijn wederom niet significant betrouwbaar, en enkel op 12 november en 19 november
significant betrouwbaar, met een minimaal hoger gewas voor het zoete object.
De uitgevoerde biomassa-beoordeling toont tenslotte aan dat er tussen het groeien van de
groenbemesters in de beide regimes geen verschil heeft gezeten, een nagenoeg zelfde gemiddelde
biomassa-weging voor de beide regimes.
Conclusie thema gewas
Zoals in de voorgaande secties 7.1 t/m 7.5 blijkt, geven het overgrote deel van de beoordelingen geen
significant betrouwbare verschillen aan tussen de beide water-regimes. Ook zijn de verschillen maar
minimaal tussen de twee regimes. Dit is ook in lijn met de overall-beoordelingen en vastgelegde foto’s
van het gewas; er zijn geen verschillen zichtbaar geweest tussen de geteelde gewassen op de zoute en
zoete delen van ieder perceel.
In data valt het significant hoger geoogste gewicht voor het zoute regime op (+2,5ton/ha). Zoals ook
beschreven in sectie 7.2.2, is dit verschil veroorzaakt door meer knollen in de grovere
maatsorteringen in vergelijking met het zoete regime. Dit is voor de pootgoedteelt ongewenst, en
wanneer dit zoute deel van het proefveld een heel eigen perceel zou zijn, zou het gewas mogelijk op
een net iets eerder moment loofdood gemaakt zijn, om hiermee de waargenomen ongewenste
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09.12
39,8
37,3
38,5
0,289
n.s.
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dikte-groei van de knollen minimaal te houden voor het perceel. Echter het proefveld is
doodgemaakt op een gemiddelde van het hele perceel, en niet per water-regime.
Het waargenomen verschil zou mogelijk gerelateerd kunnen worden aan een net iets eerdere
start van de knolzetting van dit regime (zie ook Tabel 13): een hoger gewicht en duidelijk meer
knollen in de grotere maat 22-35 (allen n.s.!) bij het eerste knol-rooi moment. Dit zou verklaard
kunnen worden doordat de eerste water-giften op het perceel zijn gedaan aan het zoute object, om
dit object volledig gangbaar te krijgen en op EC juist te kunnen sturen. De zoete watergiften zijn op
een wat later moment gestart, toen het zoute systeem goed werkte. Mogelijk heeft dit een effect
gehad, de verschillen zijn echter minimaal en maar op basis van één jaar; herhaald structureel
onderzoek moet uitwijzen of hier een oorzaak-gevolg relatie te achterhalen is.

Figuur 37: Diverse gewasfoto's in het tweede deel van het groeiseizoen.
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Conclusie en discussie
Van de verschillende thema’s (water, bodem en gewas) in dit onderzoeksveld zijn afzonderlijke
conclusies te vinden aan het eind van de betreffende secties. Wat overall de belangrijkste conclusie
van het onderzoeksveld 2021 is, is dat het een zoete zomer betrof en er dus geen daadwerkelijke
optrekkende kwel-druk is geweest voor de groeiende gewassen. Dit ondanks het continue zeer zoute
druppelregime met zout water met een EC waarde van 15 mS/cm.

I n z e t v e r v o l g t e e l ts e i z o e n 2 0 2 2
Ondanks dat er geen actief opdrukkende kweldruk is waargenomen in 2021, zijn er waardevolle en
interessante waarnemingen en monitoring geweest in het eerste onderzoeks-seizoen van dit
onderzoeksveld. Het hebben van een dergelijke, structurele set aan data en het opbouwen hiervan is
van belangrijke waarde voor het begrijpen van het fenomeen verzilting door de opkomende kweldruk.
Het betreffen op dit moment veelal éénmalige metingen, welke door in tijd te blijven verzamelen
verschillen kunnen laten zien tussen de verschillende druppel-regimes, en daarmee een waardevolle
bijdrage kunnen leveren aan dit vraagstuk.
Er zou overwogen kunnen worden om de opzet van het proefveld aan te passen om zo meer
zekerheid te hebben om wel zoute condities te creëren nabij de wortelzone, ook in geval van een
tweede zoete zomer. Bijvoorbeeld door het leggen van ook bovengrondse druppelslangen op het
onderzoeksveld om zo meer zout water te kunnen realiseren, wat dan door de capillaire werking via
de wortelzone naar beneden trekt. Ook zou er ingezet kunnen worden op het bovengronds
afschermen van de percelen, om zo geen zoet regenwater neer te laten komen op de percelen. Naast
dat deze tweede optie praktisch complex is om uit te voeren, ontstaat er via de eerste optie ook een
andere vorm van verzilting, namelijk middels een dergelijke bovengrondse bron van het zoute water.
Er is in dit proefveld specifiek gekozen voor het monitoren en in kaart brengen van de gevolgen van
een zoute kweldruk. Op basis van de verzamelde weer- en watergegevens in het proefveld zouden er
ook inzichten verkregen kunnen worden in hoeverre en regelmatige regenbui afdoende is om het
effect van het opdrukkende kwelwater teniet te doen, of dat bijvoorbeeld een regulier vochtig najaar
afdoende is om weer een juiste uitgangssituatie te creëren voor een volgend teeltseizoen. Dit zijn
inzichten die niet verkregen kunnen worden wanneer er aan de opzet van het proefveld wordt
gesleuteld omwille van meer zekerheid van een zoute kwel-aanwezigheid door de aangebrachte
druppelslangen. Juist de dynamiek die de reguliere teelt-omstandigheden kent moet in het
onderzoeksveld aanwezig blijven om zo een volledig antwoord op de gestelde onderzoeksvraag te
kunnen krijgen en daarmee een juist inzicht te creëren in de gevolgen van verzilting door verhoogde
kweldruk.
Qua waarnemingen is de inzet voor het komende veldseizoen om op dezelfde voet door te gaan als
afgelopen seizoen. Dit geldt voor alle thema’s, waarbij met name het thema bodem mogelijkerwijs wat
meer aandacht zal krijgen, om zo bijvoorbeeld meer inzicht te kunnen krijgen in de CEC-complex
dynamiek die er wel lijkt te zijn tussen de verschillende dieptes en water-regimes. Mogelijk dat er in
dit CEC-complex wel wijzigingen optreden op basis van de aanwezige zoute kwelwater, maar dat dit
niet ook zichtbaar lijkt te zijn op basis van de capillaire-richting van het water volgens de bodemvochtsensoren.
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Intensivering van metingen richting bijvoorbeeld inhoudsstoffen van gewassen of aanvullend
plaatsen van EC en bodemvocht sensoren binnen de gewasbanen in plaats van de grasbanen zoals in
2021 heeft plaatsgevonden, zou een optie kunnen zijn ingeval van een daadwerkelijk droge zomer
en/of zichtbare schades in gewassen. Dit om op dat moment een uitbreiding van de data-set te kunnen
krijgen op basis van zichtbare verschillen in de gewassen. Hierbij kan ook de afweging gemaakt worden
voor het plaatsten van rhizons in de gewaspercelen in plaats van nieuwe sensor-sets, om op die manier
op dat betreffende moment data te kunnen verzamelen van aanwezig bodemvocht onder de gewassen
en tussen de verschillende water-regimes. Echter moet niet onderschat worden welke hoeveelheid
data (-variatie) een dergelijke intensivering met zich mee brengt, waarbij het krijgen van meer inzicht
mogelijkerwijs niet gekoppeld hoeft te zijn aan een veelvoud dergelijke data-diversificatie. Echter bij
zichtbare gewasverschillen tussen de water-regimes kunnen dergelijk intensievere metingen wel
inzichten geven in de daadwerkelijke oorzaak van de opgetreden gewasverschillen. Dit zou ten alle
tijden gecombineerd moeten worden met het structureel voorzetten van de data-verzameling
(structureel en incidenteel voor ijking/kalibratie) om zo tot één grote data-set te komen in
verschillende teelt-seizoenen en omstandigheden.
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Bijlage 1: Onderzoeksplan 2021
Onderzoeksplan verziltingsproefveld de Kollumerwaard
1. Aanleiding
De Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw (SPNA) kijkt graag vooruit, om zo aankomende
uitdagingen voor de telers op de Noordelijke klei te kunnen voorzien en tijdig handvaten voor de telers
te kunnen bieden om zo ook in de toekomst garant te kunnen (blijven) staan voor een vruchtbare en
vooruitstrevende akkerbouw sector in de Noordelijke klei-regio.
Één van de onderwerpen waarvan het belang meer en meer duidelijk wordt, is het opkomende zoute
kwelwater en de risico’s van natuurlijke verziltingsprocessen (onder invloed van klimaatverandering of
menselijk handelen) die aanstaande zijn. Dit onderwerp, verzilting door kweldruk, gaat SPNA in de
komende jaren uitwerken middels het proefveld verzilting, waarin we op zoek gaan naar de
antwoorden op vraagstukken die bij de telers van de Noordelijke klei liggen. Wat zijn de gevaren
precies? Wat houdt dit in voor het huidige bouwplan (met daarin als voornaamste de pootaardappel)?
Moeten huidige teeltmethoden, gewassen of bouwplannen aangepast worden om de mogelijk
negatieve gevolgen van verzilting te kunnen verminderen?
Als doel hebben we het verkrijgen van relevante expertise op het gebied van verzilting, om zo derden
van dienst te kunnen zijn bij het oplossen van vraagstukken rondom verzilting (specifiek: door
opkomende kwelwater onder percelen). Dit kan middels in-house expertise over bijvoorbeeld de opzet
van proefvelden en experimenten, of door derden te mobiliseren hun expertise voor het betreffende
vraagstuk (deskundig) in te kunnen zetten. Dit kan beide zowel vanuit projectmatige aanvragen als ook
op commerciële basis in opdracht van concrete opdrachtgevers. Grote delen van de verkregen kennis
en ervaringen wordt openbaar deelbaar.

2. Situatie schets proefveld
Een ruwe schets van hoe het proefveld eruit ziet, is in onderstaande figuur opgenomen. Het proefveld
bestaat uit twee identieke velden, waarbij één veld volgens een nkg-pricipe wordt geteeld en het
andere veld regulier geploegd wordt. Op de beide velden is eenzelfde vruchtwisseling van aardappel,
zaaiui en tarwe van toepassing (1:4 aardappel/ui). Ieder veld wordt geteeld volgens de regulier
gangbare landbouwpraktijk van de betreffende teelt-methodiek (gestuurd door nkg- of niet-nkg
thematiek). Facetten als gewasbescherming, bemestings-regime, rassenkeuze worden identiek
gehouden voor de beide teeltsystemen.
In ieder veld is de helft van het veld voorzien van ondergrondse druppelslangen (40-50 cm)
welke zoet water afgeven, en de andere helft van ieder veld is voorzien van ondergrondse
druppelslangen (40-50 cm) welke zout water afgeven. Op deze manier ontstaat er een imitatie van de
verwachte opkomende kweldruk (zoute delen) in de toekomst, welke vergeleken kan worden met een
zoete-situatie waarbij de aanwezige zoet water lens wel afdoende blijft om de zoute kweldruk tegen
te gaan.
De beide blokken (ploegen versus nkg) zijn beiden ca. 1 ha groot, welke in 4 even grote vlakken wordt
verdeeld t.b.v. een 1:4 rotatie.
In onderstaande figuur een illustratie van de situatie:
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3. Activiteiten
SPNA gaat zich inzetten voor het realiseren van het proef-/pilot-/demoveld en het daarop uitvoeren
van diverse proeven en pilot’s met bovenstaande vraagstukken als leidraad. Ervaringen willen we
delen met betrokken stakeholders door verschillende activiteiten;
- Proefvelden werk: fysiek uitvoeren van de diverse pilots etc en daarmee data verzamelen
t.b.v. kennis- en toepassings-vraagstukken. Meer hierover in de onderstaande sectie
uitgewerkt.
- Open dagen/veld-dagen/excursies: het op het veld laten zien en horen van ervaringen van
zowel ons als van de verschillende stakeholders betrokken bij het project-veld. Op deze
manier gewaarborgd dat we doen wat de praktijk vraagt en op die manier een juiste ijking
van het zinnig bezig zijn voor de sector en die van de overige stakeholders in dit proef/pilotveld (agrarisch, beleid, water etc etc).
- Farmers’ cafe’s / Kennisdelerbijeenkomsten: faciliteren en ook zelf geven van presentaties
over de vorderingen op het proef-/pilotveld: wat hebben we met z’n allen geleerd en hoe
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gaan we verder en vooral; wat kan de praktijk hiermee op het eigen bedrijf? (op termijn
mogelijk in de vorm van een vaste Klankbordgroep).
Faciliteren uitrol kennis-vraagstukken op het proef-/pilotveld of anderszins betrekken
stakeholders in uitrol van vraagstukken (een samengestelde ‘expertgroep’). Luisteren en
plaatsen van discussiestukken op het proefveld en/of actief betrekken bij andere activiteiten
die georganiseerd worden binnen dit thema.

4. Onderzoeksplan
In het verziltingsproefveld worden door SPNA metingen verricht aan gewas, bodem en water,
hieronder is per categorie de beoogde set van waarnemingen uitgewerkt. Daarnaast wordt er ook
ingezet op deskundigheid van buiten SPNA, wat ook zichtbaar is in de onderstaande opsomming van
uit te voeren waarnemingen.
Omdat het doel van het verziltingsonderzoek is om een bouwplan-breed beeld te krijgen van
de situatie, worden de waarnemingen grotendeels identiek ieder veldseizoen herhaald. Hier en daar
zal er wat wijziging plaats kunnen vinden op basis van het groeiseizoen, maar de insteek is om langjarig
de data verzameling gestructureerd te doen waardoor er een compleet beeld ontstaat bij de gestelde
onderzoeksvraag.
4 . 1 G e w a s w a a r n e m i ng e n
In ieder van de gewassen op het veld zal de groei en ontwikkeling worden gevolgd, als ook van de
groenbemester-teelt als tussen gewas tussen de veldseizoenen. In onderstaande opsomming is per
gewas weergegeven welke waarnemingen en zullen worden uitgevoerd en vastgelegd. Zoals zichtbaar,
zal er van het geoogste product ook een gewasmonster worden bewaard voor eventuele nadere
analyse wat op dit moment nog niet voorzien is. Door het invriezen blijven de originele eigenschappen
van het product niet bewaard, maar inhoudsstoffen kunnen mogelijk op latere termijn nog worden
geanalyseerd. Daarnaast zal er ook een bovengrondse-massa monster worden bewaard in de
diepvries, 1x per gewas op het moment in het groeiseizoen dat het gewas in vol-ornaat (bloei moment,
voor start strijken uien) aanwezig is, of wanneer er daadwerkelijke fenotypische verschillen zichtbaar
zijn.
De waarnemingen zullen in vier herhalingen per object en gewas plaatshebben (zoet, zout, nkg
en ploegen = 4 objecten, 4 gewassen), het bewaren van (diepvries- ) monsters voor eventuele latere
analyse zal in éénvoud plaatsvinden per object en gewas. Inzet is om de waarnemingen zo goed
mogelijk ook op foto vast te leggen, zodat eventuele verschillen ook na afloop van het betreffende
groeiseizoen nog zichtbaar zijn. Voor de waarnemingen worden de beschikbare protocollen van SPNA
Agroresearch gebruikt, om zo te werken met standaard-waarnemingsmethodieken.
Moment(en)
Waarneming
(BBCH-schaal volgend)
Zaai-ui
4, 8, en 12 week na zaai
Opkomst tellingen (5x 1m
strekkend)
12 week na zaai, 2x seizoen, 2x Stand (1-10, slechte-goede
rond moment van strijken
stand) en zichtbare verschillen
kwantificeren
(blad/
gewasschade)
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Seizoen (volledig gewas)

Bij oogst

Na drogen
Na bewaring (maart-april)

Gewas (bovengrondse massa)
monster in diepvries ter
bewaring.
Opbrengstmonster
en
rooimonster (loof+uien voor
bewaring diepvries)
Opbrengst en maatsortering
bepalen
Kwaliteit
na
bewaring;
hardheid, huidvastheid, etc.

Aardappel

Bij
opkomst,
knolzetting, Stand (1-10, slechte-goede
halverwege
bloei,
voor stand) en zichtbare verschillen
loofdood
kwantificeren
(blad/
gewasschade)
Ca 1 wk na start knolzetting en Knolaanzet
(5
planten:
ca. 2 wk later
aantal+maatsortering aanzet
Seizoen (volledig gewas)
Gewas (bovengrondse massa)
monster in diepvries ter
bewaring.
Bij oogst
Opbrengst en rooimonster
(loof+knollen voor bewaring
diepvries))
Na drogen
Opbrengst en maatsortering,
OWG evt uiterlijke gebreken
Na bewaring (voorjaar)
Kwaliteit
(intern
(uitpoten+uitlopers)/extern
(uiterlijk))
(beworteling: zie bodem)

Wintertarwe

Bij opkomst en nog 3x in Stand (1-10, slechte-goede
seizoen (einde uitstoeling, stand) en zichtbare verschillen
vlagblad, voor oogst)
kwantificeren
(blad/
gewasschade)
Seizoen (volledig gewas)
Gewas (bovengrondse massa)
monster in diepvries ter
bewaring.
Na/Tijdens aarvulling
Bepaling aantal aren per m2
Bij oogst
Opbrengst-bepaling
en
rooimonster (stengel+korrels
voor bewaring diepvries))
Bij analyse
Kwaliteit-gegevens
(Lab
Ebelsheerd: %vocht, zetmeel,
eiwit, Zeleny, HL)
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Groenbemesters

4, 8, en 12 week na zaai

Opkomst en begin ontwikkeling
en
zichtbare
verschillen
kwantificeren
(blad/
gewasschade)
12 week na zaai en/of vlak voor Biomassa-bepaling en monster
inwerken
in diepvries bewaring

Op basis van de zichtbare verschillen en behaalde inzichten in de verschillen tijdens het groeiseizoen,
zijn eventueel aanvullende waarnemingen uit te voeren, hierbij kan gedacht worden aan inhoudsstofanalyse van plantaardig materiaal, het maken van drone-opnames van de stress in het gewas en/of
andere bepalingen op basis van de zichtbare verschillen. Dit alles om de aanwezige verschillen zo goed
mogelijk vast te leggen en kwantitatief te kunnen vergelijken tussen de objecten.
Hieronder een aantal foto’s voor de beeldvorming van de uit-te voeren waarnemingen:
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4 . 2 B o d e m - w a a r n e m i ng en
Naast het volgen van het gewas, zal er ook naar de bodem in de verschillende objecten (zoet, zout, nkg
en ploegen; 4 objecten in totaal). In onderstaande overzicht zijn de geplande waarnemingen
weergegeven. Van alle waarnemingen in de bodem wordt de exacte GPS locatie vast gelegd t.b.v. de
reproduceerbaarheid van alle verkregen data. Het overgrote deel van de waarnemingen zal in één
herhaling per object plaats hebben en heeft als doel het inzichtelijk krijgen van verschillen in de bodem
die ontstaan door het toedoen van de objecten. Mogelijk dat een specifieke set van geplande
waarnemingen wel in herhalingen plaats zal moeten vinden voor de reproduceerbaarheid, dat wordt
dan per methodiek beoordeeld.
Methodiek
Chemische grond analyse

Moment
Voor aanvang teeltseizoen
(maart-april) en na oogst
(oktober)
Penetrologger
Voor aanvang veldseizoen
(maart-april)
Halverwege
groeiseizoen
(juni/juli) en einde groeiseizoen
(oktober)
Ringmonsters?/ profiel kuilen/ Start seizoen (april/maart) en
bewerkbaarheidsindicatie
na oogst (oktober)
(structuurbeoordeling VSA)
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Locatie
Mengmonster per object (4),
tevens monster per object in
diepvries (0-25cm)
Één grafiek per object en per
gewas (4 objecten x 4 gewassen
(wintertarwe dubbel; wel
volgen in tijd) = 16 metingen
per moment.
In de grasbanen van de
betreffende objecten (4x)
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Beworteling middels grond- Eerste
helft
groeiseizoen
kolomboor
beoordelen beworteling (juni,
net voor start knolzetting)
Tweede helft groeiseizoen
beoordelen
beworteling
(augustus/september: zo laat
mogelijk voor oogst)

Volgen in het gewas aardappel,
bij
mogelijk
zichtbare
verschillen gewas mogelijk
meerdere op één moment,
monster nemen in ieder object
(4), daarna groenbemester
volgen (8 wk na zaai en voor
ommaken)

Let op!: een aantal metingen betreft het inprikken van de grond t.b.v. monstername; leg de exacte
plek vooraf goed vast zodat er wordt voorkomen dat de druppelslangen worden beschadigd, (of prik
niet dieper dan 25 cm!). Of prik eerst voor met een stompe-fiber stok zodat duidelijk is waar wel en
niet gemonitord kan worden met de betreffende methodiek.
4 . 3 W a t e r - w a a r n e m i ng e n
Naast de metingen aan bodem en gewas zijn ook de metingen aan het water in het proefveld van
belang om goed te begrijpen wat er gebeurt in het veld en daarmee inzicht ontstaat in het fenomeen
verzilting. Met name de beschikbaarheid van zoet water (de zoetwater lens) t.b.v. het groeien van het
gewas is van belang om inzicht in te krijgen en ook hoe deze beschikbaarheid zich door het seizoen
gedraagt onder invloed van een wel of niet aanwezige zoute-kwel druk. Het is belangrijk om dit
systeem grotendeels real-live te meten zodat er op die manier een compleet beeld ontstaat en we niet
afhankelijk zijn van handmatige inzet. Handmatige monsters kunnen zeker informatief zijn en mn. in
de interpretatie van de digitale gegevens ook zeker noodzakelijk, maar de hoofdlijn van deze
waarnemingen zullen autonome meet-units in het veld moeten worden. Hierbij is het belangrijk om
ook duidelijk in beeld te hebben wat er met het beschikbare bodemvocht gebeurt, ongeacht welk
gewas erop groeit; daarom is het belangrijk om deze water-bepalingen in onbeteelde (of; continue
beteelde; ‘referentie’/grasstrook in ieder object (4x)) grond te hebben om zo éénduidig inzicht te
krijgen in de scheiding tussen zoet en zoutwater in de grond.
Op een langere termijn is het zeker niet ondenkbaar om ook per gewas te gaan volgen wat
daarmee de dynamiek in de grond is, maar voor het in eerste instantie inzichtelijk krijgen van de
situatie is metingen op een gras-strook afdoende (per object; totaal 4x). Als er zichtbare verschillen
optreden in de waarnemingen in het gewas is het niet ondenkbaar dat er op basis daarvan wordt
gekeken naar de zoet/-zoutwater verdelen op dat moment op die plek, maar voor de continue
vastlegging van dat is dat niet relevant in deze eerste fase van het onderzoek.
Daarentegen kan het wel van wezenlijk belang zijn om de metingen van de vocht-verdeling in
de grond te doen op verschillende diepten, om zo een compleet beeld te krijgen van de zoet- zoutwater
bel ter plaatse. Hierbij wordt er gedacht aan een diepte van 20, 40 en 60 cm diepte. Bepaling van het
vocht-percentage en de EC zijn hierin essentieel om te kunnen bepalen wat de aanwezigheid is van
zoet-/zoutwater in de bodem op de verschillende diepten. Vervolgens kan er via de juiste modellering
van de verkregen data een inzicht ontstaan van de zoet-water lenzen aanwezig in de objecten op de
verschillende momenten in het seizoen.
Daarnaast is het ook belangrijk om een aantal andere eigenschappen van het water vast te leggen,
voor een totaal beeld van het systeem;
- EC monitoring van het water gegeven via de drip-slangen= EC-meetwaarden in aanstuur-unit
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EC monitoring van de sloot nabij het proefveld = EC-handmeter (wekelijks, i.c.m. meerdere
punten rond percelen Kollumerwaard)
EC monitoring van het water wat uit de reguliere drainage buizen loopt onder het perceel (3x
drainage buis zoet en 3x drainage buis zout, apart combineren en 2x EC bepalen, wekelijks).

4.4 Samenvattend
In onderstaande tabel is een beknopte samenvatting van de beoogde waarnemingen
weergegeven, per thema waarnemingen is de verdere info in bovenstaande secties uitgewerkt.
Parameter
Gewas-groei (div. methodieken)
gewas
Gewas-opbrengst
Chemische grond analyse
Bodemstructuur
bodem
Bodem-weerstand (penetrologger)
Beworterling (grond-kolomboor)
EC en bodemvocht
vocht EC meting druppelslang gift
EC monitoring sloot proefveld
Objecten: 1. Ploegen zoet
2. Ploegen zout
3. Ploegloos zoet
4. Ploegloos zout

Meet-moment
meerdere keren tijdens seizoen
bij oogst
start+eind groeiseizoen
start+eind groeiseizoen
maart/april, juni/juli, oktober
juni, augustus/september
seizoen-rond
seizoen-rond
wekelijks

Meet-locatie
alle gewassen, alle objecten (16x)
alle gewassen, alle objecten (16x)
mengmonster per object (4 monsters, 0-,25cm)
grasbanen van de objecten (4x)
alle gewassen, alle objecten (16x)
aardappel (4x), groenbemester (4x)
20, 40 en 60 cm diep, per object grasbaan (4x)
loggen aanstuur-unit
handmatig in sloot (EC-ronde SPNA)

Gewassen per object 1. aardappel
2. wintertarwe
3. zaaiui
4. wintertarwe (2021: zomertarwe)
(grasbanen ertussen en groenbemestersteelt)
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Bijlage 2: Niet-onderzoeksmatige activiteiten 2021
In de periode 2021 hebben er diverse niet-onderzoeksmatige activiteiten plaatsgevonden op het
proefveld verzilting. In onderstaande opsomming is een belangrijk deel van deze activiteiten
opgenomen, echter is dit overzicht niet 100% dekkend voor de gerealiseerde activiteiten omdat deze
soms ook spontaan en daarmee minimaal geadministreerd van aard zijn geweest.
-

BoerenMetenWater training experts (8 april 2021): plaatsen Aquapins en gebruik handheld
sensors. Demonstraties van deze tools voor dit project op het proefveld.
Bezoek gedeputeerde van de provincie Fryslân (18 juni 2021): ter kennismaking en
demonstratie van wat o.a. onderzoeksthema verzilting behelst.
Open Dag SPNA 2021 (6 juli 2021): standhouders van gerelateerde projecten nabij het
proefveld, onderdeel van de projecten-rondgang tour voor het aanwezige publiek.

-

Officiële opening programma Zoet op Zout (6 juli): de officiële aftrap van het programma Zoet
op Zout is gerealiseerd nabij het proefveld (door weersomstandigheden in de bovenzaal van
SPNA locatie Kollumerwaard), middels een informatief programma van de verschillende
bouwstenen, en met een bezoek door deltacommissaris Piet Glas.

-

Gedeputeerde staten provincie Groningen (15 september 2021): ter kennismaking en
demonstratie van wat o.a. onderzoeksthema verzilting behelst.
Diverse data: Bezoek van diverse studenten van onderzoeksinstellingen waaronder VHL
Leeuwarden en Aeres Hogeschool, deels fysiek op het veld en ook deels middels digitale
bijeenkomsten voorlichting verzorgd over ons proefveld en de onderzoeks-problematiek ebij.

-
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Onderdeel in een aantal online verschenen filmpjes:
o https://vimeo.com/599366351/c5468b701f - Documentaire 'Groene Golven'
(klimaatadaptatie week, Groningen 2020, proefveld rond 9-11 minuten)
o https://youtu.be/a1DzBEwyBmI - Expeditie Waddenkust - klimaatbestendige
landbouw (www. https://rijkewaddenzee.nl/)
o https://vimeo.com/569506084/2e5a31bd52 - programma Zoet op Zout (bouwsteen
zouttolerant bouwplan) (www.zoetopzout.nl)

-

Stagebegeleiding: tweetal HBO-stagiaires begeleid in 2021, middels eigen project-stages eigen
onderzoek opzetten, waarnemingen uitvoeren en rapporteren. Thema’s: groenbemesters en
verzilting en de vegetatieve groei van wintertarwe en verzilting (stageverslagen opgenomen
als bijlagen van dit verslag).

-

Voor de CIV-groen Agro een inhoudelijke presentatie verzorgd voor MBO-studenten van
diverse onderwijsinstellingen in heel Nederland, over het thema verzilting in ons proefveld,
opzet proefveld en waarnemingen, tevens eerste resultaten delen (november 2021). Via
https://www.youtube.com/watch?v=b_rnhzlUDoQ&t=15s is de opname van deze presentatie
terug te kijken.
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Bijlage 3: Weergegevens veldseizoen
Weergegevens afkomstig van Dacom Online (januari-december 2021).
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Preface
Here, before you, lies the final research paper that I have written in relation to my current study. I am
a fourth-year student of the Applied Biology programme and have written this as a graduation paper
for the degree course of Aeres University of Applied Sciences.
I have tried to incorporate all the knowledge I have gained during my study into this final report. It
involves an analysis of the influence of salination and ploughing on the vegetative growth of winter
wheat. It turned out to be quite a challenge to carry out this research independently, but I am very
satisfied with the achieved results.
I would like to take this opportunity to thank a number of people. First of all, I would like to thank
Carina Rietema for making the trial location available and for all the important advice. Secondly, I
would like to thank my graduation lecturer Bram Knegt, whose advice and help with the statistical
analyses have been extremely valuable for the delivery of this report. Finally, I would like to thank all
the people involved from SPNA and the lecturers of the past years for all their knowledge, advice and
the incredibly beautiful experience. The knowledge I have gained during my training has become
meaningful for my further career.
I have now come to the end of this preface, so all that remains for me now is to wish you a pleasant
time in reading this report.
With kind regards,
Rowan Schreijer
Senior student Applied Biology
Aeres University of Applied Science
Munnekezijl, June 2021
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Abstract
E n g l i s h a b s tr a c t
Climate change can be described as both a natural and an artificial process that affects all life on
earth. One of its consequences is the rising of sea levels which can cause problems in coastal areas,
such as increasing the pressure of saline groundwater. Due to this increased pressure, this saline
seepage water can rise to the surface, causing salinisation of the soil in question. This has direct
impacts in nature, but it affects agricultural land as well. Salinisation of the soil causes a loss of soil
structure and soil fertility, and these soils are often dehydrated. In addition, plants find it more
difficult to root on these soils and can suffer from osmotic and ionic stress. Until now, it was still
unknown whether ploughing could be a method of reducing the negative effects of salinisation. In
addition, breeding salt tolerant wheat crops is considered difficult because this involves a polygenetic
trait for which not much phenotypic selection methods are available. Therefore, this research
focuses on which vegetative growth differences are visible in saline soils and to what extent
ploughing has an effect on this. This study was carried out on two types of wheat parcels, where one
of which was ploughed. Half of each parcel was then salinated with saline seepage water through
drip irrigation, and the other half was irrigated with fresh surface water. The variables germination,
plant length, leaf area, damage, condition and root architecture were then examined over a 13-week
period. The results showed that ploughing and salinisation had an interactive effect on the variables
germination, plant length, damage and condition. Ploughing always seemed to have a negative effect
on germination, but also limited the effects of salinisation in the other variables. In the treatments
where salinisation was applied, the plants were significantly higher, had less damage and an
improved condition. This was probably caused by an increased quantity of strigolactones, which
these plants release in response to salt stress. These hormones contribute positively to apical
dominance and salt tolerance. It can therefore be concluded that ploughing and salinisation have an
interactive effect on germination, plant length, damage and condition during the vegetative growth
of Triticum aestivum 'Extase'.
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D u t c h a b s tr a c t
Klimaatverandering is tegenwoordig zowel een natuurlijk als kunstmatig proces dat al het leven op
aarde beïnvloed. Zo is één van de gevolgen de stijging van de zeespiegel die voor problemen kan zorgen
in gebieden langs de kust, zoals het verhogen van de druk van zout grondwater. Door de verhoogde
druk kan dit zoute grondwater stijgen waardoor de bodem in kwestie verzilt. Dit heeft directe gevolgen
in de natuur, maar ook op agrarische gronden. Verzilting van de bodem zorgt voor een verlies van
bodemstructuur en bodemvruchtbaarheid, en ook zijn deze gronden vaak uitgedroogd. Daarnaast
kunnen planten lastiger op de gronden bewortelen en kunnen zij leiden aan osmotische en ionische
stress. Tot voorheen was het nog onbekend of ploegen een methode kon zijn om de negatieve
gevolgen van verzilting te beperken. Daarnaast is het veredelen van zouttolerante tarwegewassen erg
lastig omdat het hierbij gaat om een polygenetische eigenschap waarbij nog weinig fenotypische
selectiemethoden bekend zijn. Daarom focust dit onderzoek zich op welke vegetatieve groeiverschillen
zichtbaar zijn in verzilte bodems en in welke mate ploegen hierop een effect heeft. Dit onderzoek is
uitgevoerd op twee type tarwepercelen, hierbij is een perceel geploegd en de ander niet. De helft van
ieder tarweperceel is vervolgens verzilt met zout kwelwater middels een druppelirrigatiesysteem en
de andere helft werd geïrrigeerd met zoet oppervlakte water. Vervolgens is in een periode van 13
weken gekeken naar de variabelen ontkieming, plantlengte, bladoppervlak, schade, conditie en
wortelarchitectuur. Uit de resultaten is gebleken dat ploegen en verzilting een interacterend effect
hebben op de variabelen ontkieming, plantlengte, schade en conditie. Ploegen leek hierbij altijd de
ontkieming negatief aan te tasten, maar daarnaast wel de effecten van verzilting in de andere
variabelen te beperken. In de behandelingen waar verzilting werd toegepast waren de planten
significant hoger, hadden minder schade en een verbeterde conditie. Dit werd waarschijnlijk
veroorzaakt door een verhoogde hoeveelheid strigolactonen, die deze planten als reactie op zoutstress
afgeven. Deze hormonen dragen positief bij aan apicale dominantie en zouttolerantie. Hierdoor kan
worden geconcludeerd dat ploegen en verzilting een interactief effect op de kieming, de plantlengte,
de schade en de conditie tijdens de vegetatieve groei van Triticum aestivum 'Extase'.
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1. Introduction
Climate change can be described as a natural process that affects all living organisms on earth. Climate
is formed by the chemistry and physics of the Earth’s atmosphere, as well as the natural processes that
take place on Earth. Natural climate change is a rather slow process and is caused by chemical changes
in the Earth’s atmosphere due to the greenhouse effect. This effect is caused by increasing and
decreasing of greenhouse gasses (water (H2O), carbon dioxide (CO2), methane (CH4), nitrous oxide
(N2O) and ozone (O3)) (Hardy, 2003). These gasses emit and absorb radiant energy and reflect this back
to Earth which contributes to global warming (Cassia, Nocioni, Correa-Aragunde, & Lamattina, 2018).
In natural climate change, these greenhouse gasses are produced by Earth’s natural cycles which
create warmer and colder periods. Natural climate changes are small and take thousands to even
millions of years to develop (Hardy, 2003). Most organisms on Earth can adapt to such subtle changes
through evolution (Campbell et al., 2018). Over the past 150 to 200 years, however, humans began to
influence this natural cycle by adding more greenhouse gasses to the Earth’s atmosphere as a
consequence of new technologies which emitted more greenhouse gasses. This caused the Earth to
warm up at a much faster scale, which has led to drastic effects on health, environment and economy
(Hardy, 2003).
One of the effects of artificial climate change is the rising of the sea
level, which has negative consequences for the people that live in
most coastal lands. For example, in the Netherlands, most coastal
areas have high concentrations (>10.000 mg/l) of salts in groundwater
(see figure 1.1). Because of this rising sea level, the pressure of saline
seepage water increases, making the soil saltier (Daliakopoulos et al.,
2016). Seepage is water that is present and stored underground and
can rise to the surface due to increasing pressure or a reduction in
rainfall. In the Netherlands, most groundwater is brackish to saline.
The rising of this water therefore directly salinates the soil in question
(Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer, n.d.). This is already
causing problems in nature, but it is even more problematic for
agricultural lands (Daliakopoulos et al., 2016). Most cultivated plants
grow poorly on saline soil, rendering salinisation a challenge for both
breeders and growers, who are currently looking for more salt
tolerant varieties or innovative ways to overcome salinisation. Figure 1.1: Salt concentrations in mg/l present in
Consequently, more research into the effects of salinisation on both Dutch soils (Deltares, 2010)
soil and plants is needed (Zhu, 2001).
1.1
E f f e c t s o f s a l i n i s a t i on o n a g r i c u l t u r al l a nd s
As mentioned before, soil salinisation is a major problem for most agricultural lands, due to the fact
that most cultivated plants do not grow well on saline soils. Salinisation can have many different causes
that can be classified as salinisation due to natural causes and salinisation caused by humans. Natural
salinisation occurs by chemical or physical transport of salt in rain or ground water, carried by wind or
accumulation of seawater. Artificial salinisation is often caused by insufficient use of fertilisation,
irrigation or drainage of the soil. Fertilisation adds nutrients to the soil, which can accumulate if used
improperly, making the soil more saline. Irrigation water is often saltier because it is one of the ways
in which plants can be fertilised, and salinisation can occur as a result of residual irrigation water on
7
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the land. Finally, drainage can also contribute to salinisation because residual salts can remain in the
soil, after the groundwater is pumped away. (Daliakopoulos et al., 2016)
Salinisation can have many different effects on the soil, based on the soil type. In clay grounds,
degradation of the structure of clay particles is possible due to the replacement of calcium (Ca2+) and
magnesium (Mg2+) cations with sodium (Na+). This leads to the weakening of bonds between soil
particles and increases the chance of erosion (Daliakopoulos et al., 2016). It also makes the soil less
suitable for plants to grow on, as Na+ is considered to be toxic for plants in extreme concentrations
(Tester & Davenport, 2003). The soil can become dehydrated, crusted and sometimes even
structureless due to the disappearing of natural aggregations. Crusted grounds limit the possibility of
rooting, making it harder for seedlings to root. Saline soils are often susceptible to tunnel erosion as
well. Tunnel erosion is when the small clay particles move towards each other and collect in the cracks
caused by dehydration of the soil. This results in the obstruction of the pores that are present in the
ground and a decrease of hydraulic conductivity. This means that water has a harder time penetrating
the soil because of its high compactness, making it more difficult to rehydrate the dry soil. In addition,
it is known that saline soils are often less fertile, because of the reduction in available nutrient ions
when sodium and chlorine are present in high quantities in the soil. This can in turn reduce the biomass
production of the plants growing on these types of soils (Daliakopoulos et al., 2016).
There are various ways in which farmers themselves can limit the appearance of salinisation on their
land. This can be done, for example, by reducing the use of fertilisers, irrigation and drainage, and
adapting the use of these systems in a way that is suitable for the type of land and the characteristics
of the soil. These are preventive ways to reduce salinisation to some extent. The major effect of
salinisation on agricultural lands, however, is dehydration (Daliakopoulos et al., 2016). One way to
restore soil moisture is to enrich the soil with more organic matter, as organic matter increases the
moisture holding capacity of the soil (Bot & Benites, 2005). Ploughing could help to increase the organic
matter in the soil, as this involves mixing organic matter found on the land, such as green manures,
weeds or crop residues from previous years, evenly with the soil in question. In ploughing the upper
layer of the soil is turned upside down and mixed. This makes it easier for plants to root, brings the
fertile parts of the ground to the surface and could even help to control weeds (The Editors of
Encyclopaedia Britannica, 2020). Ploughing may thus reduce some of the negative effects of
salinisation, but in literature only one research has been found that addresses the influence of
ploughing on salinisation. This study, of Libus, Mauer, & Vavříček from 2010, did not show evidence of
ploughing having an effect on salinisation. However, this study only examined possible differences in
the soil and focused on natural vegetation on a natural soil type. Research into the effect of ploughing
on salinisation on agricultural lands is still lacking. Besides this, ploughing could also have negative
effects on the soil. Wang et al. showed in 2014 that ploughing could disrupt soil structure and moisture
stability, and that no-tillage cultivation systems actually decreased the salinity concentration in the soil
(Wang et al., 2014). It is currently unclear whether ploughing can be a method of limiting the effects
of salinisation, as both positive and negative effects can be found in the literature regarding this
subject. More research on this subject is therefore of evident importance as salinisation of soil is
becoming an increasing problem in agriculture.
1.2
E f f e c t s o f s a l i n i s a t i on o n p l a n t s
Salt stress is a common phenomenon on saline soils. It occurs when the salinity of the soils becomes
toxic and is the main consequence of salinisation for plants. Currently, about 5.7 million hectares (ha)
of land worldwide are affected by salinisation and this is likely to increase to 17 million ha by 2050.
8
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Rooting and germination is harder for plants on saline soils as the ground dries out due to salinisation.
In addition, salinisation has direct effects on the plant’s development and can be described as a
combination of osmotic stress and ionic stress. (Isayenkov, 2012)
Osmotic stress is caused by the accumulation of sodium (Na+) and chlorine (Cl-) in the groundwater.
Plants use osmosis for their water absorption. The plant stores certain salts, to have an osmotic
potential that is higher than in its environment. This results in water uptake from the environment, as
water always moves towards the highest concentration of solutes. Due to the accumulation of the
previously mentioned ions, the osmotic value of the soil moisture changes. This results in a reduced
water uptake by plants because the osmotic potential is now higher in the soil than in the plant itself,
and plants may consequently suffer from dehydration. This phenomenon is called osmotic stress.
(Isayenkov, 2012)
Ionic stress is caused by the high absorption of, in particular, Na+ and Cl-, via non-specific ion channels
in the membrane of root cells. When these ions are present in high quantities inside the plant, they
have a strong influence on various processes. First of all, these ions cause an imbalance in the mineral
homeostasis because they replace calcium (Ca+) and potassium (K+). Both calcium and potassium
control important processes in the plant such as stomatal movement, turgor, membrane potential and
adaptive stress responses. By replacing these ions with Na+ and Cl-, the degree to which these
processes are controlled is significantly reduced, leading to a decreased growth. In addition, ionic
stress disrupts biochemical activity and inhibits enzyme activity. (Isayenkov, 2012)
Plants can react differently to salt stress. Some plant species, so-called halophytes, are adapted to a
saline environment and can therefore cope well with osmotic and ionic stress without suffering any
deterioration in their development. These plants often have built-in organs that actively excrete excess
salt (Glenn, Brown, & Blumwald, 1999). Examples of halophytic crops are barley (Hordeum vulgare),
quinoa (Chenopodium quinoa) and wild rice (Zizania aquatica) (Biosalinity Awareness Project, n.d.).
Unfortunately for growers, most cultivated crops are glycophytic, which are known to be quite
sensitive to salt stress. Salinisation severely impacts growth of carrots (Daucus carota sp.), onions
(Allium cepa) and different types of beans, for example (Isayenkov, 2012).
Within these glycophytic crops, however, some varieties express tolerance to salt stress, due to genetic
differences. Breeders can use this variation to select for salt tolerant varieties and possibly cross these
with varieties that have commercially important traits in order to get a high yielding, salt tolerant
cultivar (Isayenkov, 2012). Salt tolerance refers to a plant that can germinate, is not inhibited in its
development and can reproduce in a saline environment (Jana, 1993). Breeding crops for salt
tolerance, however, is a difficult process. It is a polygenetic trait, which means that several genes
determine the level of tolerance, and these are often recessive. Also, for most crops it is still unknown
which genes underlie any possible salt tolerance (Shannon, 1985). This makes genetic selection
methods mostly infeasible. It would therefore be better to use phenotypic selection methods, but salt
stress symptoms are very general, and similar to other stresses (Shannon, 1985). Due to this generality
of stress symptoms, selecting the plants that show the least stress symptoms is not very precise. Salt
tolerance is thus considered to be a difficult trait to breed. In order to implement an efficient breeding
program and to select salt tolerant plants at an early stage, insight into phenotypic plant responses to
salt stress is crucial (Isayenkov, 2012).
According to Isayenkov (2012), both halophytes and glycophytes often use comparable strategies to
deal with salt stress, albeit to different degrees. The first strategy is to selectively take up calcium and
potassium from the environment instead of sodium and chlorine. Another strategy is to store the toxic
ions in different parts of the plant, such as in xylem- or phloem vessels, secreting organs or in the
9
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vacuole (Isayenkov, 2012). The last strategy that plants employ is to actively change their growth
through halotropism. Halotropism can be described as a phenomenon in which a plant grows its roots
away from a saline environment, so that it absorbs less salt from the soil it stands on (Galvan-Ampudia
et al., 2013). The effects of salt stress may be visible on the phenotype of the plant. Possible symptoms
are poor germination, growth inhibition, increased rate of development, apoptosis and finally death.
In addition, leaves may become discoloured or deformed, and burnt damage may be present (Shahid,
Zaman, & Heng, 2018). As mentioned before in paragraph 1.1, ploughing could be a means for limiting
the effects of salinisation, but its efficacy in this context has thus far not been studied.
One crop that particularly suffers from salt stress these days is wheat. It is known that 69% of all wheat
production worldwide has been negatively affected by salinisation (Isayenkov, 2012). The
development of salt-tolerant wheat varieties is therefore an important objective. However, in order to
develop these varieties, more research is needed to find out what plant responses to salt stress make
the plant more tolerant.
1.3
Wheat
Wheat is one of the most widely grown crops for global consumption (Shewry, 2009). It belongs to the
grasses family (Poaceae) under the genus Triticum (The Editors of Encyclopaedia Britannica, 2021).
According to Shewry (2009), breeding and cultivation of wheat began probably 10.000 years ago during
the Neolithic revolution when humans began to grow plants for food instead of hunting or collecting
it. Prove has been found that wheat probably originates from south-eastern Turkey. The varieties used
in these times were still diploid or sometimes tetraploid, while the market nowadays is being
dominated by hexaploid or tetraploid varieties. Nowadays, there are essentially two types of wheat
that are still being cultivated. First is durum wheat (Triticum durum), a tetraploid which accounts for
5% of the world market for wheat production and is mainly cultivated for products such as pasta. The
second type is common wheat (Triticum aestivum), a hexaploid that accounts for the other 95% of the
market and is grown mainly for bread. It is therefore clearly visible that common wheat has become
the most important wheat crop in both economic and agricultural terms (Shewry,
2009).
Common wheat is very similar to other grasses in its characteristics. Typical properties
include pointed leaves, a round and hollow stem, a ligula and inflorescence in spikelets.
Wheat is pollinated by wind and produces about 2 to 3 grains per flower and there are
20 to 100 flowers per spikelet (The Editors of Encyclopaedia Britannica, 2021). Figure
1.2. shows a botanical drawing of the characteristic features of common wheat.
The two major types of common wheat are spring wheat and winter wheat, where
winter wheat has the main benefit that it can grow in winter (The Editors of
Encyclopaedia Britannica, 2021). Additionally, winter wheat can be used for both cereal
production and as a cover crop that promotes the nutritional value of the soil (Town
Figure 1.2: Fruit of common
and Country Supply Association, 2019).
wheat (T. aestivum) (Masclef,
Winter wheat is usually seeded from September to February on primarily clay soils.
1891)
The soil must be slightly moist (16%) and well aerated. The pH of the soil on which winter wheat is
grown varies between 5 and 8. The plant grows best at temperatures of 15° to 20°C, with a
vernalisation period up to 2 months between 0° and 2°C. This vernalisation period is necessary for
the plant to enter its generative phase and is initiated shortly after germination. In addition, the crop
has a water requirement of 50,000 litres per ha. Furthermore, winter wheat only needs to be
fertilised with nitrogen (N), as the other nutrients are already available in clay soils. The
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recommended nitrogen fertilisation rates from 150 to 200 kg N/ha, with the amount and number of
applications adapted to the development stages of the plant. (Darwinkel, 1997)

1.4
Research
The organisation SPNA agroresearch (Stichting
Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw) is
currently investigating the main effects of salinisation
on various crops in collaboration with the SalFar
project of the European Union (EU), which aims to
examine the impact of salinisation on both plants and
soils at different levels on a more realistic scale in
ordinary cultivation systems (Interreg North Sea
Region SalFar, n.d; C. Rietema, personal
communication, 2021). SPNA agroresearch is an
organisation that performs practical research into
various problems within plant cultivation. It is a nonprofit organisation with two experimental farms,
location Ebelsheerd in Nieuw-Beerta (Groningen, the
Netherlands) and location Kollumerwaard in
Munnekezijl (Friesland, the Netherlands). The
organisation works on the basis of project Figure 1.3: Overview of the research area, top side is salinized soil, and the
applications, but also takes the initiative to carry out bottom side is regular soil (via Google My Maps)
research projects itself (SPNA agroresearch, n.d.). In the current project SPNA wants to investigate the
effects of salinisation of agricultural soils on the most commonly grown Dutch field crops, such as
potatoes, onions and wheat. 2021 is the first year of a more than four-year long study and SPNA has
already prepared two ha of land for the above-mentioned project. On each ha of land, four parcels are
created on which the above-mentioned crops are grown: potato (Solanum tuberosum), spring wheat
(Triticum aestivum), onion (Allium cepa) and winter wheat (Triticum aestivum). All crops grow both on
salinated and unsalinated, and on ploughed and unploughed clay soils (see figure 1.3). Because of the
different seeding times of the crops, only the winter wheat cultivar ‘Extase’ was sown yet on the start
of this research (February 2021) (C. Rietema, personal communication, 2021).
Salinisation is clearly causing major problems in plant cultivation and breeding. In this research, two
possible directions aimed at reducing the negative effects of salinisation will be pursued. Ploughing
could be a method to limit the effects of salinisation, through increasing the organic matter in the soil
which contributes to an increase in soil moisture (Bot & Benites, 2005). Ploughing may disperse the
salt concentration in the soil more evenly, and therefore will most likely benefit the growth of plants
on this soil, when compared to plants that grow on unploughed saline soils, as the salt concentration
is now diluted. However, it is still unknown whether and to what extent ploughing affects the growth
of plants on saline soils and proof has been found that ploughing could disrupt soil structure, and that
no-tillage cultivation systems decreases soil salinity (Wang et al., 2014). Research into how ploughing
would affect the growth of plants on saline soils would therefore be of great value for growers. Second,
breeding salt tolerant plant cultivars is complicated due to the polygenetic nature of salt tolerance in
most crops, and the difficulty of effectively selecting among tolerant and susceptible plants (Shannon,
1985). Various studies have addressed salinisation at the soil, plant physiological and plant genetic
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level, but practical research into differences in the phenotypical development of plants on saline soils
versus plants on favourable soils is lacking, but crucial for future breeding of salt tolerant varieties.
Therefore, both topics will be analysed in this research that is conducted on Triticum aestivum 'Extase'
at the trial field of SPNA.
As mentioned above, this research investigates growth differences of winter wheat on a regular soil
versus a salinated soil, and on a ploughed versus a non-ploughed soil. To keep the size of the study
manageable, it was decided to focus only on the vegetative growth differences. The main research
question is therefore: “How do ploughing and salinisation affect the vegetative growth of winter wheat
(Triticum aestivum 'Extase')?”
The aim of this research is to be able to determine, by answering the main question, how vegetative
growth variables change in winter wheat when it is grown in a saline environment and what influence
ploughing has on this. By answering this question, advice can be given to breeders and growers. For
example, breeders of winter wheat can be advised which vegetative growth properties are important
for breeding salt-tolerant varieties and growers can be advised whether ploughing contributes
positively or negatively to salt stress in winter wheat due to salinisation. In order to answer this
research question, a number of sub-questions have been formulated as well. These sub-questions are
displayed below, in an order that follows logically from a statistical perspective.
- How do salinisation and ploughing interactively affect the vegetative growth of winter
wheat?
- How does ploughing affect the vegetative growth of winter wheat?
- How does salinisation affect the vegetative growth of winter wheat?
Salinisation is expected to have a major impact on the vegetative growth of winter wheat, as literature
has shown that Na+ and Cl- in high concentrations are toxic to plants, and two thirds of all wheat grown
worldwide is negatively affected by salinisation (Isayenkov, 2012). To what extent the 'Extase' wheat
variety is susceptible to salt stress and which typical symptoms can be observed in this variety, was
not found in literature. Ploughing could possibly ensure that the plants develop more quickly, as it
increases the fertility of the soil by adding more organic matter in deeper soil layers (The Editors of
Encyclopaedia Britannica, 2020). This indirectly restores soil moisture and could help to reduce
dehydration (Bot & Benites, 2005). Ploughing might also negatively affect the vegetative growth of
winter wheat, as ploughing can disrupt soil structure and decrease moisture stability (Wang et al.,
2014). There is not much information that can be found in literature when looking at the effects of
ploughing on salinisation. The possible effect of ploughing on salinisation and how this relates to plant
growth will therefore have to be revealed in this study.
The following chapters will describe the conducted research. Chapter 2 explains how and where this
research took place and which method was used to answer the research questions. Chapter 3 presents
the results of this research, after which chapter 4 analyses and evaluates these results. Finally, in
chapter 5, an answer is given to the research questions and advice is given for both growers and
breeders.

12

Uitvoering proefveld verzilting – rapportage veldseizoen 2021

2. Materials and method s
The second chapter will explain where, when and how this research took place. It will also explain
which statistical tests were used to analyse the found data and which measurements took place to
provide an answer to the research questions.
2.1
Location and period
In the period from 8 February 2021 to 6 June 2021, a study was conducted regarding the vegetative
growth differences in winter wheat on regular soil and on saline soil at location Kollumerwaard, Hoge
Zuidwal 1 in Munnekezijl (see figure 1.3). Standard measurements were taken weekly on Thursdays
and there were 13 measurements in total. However, a total of three destructive measurements have
been conducted as well. Paragraph 2.3 further explains exactly which variables were measured. The
following sub-paragraphs will now first describe how the field was prepared for carrying out this
research and what the climatic conditions were.
2.1.1 Trial field
The trial field (2 ha) is shown in figure 2.1. This trial field was
divided into two spaces; half of the trial field was ploughed,
and the other half was not. This created two separate
experimental fields (of 1 ha each) which were divided into
four parcels. A different crop was grown in each parcel
(potato, onion, spring wheat or winter wheat). Also, half of
each parcel was irrigated with saline seepage water and the
other half with fresh surface water, using Subsurface Drip
Irrigation. The saline seepage water was pumped from a
natural source near the trial field, and the fresh surface water
came from a reservoir which was filled with both rain and tap
water (C. Rietema, personal communication 2021). The EC
value of the saline seepage water was 15,3 mS/cm and the EC
value of the fresh surface water was 0,5 mS/cm (Eurofins,
personal communication, 2021). The water characteristics of Figure 2.1: Block design salinisation field trial, top is salinized soil
and bottom is regular soil (via Google My Maps)
each source is displayed in table 2 of Appendix I.
In the parcel of winter wheat on both experimental grounds
(110 m x 25,6 m on unploughed soil and 110 m x 22,4 m on ploughed soil) a block test was carried out,
with four blocks in the saline part and four blocks in the regular part of the ground (see figure 2.1). The
size of the blocks is about 2 metres by 2 metres, where approximately 1642 seeds have been sown. In
these blocks, three plants were selected, and their growth was monitored weekly (see section 2.2).
The saline soil was irrigated from November 2020 with water with the above-mentioned EC value of
15,3 mS/cm. The regular soil was irrigated for the first time in April 2021, since this soil was still
sufficiently saturated with fresh water which was already present in the soil as a buffer. Underground
drip irrigation (40 - 50 cm deep on ploughed soil and 30 - 40 cm deep on unploughed soil) has been
applied for this. Hereby, an average of 380 litres of water is irrigated on both grounds every three
hours for 5 minutes (G. Koops, personal communication 2021). The trial field is situated on a light
clay/silt soil with all essential micro- and macronutrients (Eurofins, personal communication, 2020).
The soil characteristics are displayed in table 1 of Appendix I.
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The same sowing technique has been used on both fields. On these fields 195 kg/ha winter wheat seed
of the variety 'Extase' was sown with a thousand seed weight of 40 to 55 grams. Sowing was done on
26-11-2020 on the ploughed soil and on 27-11-2020 on the unploughed soil. This means that there was
a difference of one day between the sowing times. All other factors, such as fertilisation and pest and
weed control are again the same on both trial fields. Both chemical and mechanical techniques are
used for this purpose. First of all, each trial field was spaded and of course, only one trial field was
ploughed in order to clear the weeds. Both ploughing and spading were conducted once, only before
the winter wheat was sown on it. After this, chemical control of weeds, diseases and pests was carried
out. The following crop protection agents were used at the following concentrations: Capri Twin (0.200
kg/ha), Pacifica Plus (0.300 kg/ha), Plant oil HF (1,000 l/ha), Trimaxx (0.250 l/ha), UPL CCC 750 (0.750
l/ha), Elatus Era (1,000 l/ha), U 46 MCPA (2,500 l/ha). These crop protection products have all been
used once between February and May. Fertilisation was also applied, using the fertilisers Sulfan (420
kg/ha) and calcium ammonium nitrate (220 kg/ha), and were also used once in February and April. (C.
Rietema, personal communication, 2021)
2.1.2 Climate and weather
The average climate data of location Kollumerwaard in the months that this research took place are
shown in table 2.2. Climate data of 2021 were used from the weather station located near the research
location.
Table 2.1: Average climate data in research location Kollumerwaard February - June (via Dacom Online)

Temperature
(mean)
Total radiation
(sum)
Rainfall
(sum)
Wind
velocity
(mean)
Relative humidity

February
1,7 °C

March
4,5 °C

3.446,7 J/cm²

April

May
5,1 °C

9,1 °C

6.361,4 J/cm²

22.506,3 J/cm²

48.034,5 J/cm²

30,8 mm

45,2 mm

34,4 mm

91,6 mm

3,6 m/s

4,1 m/s

4,1 m/s

3,7 m/s

47,5 - 87,8 %

32,2 - 97,8 %

35,2 - 97,8 %

56,1 – 97,8 %

2.2
S e l e c t i o n o f p l a n t s f o r m e a s u r em e n t s
As mentioned in section 2.1, four blocks of 2 x 2 metres were created in both the regular soil and in
the saline soil and this was applied in both wheat parcels. By using a block design, it is possible to
compensate for gradients that are present above and below the ground, such as temperature
differences, soil moisture and sunlight (Kirk, 2012). In each block, three plants were selected on which
weekly above-ground measurements took place, for 13 weeks in total. When selecting these three
plants, it was important that they all grew at approximately the same location in the block. For
example, they were all positioned around the middle, taking border rows into account. Border rows
are the plants that stand on the outside of the block and therefore often differ in growth due to the
present gradients (Wang, Zhao, Wu, Gao, Yang, & Shen, 2017), which is why it was decided to only use
the middle plants. In addition, when the plants were selected, a first measurement was taken to assess
the condition of the plant at the beginning of the study.
Besides above-ground measurements, root measurements were also conducted in this study. For
these measurements, the plants were taken at random from the block. This was done because below14
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ground measurements are destructive. Plants used for below-ground measurements were not taken
from border rows. In addition, the plants had to be representative for the entire block by showing an
average growth. Section 2.3 mentions exactly which measurements took place.
2.3
V e g e t a t i v e g r ow t h me a s u r e m e n t s
A couple of measurements were needed in order to give an answer to the research questions. These
measurements were conducted both above and below the surface and were needed to monitor the
vegetative growth of winter wheat. Jana (1993) stated that salt tolerance refers to a plant that can
germinate, is not inhibited in its development and can reproduce in a saline environment. As
mentioned earlier, the generative phase has been left out of this research in order to keep it
manageable. Therefore, this study focuses on measurements of germination and vegetative growth.
Each measurement that took place is described below in more detail.
2.3.1 Germination
The germination success of a crop reflects the quality of the soil it grows on. As mentioned earlier,
salinisation has negative effects on germination. This is caused by the fact that saline soils are often
dehydrated, structureless and less fertile (Daliakopoulos et al., 2016). Ploughing also has various
effects on germination. Besides the fact that ploughing increases soil fertility by adding organic matter
to the soil which indirectly increases soil moisture (Bot & Benites, 2005), it can also have negative
effects on germination success. For example, the compactness of the soil is decreased, which can make
germination more difficult (The Editors of Encyclopaedia Britannica, 2020). Because of the abovementioned facts, germination success is an important variable for determining the influence of
salinisation and ploughing.
To determine the success of germination, individual plants were counted by using a counting frame. A
counting frame is a quarter-square-metre metal construction that can be placed on the land in
question. This can be done once at the front of the land and once at the back, taking border rows into
consideration. All plants that fall within this counting frame are then counted. After counting, the
following formula was applied (C. Rietema, personal communication, 2021):
𝐷𝑐 = (Nc1 + Nc2 ) × 2
2
Dc
= Crop density per m
Nc1
= Number of plants in counting plot 1
Nc2
= Number of plants in counting plot 2
The germination success could then be determined, as the sowing data was known. This could be done
by applying the following formula (C. Rietema, personal communication, 2021):
Dc
𝑂=
× 100
Ds
O
= Percentage developed/germinated seeds
Ds
= Number of sown seeds per m2
2.3.2 Plant length
Plant length is one of the most obvious growth factors when it comes to vegetative growth. It shows
how fast a plant grows, and is negatively affected under saline conditions (Jana, 1993). Every week,
the same three research plants were measured for determining plant length in centimetres. A ruler
was held next to the plant at ground level to the tip of the highest leaf (apex) of the plant, to be able
to read how high the plant grew in centimetres.
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2.3.3 Leaf area
Leaf area is an important factor when it comes to vegetative growth. The leaf is where most of the
photosynthesis in a plant takes place, and the size of the leaf can reflect the photosynthetic production
of a plant. Since salinisation drastically limits plant growth (Jana, 1993), the effect of salinisation should
therefore be noticeable in the growth of leaf area of plants growing on saline soils.
The total leaf area in square centimetres (cm2) per plant was estimated using a dot chart. A dot chart
is a transparent A4 sheet with a dot on every centimetre, four dots together is about 1 cm2. By placing
this transparent A4 on the leaf, the cm2 of each leaf could be estimated by counting the dots. After
knowing how many cm2 each leaf was, it was possible to determine the total leaf area per plant. This
method was performed on all leaves of the three research plants per block. By repeating this every
week, the average vegetative growth in leaf area could be registered.
2.3.4 Damage
In order to be able to determine whether the plants are damaged by the type of treatment (ploughing
and/or salinisation), it was decided to quantify the damage present on the plant every week. For this
purpose, a scale of 1 to 10 has been used, where 1 stands for no damage present (0%) and 10 stands
for severely damaged (>75%). The scale that was used for these assessments is shown in Appendix II.
The three research plants per block have been assessed weekly using this method. Since salt damage
can be very similar to other types of damage, it was decided not to make any distinction between
them; all damage was assessed when the plants were evaluated.
2.3.5 Condition
The condition of the plant is a subjective assessment, in which the plant is judged on the overall
impression it shows when it comes to growth. The size of the plant, the presence of damage and
whether the plant is upright or hanging down are all examined. (C. Rietema, personal communication,
2021). Both the individual research plants and the entire block were tested weekly for their state. A
grading of 1 to 10 was applied, where 1 indicates a poor condition and 10 indicates a perfect condition.
The scales of these scores are shown in Appendix II.
2.3.6 Root architecture
The way in which the plant root grows can help to understand how a plant deals with stress situations.
For instance, the plant may choose to put more energy into apical root growth, which often happens
when there is no saline gradient present in the ground. Alternatively, the plant may choose to put
more energy into lateral root growth, which happens when there actually is a saline gradient present
(Julkowska et al., 2014). Halotropism is also a phenomenon often observed in plants undergoing salt
stress, whereby the root moves away from the saline environment (Galvan-Ampudia et al., 2013).
Root growth thus is an important factor when it comes to growing in a saline environment. A
disadvantage of root measurements is that they are destructive; the plant is often damaged in the
process and will often not survive the measurement. For this reason, it was decided to measure the
roots only three times, in the beginning, middle and end of this research. The lateral root growth (from
the longest root on the left to the longest root on the right) and the longest apical root were thereby
measured in centimetres. In order to do this, one random plant per block was used, which had to be
representative for the entire block.
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2.4 Data analysis
In order to answer the research questions, the effects of salinisation, ploughing and the possible
interaction of ploughing and salinisation must be evaluated. To achieve this, it was decided to apply
two types of statistical tests. The 'Mixed Model ANOVA' test was used for all vegetative growth
variables (plant length, leaf area, damage, condition, and apical/lateral root length). This was chosen
because it fits with the obtained data, since this involves weekly measurements. Furthermore, the Chisquare test for independence was used for determining the possible association between the different
treatments on germination. This test was used for germination, because the result of this variable is
based on only one measurement. Both methods will be discussed briefly below.
Mixed model ANOVA:
An ANOVA test compares mean values of two or more groups and determines whether statistically
detectable differences exist between the groups (Statistics Solutions, n.d.). The ANOVA test can be
applied in various ways, including the 'Mixed model ANOVA', which takes the variables that are
based on multiple observations into account. It also considers within-subjects, which means that this
test assumes that different conditions are applied to the different groups. This test can be used to
find the possible relationship between the dependent (the plant) and the independent (the
treatment) variable, and also distinguishes fixed effects (ploughing yes or no × salinated yes or no)
and random effects (block + time in weeks) (Laerd Statistics, n.d.). The test can be carried out in
various programs, including SPSS. This program determines the chance of finding the observed
variables when the null hypothesis is correct, with a significance value (p-value). For the successful
demonstration of a significant relationship, the p should be lower than the alpha (Statistics Solutions,
n.d.). For this study, the standard alpha value of 0,05 is used with the null hypothesis that there are
no detectable differences between the treatments and therefore no significant relationship between
the dependent and independent variable exists.
Chi-square test for independence
The Chi-square test for independence is a statistical test that can be used to determine a possible
relationship between two (independent) groups. The test can be performed in programs such as MS
Excel. It compares observed data with expected data. The expected data must first be calculated by
applying the following formula (Frost, n.d.):
(𝑅𝑜𝑤 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 × 𝐶𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙)
𝐸𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 𝑑𝑎𝑡𝑎 =
𝑆𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑠𝑖𝑧𝑒
When the expected data is calculated, the Chi-square test can be performed by using the next formula
(Frost, n.d.):
(𝑂𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑑 − 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑)2
𝑋2 = ∑
𝐸𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑
When the above-mentioned formula is applied, the result of this comparison must be verified with the
critical Chi-square value. If this outcome surpasses the critical Chi-square value at an alpha of 0,05, it
can be described as a significant effect. This means that the null hypothesis can be rejected (Frost,
n.d.). The null hypothesis formulated in this study is that no association between germination and the
different treatments exists.
After performing the above-mentioned statistical tests, graphs were produced showing the average
weekly development of the variables per treatment. By comparing the results of the statistical tests
with these graphs, it was possible to determine the potential (interactive) effects of the treatments.
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3. Results
In order to answer the research questions, all observed data had to be analysed using statistics. The
Chi-square test for independence was used for determining association between the treatment groups
and germination, and a Mixed Model ANOVA test was conducted for determining any possible
(interactive) effects of the treatments per growth variable. All analyses per variable can be found below
in order of the research questions. By doing so, first will be determined whether there is an interactive
effect between the treatments, when this is not the case, each treatment is individually analysed.
(Non)Significant data is displayed as follows: p= <0,05 = *, p= <0,01 = **, p= >0,05 = n.s. (not
significant). Finally, a graph is produced to explain the possible (interacting) effects. The complete
dataset can be found in Appendix III, and the full output of the statistic tests from SPSS can be found
in Appendix IV.
3 . 1 G er mi n a t i o n
The Chi-square test for independence was used for determining possible associations between the
treatments on germination. Crop density per square meter was used for the Chi-square test for
independence, that was conducted using MS Excel. Figure 3.1 shows a p-value of 2,37273E-07 (df = 1,
p = 0,000**). The impact size of unploughed/unsalinated soil was the highest (1,51), and the lowest
impact size was found in ploughed/unsalinated soil (0,60). Figure 3.2 displays germination success per
treatment. Most plants germinated on unploughed soil, where unploughed/unsalinated scored the
highest germination success with 61,0%. The lowest germination was visible on ploughed/unsalinated
soil, with a germination success of 24,4%.

Figure 3.1: Chi-square output results MS Excel
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Germination success in percentage per treatment
with Standard Error bars
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Figure 3.2: Germination success per treatment
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3 . 2 Pl a n t l e n g t h
Figure 3.3 shows the output of the Mixed model ANOVA test by SPSS. This test showed a significant
value for the interactive effect of both treatments (df = 1, p = 0,003**) and for salinisation (df = 1, p =
0,009**). Ploughing did not show any significance (df = 1, p = 0,782 n.s.). The weekly growth in plant
length per treatment is displayed in figure 3.4. Since an interactive effect is found, it was decided to
show all treatment groups in one graph. This graph shows the highest growth in unploughed/salinated
soil, and the lowest growth can be seen in unploughed/unsalinated soil.

Figure 3.3: SPSS output: Mixed Model ANOVA for determining (interactive) effects of treatments on plant length
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Figure 3.4: The vegetative growth in plant length of the research plants per treatment
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3 . 3 L e a f Ar e a
Leaf area was the only variable that was not normally distributed, and therefore had to be transformed
into logarithmic data in order to fulfil the requirement for the data to be normally distributed. No
significant value came out of the Mixed Model ANOVA test by SPSS, for both the interaction of the
treatments (df = 1, p= 0,225 n.s.), as the treatments individually (df = 1, p = 0,613 n.s for ploughing,
and df = 1, p = 0,406 n.s. for salinisation). This can be seen in figure 3.5, displaying the SPSS output. As
no effects were found by the statistical test, it was decided to make a graph showing each type of
treatment separately in figure 3.6. This graph showed an exponential growth in all treatments with
minor differences. Unploughed/salinated soil showed the highest growth in weeks 8 to 18 but was
then surpassed by both ploughed/unsalinated and ploughed/salinated soil types. The
unploughed/unsalinated treatment showed the lowest growth in leaf area.

Figure 3.5: SPSS output: Mixed Model ANOVA for determining (interactive) effects of treatments on leaf area
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Figure 3.6: The vegetative growth in leaf area of the research plants per treatment
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3 . 4 D a m ag e
A significant value of df = 1, p = 0,001** came out of the Mixed Model ANOVA test, when looking at
the interaction between salinisation and ploughing on plant damage. Both ploughing (df = 1, p=
0,000**) and salinisation (df = 1, p = 0,026*) scored a significant value as well (see figure 3.7). The
amount of damage has been scored by using the classification system, described in Appendix II. Since
an interactive effect has been found, all treatment groups were separated in one graph. The means of
weekly damage on the twelve research plants per treatment is therefore visualised in figure 3.8. The
overall least amount of damage can be seen on unploughed/salinated soil on weeks 9 to 16, and most
of the damage was visible in week 11 to 20 on unsalinated/unploughed soil. The ploughed treatments
stayed most of the time in between the other two treatments.

Figure 3.7: SPSS output: Mixed Model ANOVA for determining (interactive) effects of treatments on plant damage
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Figure 3.8: The amount of damage on vegetative plant parts of the research plants per treatment
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3 . 5 C o n d i ti o n
The Mixed Model ANOVA test showed again a significant value for the interaction between the
treatments on the measured variable (df = 1, p = 0,000**). Ploughing did not show a significant effect
(df = 1, p = 0,109 n.s.), but salinisation did (df = 1, p = 0,000**) (see figure 3.9). A classification system
was again used for determining individual plant condition and the general expression of each plant
(see Appendix II). Since an interaction between the treatment groups is found, it was decided to show
all treatment groups separately in one graph. Means of the condition score had been calculated per
treatment and is displayed in figure 3.10. The condition was quite consistent in all treatment groups,
and only minor differences between the treatment groups can be seen. The highest condition was
scored, most of the times, in unploughed/salinated soil, and the lowest condition was scored mostly
in unploughed/unsalinated soil. The ploughed treatments stayed again most of the time in between
the other two treatments.

Figure 3.9: SPSS output: Mixed Model ANOVA for determining (interactive) effects of treatments on plant condition
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Figure 3.10: The weekly plant condition of the research plants per treatment
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3 . 6 R o o t a r c h i t ec t u r e
When looking at the outcome of the Mixed Model ANOVA tests, no significant value is found for both
the interaction between the treatments as the treatments themselves on affecting apical or lateral
root length (see figure 3.11 for apical root length and 3.12 for lateral root length). Apical root length
scored df = 1, p = 0,892 n.s. on interactive effects, df = 1, p = 0,792 n.s on ploughing, and df = 1, p =
0,961 n.s on salinisation. Lateral root length scored df = 1, p = 0,407 n.s. for the interactive effect of
ploughing and salinisation, df = 1, p = 0,128 n.s. for ploughing, and df = 1, p = 0,598 n.s. for salinisation.
Since no effects emerged from the statistical test, it was decided to present each treatment separately
in a graph. The length of both apical and lateral roots was measured three times during this study.
Means of the twelve research plants per treatment have been calculated to show the root growth in
weeks. The results are visualised in figure 3.13 and 3.14, where 3.13 shows the results of the apical
root length measurements, and 3.14 shows the results of lateral root length measurements. There are
only subtle differences between the treatment groups visible, when looking at the apical root growth,
and these subtle differences are not consistent either. Lateral root growth does differ much between
the treatment groups, but these differences are also inconsistent.

Figure 3.11: SPSS output: Mixed Model ANOVA for determining (interactive) effects of treatments on apical root length

Figure 3.12:SPSS output: Mixed Model ANOVA for determining (interactive) effects of treatments on lateral root length
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Growth in apical root length per treatment in weeks with Standard
Error bars
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Figure 3.13: The vegetative growth in apical root length of the research plants per treatment
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Figure 3.14: The vegetative growth in lateral root length of the research plants per treatment
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4. Discussion
In section 4, the obtained results will be explained and interpreted. In addition, the used methodology
will be critically examined, and points of improvement will be given for a possible repeat or follow-up
study. The interpretation of the obtained results can be used by breeders of salt-tolerant wheat
varieties for choosing phenotypic selection criteria and provide information to wheat growers growing
on saline soils.
4 . 1 i n t er p r e t a t i o n o f t h e o b t a i n e d r e s u l t s
In the analysis conducted in SPSS and MS Excel, only four growth variables showed an interactive effect
of the treatments, and all other variables showed no individual or interactive treatment effects. The
interpretation of these results will be discussed below per variable in order of the research questions.
4.1.1 Germination
The Chi-square test for independence shows a significant value of df = 1, p = 0,000** (see figure 3.1).
Since the p-value is lower than the standard alpha value of 0,05, the null hypothesis can be rejected.
This means that there is an association between the treatments on the level of germination. When
looking at figure 3.2 it became clear that most plants germinated on unploughed/unsalinated soil, and
the least number of plants germinated on ploughed/unsalinated soil. Both ploughed/salinated and
unploughed/salinated showed comparable amounts of germination with only a difference of 2,9% (12
plants). This outcome provides insight on the influence of ploughing and salinisation on germination
success.
First, ploughing seems to interact with salinisation when looking at germination success, because
neither salinisation nor ploughing show consistent differences in the rate of germination when this
was applied to the soil in question. This means that both treatments influence the level of
germination. Ploughing seems to drastically decrease the germination of winter wheat growing on
unsalinated soil types. When ploughing was applied, a decrease of 36,6% in germination success was
visualised. This can be logically explained by the fact that ploughing disrupts soil structure (Wang et
al., 2014). By disrupting soil structure, plants such as winter wheat may find it harder to germinate,
since seeds need direct contact with (moist) soil in order to germinate properly (Campbell et al.,
2018). When the soil was salinated, ploughing only seems to have minor effects on germination,
since only a decrease of 2,9% was visible. This means that ploughing majorly affects the level of
germination when no salinisation is present in the ground. The effect of salinisation on germination
did not show a clear decrease or increase when it was applied. On unploughed soil, salinisation
shows a decrease in germination of 21,5%. However, on ploughed soil the presence of salinisation
shows an increase of 12,2% on the level of germination. This means that the effect of salinisation on
germination depends on whether or not ploughing is applied. Why salinisation shows an increase on
germination on ploughed grounds can not be explained in literature. This is likely caused by other
environmental factors that differed in the trail field.
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4.1.2 Plant length
The Mixed model ANOVA test shows a significant value of df = 1, p = 0,003** for the interactive effect
of both treatments on plant length (see figure 3.3). The p-value is therefore lower that the standard
alpha value of 0,05, meaning that the null hypothesis can be rejected. This means that there is an
interactive effect of ploughing and salinisation that influences the plant length. Therefore, the
treatments cannot be analysed separately because both treatments will always interact with each
other. The graph in figure 3.4 showed minor differences between the treatment groups, and only twoto-five-centimetre differences can be seen. However, the graph clearly shows the highest growth, most
of the times, in unploughed/salinated soil and the lowest in unploughed/unsalinated soil. The other
two treatments (ploughed/salinated and ploughed/unsalinated) showed a quite similar growth and
stayed in between the growth of the other two treatments. This means two things:
- The effect of ploughing does not simply mean that plants will grow bigger or smaller,
because the difference with the unploughed treatments depended on whether or not those
treatments were salinated. The ploughed treatments were smaller than the
unploughed/salinated treatment but were bigger than the unploughed/unsalinated
treatment. Therefore, the combination of ploughing and whether or not salinisation is
applied will influence the growth in plant length.
- The effect of salinisation does not simply mean that the plants will grow bigger or smaller,
since the difference in growth depended on whether or not ploughing was applied in the
treatments. In most cases, the biggest plant length was visible in the treatment
unploughed/salinated. However, the ploughed/salinated treatment showed most of the
times the same growth as the ploughed/unsalinated treatment did. Therefore, the
combination of salinisation and whether or not ploughing is applied will influence the growth
in plant length.
In the introduction, a number of expectations were mentioned regarding this research. Ploughing was
expected to possibly enhance the plant’s development, as it increases the fertility of the soil by adding
more organic matter in deeper soil layers (The Editors of Encyclopaedia Britannica, 2020). Increasing
soil fertility would indirectly restore soil moisture and could therefore help to reduce the dehydration
effect of salinisation (Bot & Benites, 2005). Besides this, Wang et al. (2014) found that ploughing
disrupts soil structure and moisture stability, and that no-tillage cultivation systems actually decrease
the salinity concentration in the soil. This made it unclear whether or not ploughing would have
positive or negative effects on plants growing on salinized soil. When looking at the outcome of this
research, it became clear that when no salinisation was applied ploughing would benefit the plant’s
length. This is in line with the mentioned expectations as ploughing was expected to enhance the
plant’s development. However, when salinisation was applied on unploughed soil, salinisation tends
to have major impact on the plant’s growth, as plants would show a higher growth in
unploughed/salinated than in unploughed/unsalinated soil types. When salinisation was applied in
ploughed soils, only minor differences can be seen, as ploughed/salinated and ploughed/unsalinated
showed similar growth. This means that when winter wheat grows in saline conditions, ploughing could
decrease the effects of salinisation on plant length. This is in line with the expectation that ploughing
may dilute the salt concentration in the soil, by dispersing the salts more evenly when this method was
applied. However, this has not been proved by literature and another logical explanation has not been
found.
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Another expectation was that salinisation was expected to have major influence on the vegetative
growth of winter wheat and literature showed that plants who suffer from salinisation show a
decreased growth (Isayenkov, 2012). Since no differences in plant length were visible on
ploughed/salinated and ploughed/unsalinated soil types, and since the highest growth was visible in
unploughed/salinated soil, it can be mentioned that this expectation did not came out of this research.
There was no sign of a decreased growth in the salinated treatments, and in one of the treatments
(unploughed/salinated) a higher growth was visible. However, higher plant growth of plants growing
on salinated soils does not mean that the plants do not suffer from salt stress. As a reaction on salt
stress, plants could release a group of hormones called strigolactones which regulates abiotic stresses
like salinisation by changing the vegetative growth (Saeed, Naseem, & Ali, 2017). Ling et al. (2020)
found that rice seedlings that were subjected to salinisation in combination with synthetic
strigolactone GR24 had indeed a higher tolerance against salt stress and showed an increased plant
length. This could mean that the increase of plant length might be a reaction of the plant to cope with
salt stress conditions.
4.1.3 Leaf area
No significant value came out of the Mixed Model ANOVA test when looking at the effect of the
treatments on leaf area. Neither the interaction between the treatments (df = 1, p= 0,225 n.s.) as the
individual effect of ploughing (df = 1, p = 0,613 n.s), and salinisation (df = 1, p = 0,406 n.s.) showed a
significant effect (see figure 3.5). Therefore the null hypothesis cannot be rejected, meaning that there
is no (interactive) treatment effect on the growth in leaf area of winter wheat. Even though figure 3.6
shows quite some similarities with plant length (see figure 3.5). The highest leaf area was, most of the
times, found on unploughed/salinated soil and the lowest leaf area was found in
unploughed/unsalinated soil. The ploughed treatments stayed in between the other two treatments
for weeks 8 to 18 and surpassed the unploughed/salinated treatment on week 18. All treatment groups
showed quite the same exponential growth in leaf area and only minor differences are visible. Since
no effect is proven by statistics, it became sure that ploughing and salinisation do not, interactively or
individually, affect the growth in leaf area of winter wheat. This means that differences visible in figure
3.6 are based on other environmental factors, present on the different trial fields of this research.
Ploughing was expected to benefit the vegetative growth as it increases the fertility of the soil (The
Editors of Encyclopaedia Britannica, 2020). Figure 3.6 does show the highest amount of leaf area on
ploughed soils in week 18 to 20, which could mean that this expectation is correct. Then again,
unploughed/salinated soil showed the highest growth in leaf area in weeks 8 to 18, which in turn
contradicts this expectation. Since this could not be proven by statistics, it remains unsure if ploughing
has this beneficial effect on winter wheat.
Salinisation was expected to decrease the vegetative growth of winter wheat (Isayenkov, 2012). The
salinated treatments showed a slightly decreased growth on ploughed soils, but a major increase on
unploughed soils in growth of leaf area. This could mean that plants growing on saline soils develop
quicker in leaf area and contradicts with the abovementioned expectation. The reason for developing
larger leaves on salinated soils could be the same reason as why plant length was larger in salinated
treatments. As mentioned before, plants can react differently on salt stress and could release a group
of hormones called strigolactones, which helps the plant to cope with salt stress. This hormone also
tends to make the plant and its leaves bigger (Saeed, Naseem, & Ali, 2017). Of course, since no
significant value came out of the Mixed Model ANOVA test, it remains unsure if this effect is caused
by salinisation.
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4.1.4 Damage
A significant value of df = 1, p = 0,001** came out of the Mixed Model ANOVA test when looking at
the interactive effect of salinisation and ploughing on present damage (see figure 3.7). Since this pvalue is lower than the standard alpha value of 0,05, the null hypothesis can be rejected. This means
that both ploughing and salinisation interactively affects the present damage seen on winter wheat.
Because an interactive effect was found, the treatments could not be analysed individually, since the
treatments will always interact with each other. Figure 3.8 shows the weekly amount of damage
present on winter wheat. This damage differs only slightly between the treatment groups and is not
consistent. Most of the times, the highest amount of damage can be seen on unploughed/unsalinated
soil and the lowest amount on unploughed/salinated soil. The other two treatments stayed in between
unploughed/salinated and unploughed/unsalinated treatments for weeks 11 to 16 and show the least
amount of damage from weeks 16 to 19. This means the following things:
- The effect of ploughing does not simply mean that plants will show more or less damage,
because the difference with the unploughed treatments depended on whether or not those
treatments were salinated. When ploughing is conducted on unsalinated soil, it decreases
the present amount of damage, since ploughed/unsalinated scored a lesser degree of
damage than unploughed/unsalinated did. Ploughing on salinated soil seems to decrease the
effects of salinisation, as ploughed/salinated showed a similar amount of damage as
ploughed/unsalinated, and when no ploughing was conducted big differences were visible
between the salinated treatments. Therefore, the combination of ploughing and whether or
not salinisation is applied will influence the present amount of damage on winter wheat.
- The effect of salinisation does not simply mean that the plants will show more or less
damage, since the difference in damage depended on whether or not ploughing was applied
in the treatments. In most cases, unploughed/salinated scored a lesser degree of damage
than unploughed/unsalinated did. However, on ploughed soil the ploughed/salinated
treatment showed most of the times somewhat the same amount of damage as the
ploughed/unsalinated treatment. Therefore, the combination of salinisation and whether or
not ploughing is applied will influence the present amount of damage.
In the introduction it remained unsure whether ploughing would have positive or negative effects on
damage caused by salinisation. When looking at the outcome of this study, ploughing on saline soils
seems to decrease the effect of salinisation on plant damage. No explanation about this phenomenon
have been found in literature, as the interactive effects of ploughing and salinisation have not been
described before. A logical explanation could be that ploughing mixed the salt concentration in the
soil, causing the seedlings to root in a saline condition, which could have caused the earlier and a higher
degree of damage in the beginning of the experiment, visible in ploughed soil. It also explains the
sudden increase of damage present in unploughed/salinated soil in week 16. This could have been the
week that the roots of these plants were able to extract water from the saline part of the ground
because this sudden increase is not visible in the ploughed treatments. Salinisation was expected to
increase damage as extreme concentrations of Na+ and Cl- are toxic to plants (Tester & Davenport,
2003). This did not emerge clearly from this study, as the non-salinated treatments showed a higher
degree of damage than the salinated treatments did. The reason for this is probably the same reason
as why plants were higher in salinated soil types. As a rection to salt stress, plants can release a group
of hormones called strigolactones, which helps the plant to cope with the saline conditions (Saeed,
Naseem, & Ali, 2017). As these plants were more capable of coping with salt stress, they presumably
showed less damage.
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4.1.5 Condition
The Mixed Model ANOVA test shows again a significant value for the interaction between the
treatments on the measured variable (df = 1, p = 0,000**) (see figure 3.9). This means that the null
hypothesis can be rejected and that salinisation and ploughing interactively affects plant condition.
Figure 3.10 shows that, in general, no major differences are visible. Nevertheless,
unploughed/salinated almost always scored the highest value for condition and
unploughed/unsalinated almost always scored the lowest value. The other two treatments
(ploughed/salinated and ploughed/unsalinated) scored similar values and mostly stayed between the
lines of the other two treatments. This means that:
- The effect of ploughing does not simply mean that plants will show a better or worse
condition, because the difference with the unploughed treatments depended on whether or
not those treatments were salinated. When ploughing is conducted on unsalinated soil, it
increases the plant’s condition, since ploughed/unsalinated scored a higher value for
condition than unploughed/unsalinated did. Ploughing on salinated soil seems to decrease
the effects of salinisation, as ploughed/salinated showed a similar condition as
ploughed/unsalinated, and when no ploughing was conducted big differences were visible
between the salinated treatments. Therefore, the combination of ploughing and whether or
not salinisation is applied will influence the plant’s condition.
- The effect of salinisation does not simply mean that the plants will show a better or worse
condition, since the difference in condition depended on whether or not ploughing was
applied in the treatments. In most cases, unploughed/salinated scored a higher value for
condition than unploughed/unsalinated did. However, on ploughed soil the
ploughed/salinated treatment showed most of the times somewhat the same condition as
the ploughed/unsalinated treatment. Therefore, the combination of salinisation and whether
or not ploughing is applied will influence plant condition.
Similar expectations were formulated in the introduction regarding condition when compared to
damage. For example, it was not entirely clear whether ploughing would improve the condition of
plants on a saline soil, and it was expected that salinisation would negatively affect the condition. The
results show that ploughing on unsalinated soil increases the condition of plants. Ploughing also
decreased the effect of salinisation, as only minor differences were visible in the salinated treatments
on ploughed soil and major differences between the salinated treatments were visible in unploughed
soil. This could be caused by the fact that ploughing uniforms the soil by mixing it, allowing the plants
to grow more uniform as well. In addition, salinisation seems to have had a positive effect on the
condition, as the salinated treatments often received the highest condition scores. Most likely this is
caused by the fact that the plants on the saline soils also had a higher plant length and showed less
damage (see paragraph 4.1.2 and 4.1.4), which is why they often received better scores. Paragraph
4.1.2 clearly mentioned that plants suffering from salt stress could release a group of hormones called
strigolactones. These hormones tend to make the plant bigger as well and helps the plant to cope with
salinisation, which in turn will make the plant show less damage (Saeed, Naseem, & Ali, 2017).
4.1.6 Root architecture
No significant treatment effects were found in the measurements of apical and lateral root length.
Apical root length scored df = 1, p = 0,892 n.s. on interactive effects, df = 1, p = 0,792 n.s on ploughing,
and df = 1, p = 0,961 n.s on salinisation (see figure 3.11). Lateral root length scored df = 1, p = 0,407
n.s. for the interactive effect of ploughing and salinisation, df = 1, p = 0,128 n.s. for ploughing, and df
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= 1, p = 0,598 n.s. for salinisation (see figure 3.12). All of these p-values surpassed the alpha of 0,05,
which means the null hypothesis for both apical and lateral root length cannot be rejected. This means
that no individual or interactive treatment effects cause differences in apical or lateral root length of
winter wheat. Not much can be said from the graphs analysed for these variables. The apical roots
grew very uniformly in all treatment groups and any differences were not consistent (see Figure 3.13).
The lateral roots did show noticeable differences between treatments, but again, these differences
were also inconsistent (see figure 3.14). Therefore, this study showed that neither salinisation nor
ploughing nor the interaction between ploughing and salinisation affect the apical or lateral root
growth of winter wheat.
This does not strike with the expectations mentioned in the introduction. Ploughing was expected to
make it easier for plants to root (The Editors of Encyclopaedia Britannica, 2020), and salinisation was
expected to change the way the roots grew horizontally and/or vertically (Julkowska et al., 2014). The
reason why this is not emerged from this study is probably related to the approached method. Since
the plants had to be excavated from the soil, there was a chance that roots might break. Therefore, it
cannot be completely guaranteed that the roots of the measured plants were in fact longer, shorter,
wider or narrower. Paragraph 4.2 will discuss this in more detail.
4 . 2 Ev a l u a t i o n
In general, it can be said that this experiment has been successful. Clear results have emerged that can
be of real value to growers who grow on saline soils and to breeders of salt-tolerant winter wheat
varieties. However, there are also a number of issues that could be considered in a possible next study
or repeat study, regarding this subject.
The first matter to be addressed, regarding this research, is the extent to which all environmental
factors were equal on the trial fields. Of course, it cannot be guaranteed that all factors, except for the
chosen treatments, were equal on each trial field. The randomised block design was used to
compensate for this effect, but of course there will always be external factors that influence the
experiment in question. Therefore, it would probably be better to carry out a trial like this in a closed
greenhouse environment. Although a closed greenhouse environment is very different from the real
cultivation situation, environmental factors are easier to control.
In addition, the method for applying the treatments will be discussed. In order to make the soil saline,
drip irrigation was chosen, with water being the medium by which the salts were added to the soil.
Because of that, the plants that stood on a non-saline soil were offered less water, as they were only
irrigated with fresh water when the water buffer in the soil was too low. The difference in water supply
may have influenced the results of this research. Therefore, it is recommended to keep the methods
of applying the treatments as similar as possible in a repeat or follow-up study.
Finally, human activity is a crucial factor during a research like this. Observations such as determining
the leaf area are not suitable for when the plant reaches a later stage of growth. Winter wheat will
start to sprout at a certain point, and it has been found very difficult to measure all the individual
leaves at that time. There is also the chance that leaves are counted twice or being bypassed.
Furthermore, an observation such as condition is quite subjective and will be judged differently when
determined by another individual. The root measurements were also susceptible for human
intervention, as the method used to excavate the roots determines the length and width. It is better
for measurements such as root measurements to use methods that do not damage the plant in
question. Therefore, the advice is to choose the measurements carefully, perhaps per growing stage.
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5. Conclusion and advise
In this last chapter, the research questions will be answered, and a conclusion will be given. Based on
the outcome of this research, advice will be given to growers and breeders of winter wheat on saline
soils.
5.1
A n s w er s t o t h e r e s e ar c h q u e s ti o n s
At the beginning of this study, three sub questions were formulated to answer the final research
question. Now that the results are known and have been interpreted, all research questions can now
be answered. The goal of this study was to determine how vegetative growth variables change in
winter wheat when it is grown in a saline environment and what influence ploughing has on this. By
answering this question, advice can be given to breeders and growers. Below, the research questions
are answered one by one and together they provide the conclusion of this research.
- How do salinisation and ploughing interactively affect the vegetative growth of winter
wheat?
Ploughing and salinisation interactively affect the following variables in winter wheat:
germination, plant length, damage and condition. The results indicate that both treatments
have an effect on the abovementioned variables in winter wheat, the extent to which these
treatments are applied determines the final effect. When looking at germination, it can be
concluded that germination of the winter wheat variety ‘Extase’ is negatively affected by
ploughing, since ploughing on both salinated and unsalinated grounds significantly decreased
the number of germinated plants. Salinisation does not show a clear increase or decrease in
germination when this treatment is applied.
In most cases, the combination of no ploughing and salinisation led to longer plant lengths,
less damage and an improved condition. On the other hand, the combination of no ploughing
and no salinisation led to the shortest plant length, more damage and a lower condition. The
increased plant length and reduced damage on saline soils was probably caused by the way
the plants coped with the saline conditions. As a response to salt stress, plants can release
strigolactones that make them more tolerant to the negative effects of salt stress and
promote apical dominance. Since these plants were taller and showed less damage, they
automatically received a higher rating on condition. Ploughing seems to decrease the effects
of salinisation, as ploughing decreased the differences between the unsalinated and
salinated treatment groups in all variables where a significant interactive effect was found.
However, it should be realised that this is a new study that needs to be repeated more often
to provide more certainty regarding this subject.
- How does ploughing affect the vegetative growth of winter wheat?
The study showed that ploughing had no individual effects on the selected variables and will
always interact with salinisation. Germination, plant length, damage and condition were all
significantly influenced by the interaction of both ploughing and salinisation. Ploughing
showed a significant reduction in germination rate when applied to unsalinated soils. On
saline soils there was also a slight reduction in germination, but this was likely to be
negligible. This would indicate that ploughing on saline soils has little or no effect on
germination rates but will always decrease the number of germinated plants.
In addition, it can be concluded that the difference between the salinated treatments on
unploughed soils, plant length, damage and condition, were clearly visible. In contrast, on
ploughed soils almost no differences in the abovementioned variables were noticeable and
may therefore indicate that ploughing limits the effects of salinisation to some extent.
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However, it should be realised that this is a new study that needs to be repeated more often
to provide more certainty regarding this subject.
How does salinisation affect the vegetative growth of winter wheat?
The study showed that salinisation had no individual effects on the selected variables and
will always interact with ploughing. Germination, plant length, damage and condition were
all significantly influenced by the interaction of both salinisation and ploughing. Salinisation
showed no clear effect on germination, and its influence therefore depends entirely on
whether or not ploughing has been used. In ploughed soils, salinisation showed an increase
in germination success, whereas a decrease in germination success was seen in unploughed
soils.
In addition, salinisation on unploughed soil almost always contributed to increased plant
length, reduced damage, and a better condition. This conclusion does not seem logical, but it
is understandable. The increased plant length is probably caused by the way in which the
plant has dealt with the present salt stress. Literature research has shown that strigolactones
play a role in this. A possibly increased value of strigolactones present in the plant enables it
to cope better with the present salt stress and will therefore show less damage and promote
apical dominance. Because the plants were significantly higher on these saline soils and
showed less damage, they probably received a higher condition rating as well. However, it
must be concluded that this statement is only based on an expectation, as the amount of
strigolactones present in the plant has not been tested in this research.
At last, salinisation on ploughed soil consistently showed similar numbers to ploughed soil
where salinisation did not occur, while major differences between the salinated treatments
were visible on unploughed soil. This was visible in all significant variables (plant length,
damage and condition). This would suggest that salinisation has less of an effect on ploughed
soils. However, it should be realised that this is a relatively new type of research, and it is the
first year that it has been conducted. In order to gain a better understanding of the
interacting role of salinisation and ploughing, it is important to continue this research and to
monitor the chosen crop through different growth stages.
How do ploughing and salinisation affect the vegetative growth of winter wheat (Triticum
aestivum 'Extase')?
Ploughing and salinisation interactively affect the vegetative growth of the winter wheat
variety ‘Extase’. Germination is negatively influenced by ploughing and the influence of
salinisation on germination depends on whether or not ploughing was conducted; on
ploughed soils an increase in germination was seen when salinisation was present, whereas
on unploughed soils a decrease was seen when salinisation was present. Besides this,
ploughing seems to limit the effects of salinisation to a certain extent, since there were no or
hardly any visible differences in plant length, damage and condition when the salinated
treatments were compared to unsalinated treatments. Since these differences were clearly
present in unploughed soils, it can be concluded that ploughing seems to restrict the effects
of salinisation. Lastly, salinisation seems to have contributed to increased plant length,
reduced damage and an improved condition in the winter wheat variety 'Extase'. This is
probably due to the fact that these plants released strigolactones that positively influenced
apical dominance and stress tolerance. However, this cannot be said with certainty, as the
concentration of strigolactones present in the plant has not been determined in this study. If
such a concentration is present, it can be concluded that 'Extase' is a salt-tolerant winter
wheat variety, but this was not found in the literature either. All other growth variables, such
as leaf area and root structure, showed no significant (interacting) effects of the treatments.
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Therefore, ploughing and salinisation interactively affect germination, plant length, damage
and condition during the vegetative growth of Triticum aestivum 'Extase'.
5.2
Advise
Now the conclusion is presented, advice can be given to the target group of this research. The results
of this research can be of evident importance to breeders of salt-tolerant wheat crops and growers on
saline soils, as it provides innovative insight into the interaction of ploughing and salinisation, as well
as the phenotypic growth differences caused by salinisation. Below, advice is given to both growers
and breeders of winter wheat. In addition, it is advised to include all the discussion points in paragraph
4.2 in a possible repeat or follow-up study.
Advise for growers of winter wheat on saline soils:
Based on the results of this study, it is recommended that ploughing is used on saline soils when
growing winter wheat. This advice is applicable in short-term, as ploughing can be applied before the
beginning of cultivation. Ploughing has significantly reduced the effects of salinisation, which is
assumed to be beneficial for the crop in question. This is because ploughing interacts with
salinisation, and this interaction leads to a limitation of the salinisation effects. However, it should be
noted that ploughing also had negative effects in this study. For example, it drastically reduced
germination. The grower should therefore consider whether or not ploughing is profitable enough,
and a decision seems to have to be made between a higher germination with more salinisation
effects, or a lower germination with a reduced salinisation effect. In addition, the wheat variety
'Extase' seems to be very salt tolerant as it responded positively to saline conditions. The short-term
advice is to use this variety on saline conditions. However, this cannot be said with certainty, as this
is based on an expectation. No further proof was found that ‘Extase’ is indeed a salt tolerant variety.
Advise for breeders of salt tolerant winter wheat varieties:
The results of this study showed that a higher plant length in winter wheat significantly leads to a
higher tolerance of salt stress. Plants with a higher plant length suffered less damage in this study
and received the highest condition scores. Literature research has shown that the hormone group
strigolactones play a major role in this. These hormones not only help the plant to cope better with
salt stress, but also contribute to apical dominance. This means that plant length can be a good
phenotypic characteristic in the selection of salt-tolerant plants and forms the advice on short-term
perspectives. In addition, the gene responsible for strigolactone expression could be identified, which
could be the basis for a future breeding plan for salt tolerant wheat crops and forms the advice on
long-term perspectives. However, it must be stated that the differences in plant length were rather
small and only 2-to-5-centimetre differences were visible. Finally, the variety used in this research,
'Extase', seems to be salt tolerant and could therefore be a suitable crossing parent in future
breeding plans for both short-term and long-term perspectives. However, this cannot be said with
certainty since the strigolactone content in the plants were not investigated in this research and is
based on an expectation. More research on this subject is therefore highly recommended on short
term as well.
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Appendix
All the important information that contributed to this study can be found here. This information
consists of the used measurement scales, dataset and other information that can be consulted.
A p p e n d i x I : S oi l a n d w a t e r p r o p e r ti e s
Both the soil and irrigated water have been tested by official research lab; Eurofins in Wageningen, the
Netherlands. The test results are displayed below.
Soil
properties:
Both the chemical and physical characteristics of the soil are shown in table 1.
Table 1: Soil characteristics from Eurofins soil analysis (11-02-2020) (Eurofins, personal communication, 2020).

Chemical elements
Nitrogen (N)
Sulphur (S)
Phosphorus (P)
Potassium (K)
Calcium (Ca)
Magnesium (Mg)
Sodium (Na)
Chlorine (Cl)
Silicon (Si)
Iron (Fe)
Zinc (Zn)
Manganese (Mn)
Copper (Cu)
Cobalt (Co)
Boron (B)
Molybdenum (Mo)
Selenium (Se)
Physical elements
C/N ratio
Acidity (pH)
Organic tissue
Clay (<2 µm)
Silt (2-50 µm)
Sand (>50 µm)
Sludge (>16 µm)
Chemical elements
Nitrogen (N)
Sulphur (S)
Phosphorus (P)
Potassium (K)

Saline soil
Unity

Result

kg N/ha
kg S/ha
kg P/ha
kg K/ha
kg Ca/ha
kg Mg/ha
kg Na/ha
kg Cl/ha
g Si/ha
g Fe/ha
g Zn/ha
g Mn/ha
g Cu/ha
g Co/ha
g B/ha
g Mo/ha
g Se/ha

4.840
1.695
725
545
9.165
360
75
< 13
241.630
< 6.150
360
< 760
90
< 10
1.330
30
16
Unity

Result
13
7,1
3,2
19
36
35
30

pH
%
%
%
%
%
Regular soil
Unity
kg N/ha
kg S/ha
kg P/ha
kg K/ha

Result
4.350
2.435
590
530
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Calcium (Ca)
Magnesium (Mg)
Sodium (Na)
Chlorine (Cl)
Silicon (Si)
Iron (Fe)
Zinc (Zn)
Manganese (Mn)
Copper (Cu)
Cobalt (Co)
Boron (B)
Molybdenum (Mo)
Selenium (Se)
Physical elements
C/N ratio
Acidity (pH)
Organic tissue
Clay (<2 µm)
Silt (2-50 µm)
Sand (>50 µm)
Sludge (>16 µm)

kg Ca/ha
kg Mg/ha
kg Na/ha
kg Cl/ha
g Si/ha
g Fe/ha
g Zn/ha
g Mn/ha
g Cu/ha
g Co/ha
g B/ha
g Mo/ha
g Se/ha

8.770
250
80
< 13
192.050
< 6.260
< 310
920
115
< 10
1.140
50
17
Unity

Result
11
7,4
2,6
18
32
40
28

pH
%
%
%
%
%

Water
Both the chemical and physical characteristics of the water are shown in table 2.

properties

Table 2: Water characteristics from Eurofins water analysis (23-03-2021) (Eurofins, personal communication, 2021).

Chemical elements
Ammonium (NH4)
Potassium (K)
Sodium (Na)
Calcium (Ca)
Magnesium (Mg)
Nitrate (NO3)
Chlorine (Cl)
Sulphur (S)
Bicarbonate (HCO3)
Phosphorus (P)
Iron (Fe)
Manganese (Mn)
Zinc (Zn)
Boron (B)
Copper (Cu)
Molybdenum (Mo)

Saline seepage water
Unity
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
µmol/l
µmol/l
µmol/l
µmol/l
µmol/l
µmol/l
38

Result
0,5
2,1
130,3
7,9
14,5
0,1
118,7
1,3
21,9
0,05
0,6
1,7
<0,1
74
<0,1
<0,1
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Silicon (Si)
Physical elements
Electro Conductivity (EC)
Acidity (pH)
Chemical elements
Ammonium (NH4)
Potassium (K)
Sodium (Na)
Calcium (Ca)
Magnesium (Mg)
Nitrate (NO3)
Chlorine (Cl)
Sulphur (S)
Bicarbonate (HCO3)
Phosphorus (P)
Iron (Fe)
Manganese (Mn)
Zinc (Zn)
Boron (B)
Copper (Cu)
Molybdenum (Mo)
Silicon (Si)
Physical elements
Electro Conductivity (EC)
Acidity (pH)

mmol/l

0,26
Unity

mS/cm
pH
Fresh surface water
Unity
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
µmol/l
µmol/l
µmol/l
µmol/l
µmol/l
µmol/l
mmol/l
Unity
mS/cm
pH

39

Result
15,3
7,5
Result
<0,1
<0,1
1,2
0,9
0,3
<0,1
2,1
<0,1
1,8
<0,04
0,2
<0,1
0,4
2,8
<0,1
<0,1
0,24
Result
0,5
8,0
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A p p e n d i x I I : M e a s u r em e n t s c a l e s
Two scales have been used in this research. One was used to determine the state of a plant and one
was used for determining the damage that was present on the plant (see section 2.3). Both scales are
shown below.
Scale for determining condition:
1. Poor condition:
>20% smaller than average size, majorly/completely damaged, hanging down (combination
of all)
2. Poor condition:
>20% smaller than average size, majorly/completely damaged, hanging down (combination
of 2)
3. Bad condition:
20% smaller than average size, damaged, hanging down (combination of all)
4. Bad condition:
20% smaller than average size, damaged, hanging down (combination of 2)
5. Average condition:
average size, minor damage, upright/hanging down (combination of 2)
6. Average condition:
average size, minor damage, upright/hanging down (combination of all)
7. Good condition:
20% bigger than average size, minor/no damage, upright (combination of all)
8. Great condition:
20% bigger than average size, no damage, upright (combination of 2)
9. Great condition:
>20% bigger than average size, no damage, upright (combination of 2)
10. Perfect condition:
>20% bigger than average size, no damage, upright (combination of all)
Scale for determining damage:
1. No damage present (0%)
2. 5% damage
3. 10% damage
4. 20% damage
5. Minor damage present (25 – 30%)
6. 40% damage
7. 50% damage
8. 60% damage
9. 70% damage
10. Major damage present (>75%)

Nog toe te voegen; in afwachting vd eind- Word-versie vd stagiaire.
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A p p e n d i x I I I a n d I V : U s e d D a t a s e t a n d S PS S O u t p u t
Niet in dit onderzoeksverslag bijgesloten, via SPNA wel beschikbaar bij vragen.
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Inleiding:
Ondertussen al meer dan 30 jaar bekend; het klimaat verandert. Dit heeft een effect op vrijwel elk
aspect van ons leven, het gaat echter relatief langzaam en is daarom niet altijd even merkbaar.
Opwarming van de aarde door overmatig uitstoot van broeikasgassen is het fenomeen waar de meeste
focus op ligt en zowel burgers als politiek doen tegenwoordig pogingen om emissies te verminderen.
Helaas zijn veel van deze acties te laat en/of nauwelijks effectief. Daarom zal de mensheid zich ook
moeten voorbereiden voor de gevolgen van klimaatverandering en opwarming van de aarde
(Rijksoverheid, 2021).
Langs de kuststroken is een van de grote bedreigingen; de stijging van de zeespiegel, opkomend kwel
en verzilting. Deze drie factoren houden verband met elkaar, waarvan de laatste ‘verzilting’ het meest
merkbare effect zal geven voor boeren in deze kuststroken. Door het stijgen van de zeespiegel zal zout
kwelwater verder het land indringen waardoor de zoetwater bubbel afneemt en de bodem (en het
bodemwater) verzout. Logischerwijs heeft dit negatieve effecten voor de groei van de plant en de
bruikbaarheid
van
het
land
(De
Waegemaeker,
2019).
Om voorbereid te zijn op de toenemende verzilting wordt er verspreid over Nederland, Europa en de
rest van de wereld veel onderzoek gedaan naar verzilting: Wat is de oorzaak, wat is het effect en wat
is de oplossing? Zo ook op proefboerderij SPNA locatie Kollumerwaard te Munnekezijl, hier is een
langlopend onderzoek naar het effect van verzilting op de bodem, water en de groei van aardappel,
uien en tarwe gaande. Met dit onderzoek hoopt SPNA relevante expertise omtrent verzilting te krijgen
om zodoende tijdig handvaten te bieden aan telers en akkerbouw gerelateerde partijen, waarmee
garantie kan worden gegeven voor een vruchtbare toekomst van de door verzilting bedreigde
kuststroken.
In het bouwplan van dit langlopend onderzoek worden ook groenbemesters geteeld, hier zal in mijn
project ook de focus op liggen. Groenbemesters worden tegenwoordig vaker geïmplementeerd in het
bouwplan met het oog op positieve effecten die deze de bodem en/of de waterhuishouding kan geven.
Het doel van dit project is het onderzoeken van het effect van verzilting op groenbemesters en hoe dit
vervolgens de bodem beïnvloed. Dit ga ik onderzoeken door middel van een project waarin ik de groei
van de groenbemester ga volgen en verschillende aspecten van de bodem zal meten. Hiervoor heb ik
de volgende onderzoeksvraag opgesteld:

In welke mate beïnvloedt verzilting de groei van groenbemesters en welk effect heeft dit op de
bodem?
Deze onderzoeksvraag wordt d.m.v. de volgende deelvragen beantwoordt:
Wat is het effect van verzilting op de groei van Groenbemesters?
Wat is het effect van verzilting op de bodemstructuur?
Wat is het effect van verzilting op het bodemleven, met name wormen?
Wat is het effect van verzilting op de beworteling van Groenbemesters?
Leeswijzer: Dit projectverslag begint met een literatuurstudie verdeeld in verzilting, groenbemesters
en bodem. Vervolgens het hoofdstuk betreffend het praktijkonderzoek waarin de materiaal en
methode wordt uitgewerkt. Hoofdstuk 4 laat de resultaten van het onderzoeks zien. Dan volgt een
conclusie. En tot slot een discussie.
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2. Literatuurstudi e:
Ter beeldvorming en om met achtergrondkennis het project in te stappen zal er begonnen worden
met een literatuurstudie. In de literatuurstudie wordt onderzoek gedaan naar bestaande informatie
over het onderwerp van het project. In dit literatuuronderzoek worden de onderwerpen; verzilting,
groenbemesters, bodem en de combinatie uitgelicht.

2.1 Verzilting
In het kort is verzilting de benaming voor het proces waarin de bodem en het water (geleidelijk) een
toeneming zien in het zoutgehalte. Verzilting is echter niet zo simpel uit te leggen als hierboven doet
denken en nog niet alle effecten op de plant. Daarom is het belangrijk dat er onderzoek naar wordt
gedaan (Westerdijk, 2003).

2.1.1 Wat is verzilting?
Verzilting is in te delen in twee verschillende vormen: Verzilting van het bodemwater en verzilting van
de bodem zelf. In het eerste geval wordt de zoetwatervoorraad ingedrongen door zout water
waardoor het bodemwater verzilt. Dit komt vaak voor bij opkomend kwel, hier wordt zout water
verder het land in gedrukt door de bv. de stijgende zeespiegel, dit ten koste van de zoetwaterlens die
in volume afneemt. Het tweede geval, verzilting van de bodem betekent dat zoutdeeltjes uit het water
achterblijven en vastplakken aan bodemdeeltjes en komt vaak voor bij kleigronden. Doordat het zout
aan de kleideeltjes vastplakt verandert de bodemstructuur en waterhuishouding in negatieve zin. Dit
kan
op
alle
mogelijke
manieren
gebeuren.
Zo wordt verzilting over het algemeen door vier processen veroorzaakt (De Waegemaeker, 2019)
Verzilting door irrigatie- 'man-made salinization', dit gebeurt wanneer boeren of andere landeigenaren
brak of zout water (onwetend) gebruiken als beregening. In bijvoorbeeld gebieden waar weinig
alternatieve waterbronnen zijn of tijdens periodes van droogte. Aandachtspunten bij irrigatie met zout
water: zoutgehalte, bodemtype, moment van toedienen en de duur.
Verzilting door de lucht, aerosol- deze vorm van verzilting is kleinschalig en beperkt tot kustgebieden.
Wanneer golven kapotslaan in de branding ontstaat er een wolk van kleine zoute waterdruppeltjes
(50-150 zoutdeeltjes per cm3) welke door de wind meegevoerd worden het land in tot deze neerslaan
op de grond, dit gebied is vaak beperkt tot de eerste 500-1000 meter. Verzilting door wind en zout
waterdruppels is een langzaam werkend proces maar zal na verloop van tijd resulteren in een afzetting
van zoutdeeltjes in de bodem. Belangrijke parameters bij deze vorm van verzilting zijn dan:
windrichting/snelheid, afstand van de kust, lokale neerslag, reliëf van het gebied en vegetatie.
Verzilting door overstromingen- vanzelfsprekend wordt deze vorm van verzilting veroorzaakt door
overstromingen met brak of zout water, dit kan periodegewijs zijn of onverwachts/eenmalig. De
impact van overstromingen hangt voornamelijk af van lokale bodemcondities, zandgronden spoelen
zout snel weg, kleigronden daarentegen binden de zoutdeeltjes en slibben dicht. Ook belangrijk om de
impact te bepalen is de aanwezigheid van zoet water om het zout mee weg te spoelen.
Verzilting door kweldruk- wordt veroorzaakt door een stijging van het zoute grondwater dat in
verbinding staat met de zee. Dit kan weer gebeuren door; klimaatverandering en de stijging van de
zeespiegel. Verkeerde watermanagement van laagliggende (nap-) percelen. Maar ook tijdens de
ontwikkeling van natuurgebieden, denk aan zilte graslanden of het heropenen van deltawerken om
trekvissen (zalm, forel) te stimuleren. De mate waarin dit een merkbaar probleem kan worden is
afhankelijk van een paar factoren: de dikte van de zoetwaterlens, bodemtype/variatie, lokale
watermanagement, moment van optreden en gewaskeuze.
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In alle gevallen is het risico en de impact op en van verzilting afhankelijk van meerdere factoren welke
in vijf categorieën kunnen worden onderverdeeld (De Waegemaeker, 2019) :
1. Lokale geografische en geologische omstandigheden -> Bodemsamenstelling en topografie
2. Hydrologische omstandigheden -> Zoutgehalte van kustwateren, volume zoetwaterlens, aanvoer
van zoet water (rivieren, sloten en kanalen).
3. Meteorologische omstandigheden -> Neerslag en lokale klimaatverandering
4. Watermanagement gerelateerde factoren -> zoet water lens beleid, aanwezigheid van een zeehaven
of rivierdelta, overige gebruikers van zoetwater voorraad en kustlijn beleid.5. Agrarisch watergebruik
en management gerelateerde factoren -> Agrarische aanwezigheid, beleid en gewaskeuze.
Klimaatverandering stimuleert verzilting op drie manieren: stijging van zeespiegel, veranderende
neerslag en toename in stormachtig weer.

2.1.2 Wat zijn de effecten van verzilting?
De voornaamste effecten van verzilting zijn er in de bodem en de watervoorraad. Hier vloeien echter
veel problemen (vanuit agrarisch oogpunt) uit voort (Vam Reuler, 2016).
Een mogelijk effect op de bodem is een verandering binnen het CEC-complex, Calciumionen zijn
meestal sterk gebonden aan klei en humus, echter bij hoge Natrium concentraties vervalt de binding
van Calcium en neemt Natrium deze plek in. Dit kan gezien worden als het scheiden van de
bodemdeeltjes, waarna zout zich aan de grotere deeltjes bindt om zo samen met de kleinere deeltjes
de poriën te verstoppen (afhankelijk van het bodemtype, op kleigronden is dit effect groter dan op
zandgronden). Dit fenomeen noemt men ook wel; verslemping. Het effect hiervan is dus dat de grond
dichter ineen zit, met minder poriën en zuurstof aanwezig waardoor planten minder goed wortels
kunnen zetten en ontwikkelen. Daarnaast verstoort dit het waterafvoerend vermogen van
desbetreffend
stuk
land.
Een ander effect op de bodem is de verandering in osmotische waarden door de neergeslagen
zoutdeeltjes in de bodem. Het bewaren van een osmotisch balans is belangrijk want osmose is de
stuwkracht achter de natuurlijke stroom van water vanuit de bodem naar de wortel, door de extra
zoutdeeltjes in de bodem wordt deze stroom gehinderd. Dit samen met de verslemping van de bodem
zorgt dan ook voor een vermindering in de opnamecapaciteit van water en daarmee nutriënten bij
planten.
Ook de bodemleven activiteit wordt gehinderd door de aanwezigheid van een te hoge zoutconcentratie. Schimmels en bacteriën werken niet meer optimaal door een te lage pH. De slijmlaag
van wormen wordt aangetast door de zoutconcentratie, dit is niet wenselijk omdat de worm anders
uitdroogt en/of niet meer effectief tunnels kan graven. Daarnaast heeft de worm meer moeite met
het verwerken van de grond met aanwezige zoutdeeltjes, dit maakt dat er niet zodanig humus kan
worden gevormd als anders.
Door verslemping en een verminderde water-opnamecapaciteit zal een plant een achterstand in
wortel zetting en ontwikkeling krijgen met gevolgen voor plant en bodem nadien. Onder zoute
omstandigheden zullen wortels zich niet volledig ontwikkelen en een groeiachterstand tonen in lengte,
volume en drooggewicht. Natuurlijk geldt dit ook voor het bovengrondse deel van de plant; door een
tekort aan water, nutriënten en een uitgebreid wortelstelsel is de ontwikkeling minimaal of sterft de
plant.
Concluderend zijn de belangrijkste effecten van verzilting: Water verlies, nutriënt tekort, wortelzetting
en
toxiciteit
van
zout
ionen.
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Nu zijn er helaas weinig praktische handelingen die je kunt toepassen om in te grijpen wanneer
effecten van verzilting worden bespeurd (Westerdijk, 2003). Overvloedig beregenen om het zout weg
te wassen en het opkomend kwel weg te drukken zou misschien werkzaam zijn maar is erg intensief
en kost veel water en geld. Een zoetwater druppelirrigatie zou mogelijk zijn maar is ook vrij prijzig,
vooral wanneer het vele hectares betreft. Directe bestrijding van zout heeft dus geen zin, daarom zijn
de begrippen preventie en adaptatie erg belangrijk. Een duidelijk voorbeeld van preventie is het
tegengaan van de stijging van de zeespiegel door broeikasgasuitstoot te verminderen. Onder adaptatie
wordt verstaan: Het telen van gewassen waarvan bekend is dat deze redelijk of goed tegen zouten
kunnen. Dit kunnen gewassen zijn die van zichzelf al resistent of tolerant zijn, zoals de klassieke
‘Oldambtster tuinboon’ of een wier zoals Zeekraal. Echter wordt er binnen de veredeling ook veel
onderzoek gedaan naar het creëren van zouttolerante gewassen, hier zijn al twee belangrijke
mechanismen gevonden die dit aanzetten: Het zout uitsluitingsmechanisme en het zout
opsluitmechanisme. In de eerste optie wordt zout uitgefilterd door speciale membranen in de celwand
zodat het in elk geval niet naar het bovengrondse deel van de plant gaat. Het tweede mechanisme
neemt juist veel zout (na+) op in de vacuoles van de wortelcellen en/of in cellen van het bovengrondse
deel om zodoende het osmotische balans weer te herstellen.

2.2 Groenbemesters
Een groenbemester kan gedefinieerd worden als een voorgaand gewas met specifieke eigenschappen,
welke in principe niet bedoeld is voor de verkoop en/of consumptie en vaak geteeld wordt ten behoeve
van opvolgende gewassen. Groenbemesters worden tegenwoordig steeds vaker in een bouwplan
geïmplementeerd. Dit omdat er verschillende voordelen mee te halen vallen, zoals bijvoorbeeld op het
gebied van (Agrifirm, 2019): organische stof, bodemstructuur, stikstofbinding, water en droogte,
biodiversiteit of bestrijding van aaltjes en andere plagen.
Groenbemesters worden geregeld ingezet als een N-vanggewas, dit soort groenbemesters voorkomen
uitspoeling van N (Haagsma, 2019). Na het onderwerken van de groenbemester komt de ‘gevangen’ N
langzamerhand vrij tijdens het verteringsproces. Vlinderbloemige groenbemesters worden vaak
toegepast als N fixatie gewassen. Door hun symbiose met Rhizobium bacteriën zijn deze in staat om
stikstof uit de lucht te binden en dit om te zetten in een voor de plant opneembare vorm. Zo zorgen
vlinderbloemigen voor een extra aanvoer van N en na onderploegen voor een stikstofrijke Organische
stof. Zodoende kan flink bespaard worden op kunstmatig bemesten met N, hierbij moet men wel
rekening houden met de mate en snelheid waarin de stikstof wordt afgegeven. Een gewas met een
lage C/N verhouding zal snel verteren en stikstof loslaten, een gewas met een hoog C/N verhouding
heeft het tegenovergestelde effect. Als de stikstof echt laat pas wordt vrijgegeven kan dit ten koste
gaan
van
de
kwaliteit
en
vertraagd
de
afrijping.
De aanvoer van Organische Stof (OS) is niet alleen belangrijk voor de N-toevoer maar is ook leverancier
van andere belangrijke elementen zoals; Kalium, Natrium, Magnesium, Calcium, zwavel en fosfaat.
Door de eigenschap om nutriënten vast te houden wordt het kationen uitwisselcapaciteit verhoogd,
zandgronden zijn zelfs afhankelijk van OS om kationen te houden en wisselen.
Het organische stof gekregen door groenbemesters te telen heeft ook positieve effecten op de
bodemstructuur (Haagsma, 2019). De belangrijkste effecten zijn: betere verkruimelbaarheid en
bewerkbaarheid door de sponsachtige structuur en de verbeterde capillaire opstijging van
bodemwater, hierdoor kan de grond meer vocht vasthouden waardoor het gewas minder snel last
heeft van droogte. Deze structuur geeft ook ruimte voor een betere beworteling en extra zuurstof
onder in de bouwvoor. Dit bevordert de doorlaatbaarheid van de grond en vermindert de verdichting.
Na toevoeging aan de bodem lijmt OS minerale bodemdeeltjes op een luchtige manier aan elkaar wat
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slemp en stuif gevoeligheid vermindert. Belangrijk bij het inwerken van OS is de hoeveelheid vocht in
de bodem of de neerslag die gaat vallen, want bij een hoog vocht en een laag zuurstofgehalte verloopt
de vertering niet zoals deze hoort en het organisch materiaal verzuurd. Dit wordt ook wel het inkuil
effect genoemd, wanneer sprake is van een dergelijke zure laag kunnen gewassen hier slecht wortel
zetten. Groenbemesters hebben ook een voorkomend effect bij erosie, door bodembedekking heeft
de wind minder grip op losse bodemdeeltjes. Ook voor de waterhuishouding is een groenbemester
belangrijk, tijdens droogte houdt dit vocht vast en in natte omstandigheden zorgt het voor extra
verdamping.
Groenbemesters kunnen ook tegen enkele ziekten en plagen een merkbaar effect hebben (Haagsma,
2019). Dit heeft verschillende oorzaken: 1. Zo kan de opbrengst zodanig omhoog gaan door verbetering
van fysische en chemische bodemvruchtbaarheid dat eenzelfde besmettingsgraad als kleiner wordt
ervaren.
2. Een andere reden is te vinden in de stimulatie van het bodemleven door de groenbemester,
waarschijnlijk is het dat er enkele (micro) organismen zijn die door een symbiose in of rondom de plant
de gehele weerstand van het gewas verhogen. 3. tot slot worden er ook antagonisten/natuurlijke
vijanden van ziekten/plagen aangetrokken door het OS of de teelt van de groenbemester.
Door de aanvoer van vers organisch stof wordt een reeks processen in werking gesteld om dit om te
zetten in effectieve OS. Hier zijn veel organismen mee gemoeid, denk aan schimmels, bacteriën,
insecten en wormen. Een van de meest genoemde directe invloeden van (sommige) groenbemesters
op het bodemleven is die op aaltjes. Aaltjes kunnen een heuse plaag zijn, sommige groenbemesters
zoals Tagetes stoten stoffen uit welke giftig zijn voor enkele aaltjes soorten. Een andere manier waarop
groenbemesters gebruikt worden tegen aaltjes is als lokgewas, hierbij is het de kunst om de
groenbemester net op het moment onder te ploegen als het cyste-aaltje uitkomt zodat deze geen
voedsel meer kan vinden en zal sterven.
Onkruiden zijn vrijwel altijd een aanwezige plaag en lastig te bestrijden, gelukkig kunnen
groenbemesters de overwoekering van onkruiden bestrijden (Haagsma, 2019). Dit doet een
groenbemester doorgaans op twee manieren: enerzijds door competitie om licht, water en nutriënten
en anderzijds door onderdrukking van zaailingen tijdens de groei of inwerken. Belangrijk hierbij is dat
de gekozen groenbemesters beschikken over een snelle begingroei en een goede langdurige
bodembedekking.
Een risico bij het (niet goed) onderwerken van groenbemesters is het krijgen van opslag in het
volggewas.
Dit
kan
gebeuren
door
vegetatieve
delen
of
door
zaden.
Vanzelfsprekend heeft het aanhouden van een groenbemester ook een positief effect op insecten,
bestuivers en vogels. Door het langer groen houden van de bodem is er meer/langer voeding
beschikbaar voor insecten (stuifmeel, nectar of prooi). Een groenbemester is ook een handig schuil
gewas voor nuttige insecten in slechte weersomstandigheden of tijdens het bewerken van andere
percelen. Bijen hebben het meeste baat bij kruis en vlinderbloemigen. Deze aantrekking van insecten
en de overvloedige aanwezigheid van zaden lokt op zijn beurt weer vele vogels.
Er zijn vele verschillende soorten groenbemesters. Voorbeelden hiervan zijn: Engels of Italiaans
raaigras wat na het onderploegen een grote hoeveelheid organische stof achterlaat en de
bodemstructuur verbeterd. Of bijvoorbeeld bladrammenas wat de biodiversiteit, bodemstructuur en
aaltjes weerstand aansterkt. Misschien wel het meest bekend zijn de klavers, deze zijn zo bekend
omdat ze stikstof vanuit de lucht opnemen en dit voor een deel weer in de grond opslaan. (Tönjes,
2016).
De meest gebruikte groenbemesters hebben geen directe invloeden op de verzilting van bodem en
water. Er zijn planten die zout deeltjes opslaan in de wortels of stengels met behulp van een uniek
8
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mechanisme, echter is dit hier niet het geval. De invloed van groenbemesters is voornamelijk merkbaar
in de structuur/bodem verbetering, hierdoor wordt verslemping geminimaliseerd en kan de neerslag
de zoutdeeltjes beter afvoeren.

2.3 Bodem (structuur, leven & beworteling)
Binnen het onderdeel bodem van dit project ligt de focus op drie onderdelen: structuur, leven en
beworteling.

2.3.1 Bodemstructuur
De bodemstructuur wordt gewoonlijk door verschillende factoren bepaald. Een belangrijke factor is
bodemtype; is het een zand, klei, zavel of mix grond (Nutrinorm, 2021)? Om het bodemtype te
bepalen wordt gekeken naar de verhouding tussen zand, klei (lutum), silt en organische stof. Een
voorbeeld van een textuurdriehoek welke gebruikt wordt om bodemtype te bepalen is onderaan de
alinea weergeven. In de bodem zijn deze vaste gronddeeltjes bestaande uit zand, klei en silt
aaneengekleefd tot 'aggregaten' waardoor een kruimelstructuur ontstaat. Deze 'aggregaten' liggen
min of meer los van elkaar. Tussen en in de aggregaten zitten poriën, die lucht en water kunnen
bevatten. De kleine poriën zijn in staat water vast te houden en de grote zijn meestal gevuld met
lucht maar worden ook gebruikt tijdens de afvoer van water. De bodemstructuur wordt doorgaans
ingedeeld in de categoriën; kruimelig, rondblokkig en scherphoekig (GoedBodemBeheer, Graaf een
Kuil, 2021). Hierbij is het zo dat hoe meer kruimelig, hoe losser de structuur van de bodem is en hoe
meer scherphoekig, hoe meer dicht de bodem is. De bodemstructuur wordt ook beïnvloed door de
aanwezigheid van organische stof. Meer organische stof zorgt voor een lossere structuur,
aggregaatvorming, behoud van poriën en daarmee een hoger watervasthoudend vermogen.
Daarnaast zoals in het hoofdstuk groenbemesters besproken trekt OS relatief veel bodemleven aan,
waarvan de meeste nuttige structuurverbeteraars of nutriënt voorzieners zijn. De structuur van de
bodem is erg belangrijk voor de wortel zetting, water/nutriënt beschikbaarheid en daarmee de groei
van de plant.

Afbeelding 1: textuurdriehoek. De verhouding tussen zand, silt en lutum geeft een bepaalde bodemstructuur. (Nutrinorm, 2021)

2.3.2 Bodemleven
Bodemleven is belangrijk bij de afbraak van Organische Stof; schimmels en bacteriën werken hier
hard aan mee, net als de worm (GoedBodemBeheer, Bodemleven, 2021). Schimmels zijn de grootste
en bekendste groep van afbrekers op aarde, natuurlijk is dit niet de enigste groep schimmels. Een
gezonde bodem beschikt over grote hoeveelheden mycelium, schimmeldraden. Dit kun je zien als
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een soort wortelstelsel van de paddestoel/schimmel, nu blijkt echter dat planten hier ook gebruik
van kunnen maken of zelfs een symbiose mee aan kunnen gaan (bijvoorbeeld mycorrhiza's). Deze
schimmeldraden hebben ook eenzelfde effect als wortels wanneer het aankomt op de
bodemstructuur, deze wordt losser en water wordt beter verdeeld.
Naast de afbraak van OS en het beschikbaar maken van nutriënten zorgen wormen voor gang en
tunnel stelsels in de wortelzone en daar beneden wat bevorderend is voor de waterhuishouding en
bodemstructuur. Een andere belangrijke eigenschap van wormen is de omzetting van losse grond
deeltjes tot een vruchtbare humus, wormen plakken als het ware losse gronddeeltjes aan elkaar vast
met een slijmlaag wat de kruimeligheid bevordert. In Nederland worden meestal drie soorten
wormen gevonden: Rode wormen, Grauwe wormen en Pendelaars (GoedBodemBeheer, Graaf een
Kuil, 2021). Rode wormen leven in de toplaag van de bodem, hier eten ze plantenresten en
organische mest. Ze maken de toplaag los maar maken weinig permanente gangen. Aan de
bovenkant zijn ze paars- rood, de onderkant is lichter van kleur en ze zijn beweeglijk. Omdat ze in de
toplaag leven zijn ze gevoelig voor kou, droogte en zuurstofgebrek. Grauwe wormen zijn echte
gangengravers en leven vaak tot zo’n 40 cm diep. Deze worm voedt zich door klei aan OS te binden
waarna ze een stabiele humus uitwerpen. De grauwe worm is een beetje geelgrauw gekleurd over
zijn hele lichaam en minder vatbaar voor kou, droogte en zuurstofgebrek. Ten slotte de pendelaar,
dit is de grootste van alle regenwormen en kan wel 30 cm lang worden. Pendelaars hebben hun
naam gekregen door de enorm diepe verticale gangen (soms wel 1,5 meter diep) die ze maken. Deze
wormen kunnen met hun verticale gangen verdichte lagen doorbreken. Een pendelaar voedt zich
d.m.v. plantenresten en OS, dit trekt hij/zij mee de diepe gang in. Pendelaars zijn te herkennen aan
de platte staart en hun rode kop.

2.3.3 Beworteling
Beworteling heeft een tweezijdige interactie met de bodemstructuur. Deze verbeteren de
bodemstructuur aannemelijk door het maken van wortel gangen, hierdoor komt er meer lucht in de
bodem, verslempt deze minder en wordt het water beter gereguleerd. Echter de beworteling wordt
zelf ook gestimuleerd door de bodemstructuur. In een fijne losse grond zal een plant beter wortels
zetten en zal meer de diepte en de breedte in kunnen. Wederom beïnvloedt dit uitgebreid
wortelsysteem de structuur van een groter gebied dan een beperkt wortelsysteem. Na het afsterven
van de wortelen blijven de gangen over wat een luchtige bodem achterlaat (Plompen, 2018).
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3. Praktijkonderzoek:
Om de invloed van verzilting op groenbemesters, de beworteling, de bodemstructuur en het
bodemleven te onderzoeken wordt er een project met het doel om dit te onderzoeken binnen het
langlopend verzilting onderzoek uitgevoerd. De opzet en uitvoering van dit project worden in dit
hoofdstuk omschreven.

3.1 Materiaal:
Voor uitvoering van het project zijn de volgende benodigdheden nodig:
1. 2 percelen ca. 1 ha. (Geploegd & nkg)

10. Meetlint

2. Plantmateriaal/ zaden

11. Fotocamera

3. Bemesting en gewasbescherming

12. Notitiebord

4. Zoet en zout water irrigatie

13. Plastic zakken

5. BBCH scaling schema

14. Potlood

6. Schep

15. Pen

7. Prikstokken

16. Beoordelingsformulier(en)

8. Labels

17. Computer: excel,word & Genstat

9. Weegschaal

3.2 Methode:
3.2.1 Proefopzet:
De proef wordt uitgevoerd op een perceel van proefboerderij SPNA te Munnekezijl. Dit perceel ligt ten
Zuidoosten van de boerderij en is verdeeld in twee blokken van beide ongeveer een hectare groot. In
een van de blokken wordt een niet kerende grondbewerking (NKG) toegepast terwijl het andere blok
een reguliere kerende grondbewerking (KG) heeft, dit is ook een factor welke van invloed kan zijn op
het effect van verzilting. De twee blokken zijn vervolgens opgedeeld in vier even grote vlakken ten
behoeve van een 1:4 rotatie. Vervolgens zijn deze vier vakken nogmaals opgedeeld in twee helften, dit
zijn in totaal dus 16 helften (Rietema, 2021). In 1 helft van het vak wordt alleen zoet water toegediend
terwijl in de andere helft alleen zout water wordt toegediend, zie bijlage voor een figuur ter illustratie.
Tijdens dit project worden 2 vakken uit elk blok (met de voorvrucht tarwe) beoordeeld, in totaal dus 4
vakken en 8 helften. Deze vakken zijn op 8 september allen ingezaaid met dezelfde mix van
groenbemesters. De genoemde vakken zijn gemarkeerd op het figuur in de bijlage. Bodemtype van het
perceel is een jonge zeeklei, met een zanderige ondergrond. Dit is te verwachten wanneer men de
geschiedenis van het gebied kent. Er zijn twee vaste meetpunten binnen elk van de 8 helften (4
percelen {2 NKG en 2 KG} met voorvrucht tarwe x 2 {zoet&zout}), dit maakt in totaal 16 meetpunten,
de meetpunten zijn ook zodanig genummerd. Er is gekozen voor vaste meetpunten om zodoende zo
min mogelijk variatie te verkrijgen.
Het zoet en zout water wordt toegediend door ondergrondse druppelslangen, in de stroken waar niet
kerend wordt geploegd liggen deze op 30 cm diepte. Op de stroken waar wel wordt geploegd liggen
de druppelslangen dieper, namelijk op 50 cm. Zodoende wordt de opkomende kweldruk nagebootst
aangezien het zoute water van onderen komt (Rietema, 2021). Het zoutgehalte wordt real-live
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gemeten door meetinstallaties langs de veldjes. Het EC wordt gemeten door een bedrijf: Acacia, deze
zijn gespecialiseerd in bodemsensoren. Het EC gemeten in de draines van het zoute deel van de velden
schommelt rond de 9 (grafiek 2). Daar waar zoet water wordt toegediend is sprake van een
tegenovergestelde situatie in de draines wordt een EC van niet meer dan 2 gemeten(grafiek 2). De
omliggende sloten hebben een EC tussen de 3 en de 4 (Water, 2021).
Voor beide blokken worden zaken als gewasbescherming, bemestingsregime en rassenkeuze identiek
gehouden. Op beide blokken worden aardappel, zaaiui en tarwe geteeld. Omstreeks september
worden de blokken ingezaaid met een groenbemester mix, gedurende de looptijd van dit project zullen
er verschillende metingen betreffende groei van de groenbemesters en staat van de bodem gedaan
worden. De groenbemester is een mix van: Bladrammenas, Japanse Haver, Gele Mosterd, Boekweit,
Wikken, Phacelia, Vlas, Klaver, Paars Mosterblad & Gingelikruid. Zoals te zien is de gezaaide mix zeer
breed en divers, dit maakt het beoordelen van alle compomenten erg complex, daarom is gekozen
voor de twee meest aanwezige en ook twee soorten die vaak in de reguliere akkerbouw worden
geteeld. Bladrammenas en Japanse Haver passen het best binnen deze vereisten en zullen daarom dus
als constante meetobjecten worden gebruikt.

3.2.2 Data verzameling
1. De groei van groenbemesters wordt op vier momenten (4,8 & 12 week na zaai) beoordeeld, tijdens
de beoordelingen wordt slechts naar Bladrammenas en Japanse haver gekeken. Zichtbare verschillen
(blad en gewasschade) & opkomst, begin en algehele ontwikkeling wordt gevolgd. Gebruikmakend van
een BBCH-schaal wordt een beoordeling van ontwikkelingsstadia en visuele aspecten gedaan, de
waarnemingen worden met voldoende spreiding uitgevoerd. Een tweede manier om de groei te meten
is met het percentage bodembedekking, dit wordt wekelijks gedaan. Ook wordt er wekelijks een
lengtemeting in centimeters uitgevoerd. Daarbij komt een gewasstand beoordeling gebruikmakend
van een schaal van 1-10, waarin 1= slecht en 10= goed. Verder voor het inwerken (+/- wk 12 na zaai)
wordt een biomassa bepaling gedaan in kilogram. Biomassa komt tot standt door binnen elk meetpunt
1 m2 van de groenbemesters te maaien en vervolgens te wegen. Afhankelijk van zichtbare verschillen
kan er vaker worden beoordeeld, of niet. De verschillende beoordelingsvormen worden standaard in
een vastgesteld vak binnen elke helft beoordeeld.
2. De bodemstructuur wordt gemeten door een structuur kuil (0-30 cm) te graven en kluiten te
beoordelen op de structuurelementen; kruimelig, afgerond en scherpblokkig (NutriNorm, 2021). Dit
wordt genoteerd in percentages. Het beoordelingsformulier met overige aandachtspunten is te vinden
in de bijlage. Deze metingen worden op 4 momenten uitgevoerd, in week 0, 4, 8 & 12. Per vak worden
4 metingen gedaan, dit maakt 2 metingen per helft (zoet & zout). Elke meting wordt op/rondom
dezelfde uitgezette lijn uitgevoerd. Elk meetpunt is voorzien van een cijfer (zie bijlage).
3. Beworteling wordt tweemaal, verspreid over de groeiperiode van de groenbemester (wk 8 & 12)
getest door middel van een visuele beoordeling van wortelstructuur en groei. Dit wordt gedaan aan
de hand van een structuurplaat waar vier individuele planten per veld worden beoordeeld op de wortel
architectuur en groei. Hier wordt dan de lengte en breedte in CM bepaald maar ook opvallende
architectonische afwijkingen worden genoteerd. Desbetreffend beoordelingsformulier is ook te vinden
in de bijlage. Het wortel/bodemvolume meten kan d.m.v. het schoonmaken van wortels uit een kluit
en deze te wegen, dit wordt tegelijk gedaan met de laatste wortelstructuur beoordeling in wk 12.
Wekelijks wordt de lengte van de wortels bepaald, tegelijkertijd met het beoordelen van de
gewasstand en ontwikkeling.
4. Bodemleven wordt in dit geval beperkt tot de aanwezigheid van wormen aangezien dit anders erg
breed en moeilijk te testen is. Om de hoeveelheid wormen te achterhalen wordt er gegraven, om
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efficiënt bezig te zijn wordt deze beoordeling gelijk met de structuur beoordeling gedaan. Wormen
beoordeling gebeurt op zijn minst in wk 0 & 12 maar zal waarschijnlijk bij elke structuur meting ook
worden uitgevoerd. Tijdens het beoordelen van wormen wordt gerekend in echte getallen en het soort
worm wordt genoteerd.
Voor de lengte of breedte metingen van plant & wortels worden altijd bladrammenas en japanse haver
genomen als meetobject aangezien dit het meest voor de hand liggend is zoals eerder ook genoemd.

3.2.3 Data-analyse
De metingen worden gedaan op bovengenoemde momenten verspreid over de looptijd van het
project, naar verwachting 12 weken. De verzamelde gegevens worden per parameter (groei, structuur,
beworteling en wormen) op de juiste wijze genoteerd in een bestand in Excel.
Groei van groenbemesters wordt ingedeeld in ontwikkelingsstadia, gewasstand, bodembedekking +
hoogte en op ordinaal meetniveau beoordeeld. Structuur wordt beoordeeld aan de hand van de vorm
van gronddeeltjes (scherp, rond of kruimel) dit wordt gedaan op een ratio meetniveau en zal in
percentages worden opgeschreven. Wormen zit op hetzelfde niveau maar wordt in getallen/aantallen
weggezet, elke worm wordt geteld en de soort wordt gedefinieerd. Beworteling wordt op
verschillende manieren gemeten zo wordt de lengte en breedte groei in centimeters bepaald (ratio)
en een algeheel oordeel d.m.v. de schaal 1-10.
Wanneer de laatste metingen zijn uitgevoerd worden de resultaten verder verwerkt in excel en een
statistisch programma (Genstat) om zodoende vanzelfsprekende figuren te krijgen die de invloed van
verzilting weergeven. De resultaten worden statistisch getest aan de hand van een ANOVA test; met
water (zoetxzout) als object en betrouwbaarheidsinterval met als significante waarde 0,05 of kleiner.
Voor de conclusie worden de resultaten en significanties van Zoet x Zout gebruikt. Zoet bestaat hier
uit de som of het gemiddelde van veldje A, B, C & D (bijlage 1). Zout bestaat uit de som of het
gemiddelde van veldje E, F, G & H (bijlage 1).
In de bijlage is o.a. te zien een uitsplitsing van Zoet x Zout in: A = Zoet NKG (A+B), B = Zoet Ploeg
(C+D), C = Zout NKG (E+F) en Zout Ploeg (G+H)
In het beijbehorende excel bestand is ook nog een analyse op NKG x Ploegen te vinden.

3.2.4 Verwachte resultaten
Ik verwacht dat de groei van groenbemesters aanzienlijk wordt beïnvloed door de verzilting, dit
omdat er een vrijwel constante aanvoer van zout water is gedurende de volledige groeiperiode van
de groenbemester. Dit heeft als effect dat de groenbemesters in het zoute deel van het vak vanaf het
begin al een achterstand en aan het eind een verminderde biomassa zullen hebben. Dit door
verminderde water en nutriënten opname. De wortel zetting zal vanaf begin af aan een stuk minder
zijn aangezien het aannemelijk is dat het zoute gedeelte na verloop van de jaren verslemping
vertoond en over meer achtergebleven zoutionen beschikt dan in de zoete delen van het proefveld.
Daarnaast verwacht ik dat de structuur van de wortels anders is. Door een dichte grond worden
wortels dikker en korter. Ook wordt door het zout indirect de energievoorraad beïnvloedt wat de
lengtegroei verminderd. Ik verwacht dat het effect van verzilting minder is bij een niet kerende
grondbewerking aangezien dit voor een betere structuur moet zorgen. Hierbij moet gezegd worden
dat de invloed van de verzilting afhankelijk is van het weer. Bij droogte heeft zout een groter effect,
mocht er dus veel regen vallen in de periode van het onderzoek dan is te verwachten dat het zout
een verminderd effect op de groei en ontwikkeling van de groenbemester toont. Want de
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zoutdeeltjes in de bodem spoelen weg en het zoute water wat omhoogkomt door kweldruk wordt
tegengehouden en/of verdund door het zoete regenwater.
Mijn verwachtingen voor de bodemstructuur zijn dat deze in de eerste weken bij de zilte vlakken
slecht zijn maar naarmate de groenbemesters groeien steeds beter wordt. Deze verwachting komt
voort uit de theorie dat verzilting de verdichting van de bodem bevorderd en dat groenbemesters dit
juist tegen kunnen gaan. Naar verwachting zullen er hierin ook verschillen zijn tussen NKG en KG
aangezien NKG bekend staat als een bodem-besparende manier van grondbewerking.
Het bodemleven; wormen zullen naar mijn verwachting minder aanwezig zijn op een zilt veld dan op
een veld zonder verzilting. Dit denk ik omdat het aannemelijk is dat op een veld zonder verzilting en
met voldoende ontwikkelde wortelstelsels meer en makkelijker voedsel te verkrijgen is (Sharif, 2015).
Daarbij komt dat een hoog zoutgehalte de leefbaarheid van de worm negatief beïnvloed.

3.2.5 Organisatie van het onderzoek:
Het onderzoeksproject wordt binnen het langlopend SPNA-project verzilting uitgevoerd door van Hall
student Krijn Buitjes. De student gaat deels zelfstandig te werk en komt regelmatig te overleggen
met de begeleider. Verdere financiële organisatie regelt desbetreffende tak van SPNA. Alle
onderlinge afspraken zijn vastgelegd in een contract, welke door beide partijen is ondertekend.
Vanuit school wordt ondersteuning verleend door Hendrik Boekhoud.
Het project zal een periode van 12-16 weken beslaan

3.3 Klimaat en verzilting 2021:
Het weer en klimaat kunnen veel invloed uitoefenen op het verloop van een onderzoek. Daarnaast is
het belangrijk binnen dit onderzoek de zoutgradient te volgen. Het is dan ook van belang om zoveel
mogelijk gegevens te verzamelen, welke in dit hoofdstuk aan bod komen (Dacom, 2021).

Grafiek 1: Luchttemperatuur x neerslag overzicht SPNA te Munnekezijl 2021.

Grafiek 2: Neerslagoverzicht SPNA te Munnekezijl 2021. Te zien is een vrijwel constante neerslag gedurende het hele jaar.
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Grafiek 3: Weergegevens SPNA te Munnekezijl 2021.

Grafiek 4: Na+ gift 2021. Bijgehouden door acacia sensoren is het zout gehalte van het drainwater. Lichtblauwe lijn: water afkomstig van
zoute veldjes. Donkerblauwe lijn: water afkomstig van zoete veldjes. Het zoet irrigatiewater heeft een constante EC beneden de 3. Voor het
zout irrigatiewater varieert de EC van 4,5 tot 11, in de projectperiode (sep-dec) is er een EC van ~10 waargenomen. (Water, 2021)

Grafiek 5: EC gemeten in het veld op verschillende dieptes (20 & 40 cm) over verloop van tijd d.m.v. acacia sensoren. FN = zoet NKG (Water,
2021)
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Grafiek 6: EC gemeten in het veld op verschillende dieptes (20 & 40 cm) over verloop van tijd d.m.v. acacia sensoren. SN = Zout NKG. (Water,
2021)

Grafiek 7: EC gemeten in het veld op verschillende dieptes (20 & 40 cm) over verloop van tijd d.m.v. acacia sensoren. FT = Zoet Ploegen.
(Water,
2021)

Grafiek 8: EC gemeten in het veld op verschillende dieptes (20 & 40 cm) over verloop van tijd d.m.v. acacia sensoren. ST = Zout Ploegen.
(Water, 2021)
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4. Resultaten:
In onderstaande grafieken is de grafische weergave van de waargenomen resultaten te zien. In de
legenda aangegeven welke waarneming uitgevoerd en op welk tijdsmoment. Over alle grafieken is de
vergelijking zoet x zout weergegeven. Significante verschillen worden met een * gemarkeerd.

4.1 Wat is het effect van verzilting op de groei van Groenbemesters?

* *

* *

Grafiek 9: Hoogte in cm op zoet & zout over tijd; elke staaf laat een gemiddelde hoogte in cm op x datum, voor zowel zoet als zout zien. Het
gemiddelde is verkregen van 2 waarden uit corresponderende meetpunten binnen de veldjes. Significante verschillen tussen zoet en zout zijn
waargenomen bij: Hoogte1211 (0,013) met een LSD van 2,433 & hoogte1911 (0,021) met een LSD van 3,379. Bijna significant is hoogte2210
(0,053) met een LSD van 2,2 & hoogte0312 (0,058) met een LSD van 5,2.

*
*

Grafiek 10: % bodembedekking op zoet & zout over tijd; elke staaf laat een gemiddelde % bodembedekking op x datum zien. Het gemiddelde
is verkregen van 2 waarden uit corresponderende meetpunten binnen de veldjes. Significante verschillen tussen zoet en zout zijn
waargenomen bij: Bodembedekking2210 (0,002) met een LSD van 7,08. Bijna significant is: Bodembedekking1911 (0,067) met een LSD van
4,75 & bodembedekking0912 (0,063) met een LSD van 2,125.

*

*

*

*

*

*

Grafiek 11: Cijfer gewasstand op zoet & zout velden over tijd; elke staaf laat een gemiddelde becijfering op x datum zien, voor zoet & zout.
Het gemiddelde is verkregen van 2 waarden uit corresponderende meetpunten binnen de veldjes. Significante verschillen tussen zoet en zout
zijn waargenomen bij: Gewasstand2210 (0,004) met een LSD van 0,326, gewasstand1911 (0,003) met een LSD van 0,4213 & gewasstand0312
(0,005) met een LSD van 0,421.

17

Uitvoering proefveld verzilting – rapportage veldseizoen 2021

Grafiek 12: Lengte & breedte wortel monocotyl (Japanse haver) in cm over tijd op zoet en zout. Het gemiddelde is verkregen van 2 waarden
uit corresponderende meetpunten binnen de veldjes. Tussen de lengte en breedte van wortels (mono) zoet en zout zijn geen significante
verschillen waargenomen.

Grafiek 13: Lengte & breedte wortel eudicotyl (bladrammenas) in cm over tijd op zoet en zout. Het gemiddelde is verkregen van 2 waarden
uit corresponderende meetpunten binnen de veldjes. Tussen de lengte en breedte van wortels (eudi) zoet en zout zijn geen significante
verschillen waargenomen. Bijna significant is BreedteWortelEudi1011 (0,07) met een LSD van 4,52.

Grafiek 14: Totaal biomassa in kg/m2 op zoet en zout. Tussen biomassa van zoet en zout zijn geen significante verschillen waargenomen.

18

Uitvoering proefveld verzilting – rapportage veldseizoen 2021

4.2 Wat is het effect van verzilting op de bodemstructuur?

*
*
*

*
*

*

Grafiek 15: % kruimelig over tijd op zoet & zout. Het gemiddelde is verkregen van 2 waarden uit corresponderende meetpunten binnen de
veldjes. Significante verschillen tussen zoet en zout zijn waargenomen bij: Kruimelig2409_10-25 (0,033) met een LSD van 14,1,
kruimelig1110_0-10 (0,01) met een LSD van 5,79 & kruimelig0911-10-25 (0,002) met een LSD van 6,36.

Grafiek 16: % afgerond over tijd op zoet & zout. Het gemiddelde is verkregen van 2 waarden uit corresponderende meetpunten binnen de
veldjes. Tussen afgerond op zoet en zout zijn geen significante verschillen waargenomen. Bijna significant is: Afgerond0911_0-10 (0,088) met
een LSD van 12.

*
*

*
*
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Grafiek 17: % scherpblokkig over tijd op zoet & zout. Het gemiddelde is verkregen van 2 waarden uit corresponderende meetpunten binnen
de veldjes. Significante verschillen tussen scherpblokkig zoet en zout zijn waargenomen bij: Scherpblokkig1110_0-10 (0,008) met een LSD van
5,11 & Scherpblokkig0911_10-25 (0,001)

4.3 Wat is het effect van verzilting op het bodemleven, met name wormen?

*
* *

*
*

*

Grafiek 18: aantal wormen aanwezig over tijd op zoet & zout. Significante verschillen tussen wormen zoet en zout zijn waargenomen bij:
Wormen2409_0-10 (0,012) met een LSD van 2,76, wormen1110_0-10 (0,008) met een LSD van 1,1 & wormen0911_0-10 (0,01) met een LSD
van 1,87. Bijna significante verschillen bij: Wormen2409_10-25 (0,089) met een LSD van 2,07.

*
*

*

*

*

*
Grafiek 19: aantal rode wormen over tijd op zoet & zout. Significante verschillen tussen rode wormen op zoet en zout zijn waargenomen bij:
Rodeworm2409_0-10 (0,015) met een LSD van 2,76, rodeworm1110_0-10 (0,007) met een LSD van 0,83 & rodeworm0812_10-25 (0,028) met
een LSD van 0,98. Bijna significant bij: Rodeworm0911_0-10 (0,089) met een LSD van 1,77

*

*
*

*
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Grafiek 20: Aantal grauwe wormen over tijd op zoet & zout. Significante verschillen tussen grauwe wormen op zoet en zout zijn waargenomen
bij: Grauweworm0911_0-10 (0,056) met een LSD van 1,16 & grauweworm2409_10-25 (0,04) met een LSD van 0,825.

Wat is het effect van verzilting op de beworteling van Groenbemesters?

Grafiek 21: Worteldiepte over tijd op zoet & zout. Significante verschillen tussen worteldiepteop zoet en zout zijn waargenomen bij:
Worteldiepte0911_10-25 (0,043) met een LSD van 1,8.

Grafiek 22: Kinken & verdikkingen monocotyl (japanse haver) over tijd op zoet & zout. Tussen kinken of verdikkingen op zoet en zout zijn geen
significante verschillen waargenomen.

Grafiek 23: Kinken & verdikkingen eudicotyl (bladrammenas) over tijd op zoet & zout. Tussen kinken of verdikkingen op zoet en zout zijn geen
significante verschillen waargenomen.

Zie grafiek 12 & 13 voor de lengte en breedte groei van de wortels monocotyl & eudicotyl op zoet en
zout.
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5. Conclusie:
Na het uitvoeren van een statistische analyse op de dataset zijn er verschillende significante
verschillen waargenomen. De significante verschillen welke te zien onder het hoofdstuk resultaten
zijn waargenomen binnen de volgende parameters: Kruimelig (2/8), scherpblokkig (2/8),
worteldiepte (1/8), wormen (3/8), rode worm (3/8), grauwe worm (2/8), gewasstand (3/10),
bodembedekking (1/10) en hoogte (4/10). Binnen de parameters zijn ook enkele bijna significante
verschillen genoteerd: afgerond 0,088 (1/8), worteldiepte 0,07 (1/8), wormen 0,089 (1/8),
bodembedekking 0,067 & 0,063 (2/8) en hoogte 0,053 & 0,058 (2/8).
Dit laat voornamelijk een trent zien binnen de aanwezigheid van wormen, daarom zullen we als eerst
beantwoorden:
Wat is het effect van verzilting op bodemleven, met name wormen? Wormen blijken 50% van de
meetmomenten significant minder aanwezig te zijn in zoute omstandigheden. Rode wormen laten hier
vooral grote verschillen zien maar deze was in het geheel ook het meest aanwezig, binnen de rode
wormen waren echter maar 3 vd 8 meetmommenten significant verschillend tussen zoet & zout.
Grauwe wormen waren over alle velden minder aanwezig maar liet toche een vergelijkbare trent zien
met 2 vd 8 meetmomenten waarbij significante verschillen zijn waargenomen. Dus heeft verzilting
invloed op het bodemleven, met name wormen? Ja verzilting lijdt enigszins tot een verminderde
aanwezigheid van wormen, dit is ook te zien aan het gegeven dat wanneer vanaf december de EC lager
wordt (grafiek 4,6&8) het aantal wormen bij zout even toeneemt.
Wat is het effect van verzilting op de groei van groenbemesters: de resultaten van de waarnemingen
laten enige significante en bijna significante verschillen zien bij hoogte (6/10) in cm en gewasstand
(3/10). Deze verschillen zijn echter zo klein dat deze niet toedragen aan bijvoorbeeld een vergelijkbaar
verschil in biomassa of bodembedekking (zie grafiek 7,8,9+12). Kortom de groenbemesters hebben
een vrijwel gelijke groei laten zien met enige kleine maar toch significante verschillen in hoogte en
gewasstand. Dit geld ook voor de ondergrondse groei; de wortels hebben bij zowel zoet als zout een
vergelijkbare groei laten zien (zie grafiek 12+13).
Wat is het effect van verzilting op de bodemstructuur: De bodemstructuur lijkt niet te zijn aangetast
door verzilting, grafiek 15, 16 & 17 geven het verloop van de verschillende structuren weer over tijd
voor zowel zoet als zout. Hieruit blijkt al dat er geen echte trent te ontdekken is, verwacht was dat na
verloop van tijd het zoute deel minder kruimelig en meer scherpblokkig wordt terwijl het zoete deel
(mede door de verwachte gezondere groei van groenbemesters) meer kruimelig en minder
scherpblokkig zou moeten worden. Uit de resultaten zijn echter geen verschillen te halen die deze
hypothese bevestigen. Enkele significante verschillen zijn gevonden bij kruimelig (2/8) en
scherpblokkig (2/8), echter laten deze een omgekeerde situatie van het verwachte zien: op 11/10 en
09/11 blijkt dat de zoute meetpunten meer kruimelig zijn en minder scherpblokkig.
Wat is het effect van verzilting op de beworteling van Groenbemesters? Uit de resultaten en grafieken
zijn geen overtuigende verschillen en of trends naar voren gekomen. Gegevens op zoet en zout zijn
vrijwel hetzelfde met enkel een significant verschil op 09/11, hier wortelde het zoete veld zo’n 2 cm
dieper dan het zoute veld. Dit heeft zich echter niet verder ontwikkeld.
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6. Discussie:
In de resultaten en conclusie komen enkele significante verschillen naar voren, echter zijn de meeste
vrij sporadisch en laten dus geen effect in de vorm van een trend zien. Dit kan ook veroorzaakt zijn
door een fout in het beoordelen of door invloeden van buitenaf, bijvoorbeeld bodem of klimaat.
Enige vorm van een trend is te zien bij hoogte en wormen. De trend in hoogte laat 6/10 keer een
vrijwel significant verschil zien tussen de zoete en zoute situatie, dit wetende zou men verwachten
ook een verschil bij bodembedekking, beworteling en/of biomassa te zien, want het is aannemelijk
dat een grotere plant ook meer loof en daarmee gewicht zou hebben. In het geval van
bodemstructuur zijn minstens 2 van de 4 meetmomenten lastig te beoordelen geweest. Dit is omdat
er in een groot deel van de afgelopen periode veel neerslag is geweest, hierdoor was de grond erg
smerig wat de verschillende structuren; kruimelig, afgerond en scherpblokkig deed aanvoelen als
één.
De hoge neerslag heeft naast het smeren van de grond ook invloed gehad op de
zoutverdeling/aanwezigheid binnen het proefveld. De constante aanvoer van water van boven naar
beneden heeft mogelijk als effect dat zout deeltjes uitgespoeld worden en dat het zout in
bodemwater verdund en/of verdrongen wordt. Op de uitdraaien van de acacia sensoren viel te zien
dat vrijwel het hele teeltjaar een pf van rond of onder de 0 geweest, dit betekent dat er meer water
bij komt dan dat er verdampt, er is dus geen capilaire zuigespanning van beneden naar boven.
Normaal is dit het proces waardoor het zout in de bouwvoor wordt getrokken. Dit kan een verklaring
zijn voor het gebrek aan verschillen in de resultaten, want zonder een constante en of overvloedige
aanwezigheid van zout water kan ook geen effect plaatsvinden.
Uit gegevens van Acacia bleek dat er wel een constante aanwezigheid van 3 ms/cm zout was over het
gehele proefveld, zowel op zoet als op zout. Dit zou in theorie al een te hoge concentratie moeten
zijn voor een plant om voldoende te groeien. Dit maakt een onderzoek naar de samenstelling van het
EC aantrekkelijk, uit welke zouten bestaat het EC? Uit de sensor gegevens van Acacia bleek tevens
dat er weinig uitwisseling binnen het CEC-complex heeft plaatsgevonden. Bij verzilting problematiek
hoort namelijk ook de uitwisseling van Calciumionen voor Natrium ionen binnen het kleihumuscomplex, deze uitwisseling is normaal de veroorzaker van verslempings-verschijnselen.
In dit onderzoeksproject is ook enigszins naar het bodemleven gekeken, wormen zijn geteld en
gedefinieerd. Nu is ook hier de zout aanwezig geweest om schade aan de wormen te doen en/of deze
te verdrijven naar minder zoute delen. In een potentieel vervolgproject kan het interessant zijn om
bodemleven in een bredere zin te gaan onderzoeken en ook het effect van zout op bacterie/schimmel
activiteit te achterhalen.
Betreffende verzilting onderzoek van SPNA is pas in 2019 gestart, dit is om de effecten van verzilting
te zien eigenlijk te weinig tijd. Verzilting van de bodem is een langdurig proces waarbij de schade en
effecten gedurende tijd verstrijkt steeds groter worden, de duur van dit proces is ook afhankelijk van
de klimatologische en bodem- factoren. In de toekomst is het dus belangrijk om het onderzoek goed
af te stellen op deze factoren.
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Bijlagen: (niet toegevoegd in onderzoeksverslag proefveld verzilting 2021); beschikbaar op
navraag.
1. Ligging en indeling proefveld(en)
2 .Beoordelingsformulier bodemstructuur

3. Beoordelingsformulier beworteling:
4. beoordelingsformulier gewasstand & bodembedekking
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Bijlage 6: Chemische bodemanalyses
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Bijlage 7: Uitgevoerde bodembeoordelingen door Aequator
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Bijlage 8: Ruwe data CEC-bemonstering Fertilab
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Bijlage 9: Resultaten water analyses Eurofins
Van het zoet en het zoute water wat in het druppel-irrigatiesysteem gebruikt worden, zijn wateranalyses gestuurd naar Eurofins. In onderstaande overzichten de analyses hiervan.
Zoet water:
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Zout water
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