
Precisielandbouw loont!  
Praktijkvoorbeeld Bodemherbicide  

Dosering bodemherbicide 
afstemmen op de bodem 
Op de etiketten van bodemherbicide 
staat dat er op lichtere grond een 
lagere dosering kan worden toege-
past. Door de dosering plaatsspecifiek 
te variëren met een taakkaart heeft 
Straver een besparing op de middelen 
gerealiseerd. Echter het effect van 
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Bodemherbicide in uien
Landbouwbedrijf Straver heeft aan de 
hand van een eerder uitgevoerde 
bodemscan in perceel uien afgelopen 
jaar variabel bodemherbicide 
gedoseerd. 

€20,-/ha middelbesparing 
Op het perceel heeft hij op basis van 
het lutumpercentage een eenvoudige 
taakkaart laten maken. Hierbij varieert 
Straver op volledige spuitbreedte met 
zijn Agrifac spuitmachine. Dit leverde 
een besparing van €20,- per ha aan 
bodemherbicide middel. 

Uiteindelijke plus van  
€200,-/ha 
Waar Straver echter het meest van 
onder de indruk van is geraakt is de 
opbrengstverhoging. Op de zwaardere 
plekken was de opbrengst met vari-
abele bodemherbicide 2% hoger. De 
proefrooingen op de lichte tot middel-
zware grond gaven gemiddeld ruim 
35% extra opbrengst. Dit levert Straver 
na aftrek van de kosten voor de Veris 
bodemscan gemiddeld meer dan 200 
euro per ha op.

(Afbeelding bijschrift) In dit perceel is met name op de lichte plekken duidelijk te zien wat het effect van een te hoge 
dosering van bodemherbicide kan veroorzaken

Egaler gewas en hogere opbrengst 
Elk jaar zag familie Straver op hun uienpercelen grote verschillen in gewas-
opkomst. Zij zagen dat de achtergebleven plekken in de percelen grote op-
brengstdervingen veroorzaakte. Dit resulteerde in een mindere kwaliteit van de 
uien een groot negatief effect op het saldo. Dit moet toch anders kunnen dacht 
Johannes Straver. Met deze gedachten begon besloot hij de bodemherbicide 
variabel te gaan toedienen, op baisis van de bijgeleverde taakkaart in samen-
spraak met de adviseur. 
 
Verschillen in opkomst door de bodem
Johannes begon met het analyseren van de bodemkaarten van een eerder ge-
dane Veris bodemscan. Hij vermoedde al dat er grote verschillen in zwaarte van 
de grond zat, maar de bodemkaarten bevestigde deze gedachten in detail. Op 
basis van de CEC en Lutumkaart heeft hij een praktijkproef aangelegd met het 
variabel toedienen van bodemherbiciden. In de hoop de kwaliteit en opbrengst 
van de achtergebleven plekken in het perceel te verhogen.

minder spuitschade, en dús een beter 
gewas, had nog veel meer potentieel 
voor het saldo. Uitgebreide proefrooi-
ingen toonden meeropbrengsten van 
gemiddeld 10 tot 20% ten opzichte 
van de uniform behandelde delen van 
het perceel. Op de volgende pagina 
leest u meer over de werkwijze van 
Johannes.



19,1% 3.35 ha

18,6% 1.96 ha

17,6% 1.49 ha

16,6% 1.84 ha

15,7% 1.83 ha

14,8% 1.55 ha

14,2% 1.39 ha

338.05 l/ha 3.35 ha

308.22 l/ha 1.96 ha

302.26 l/ha 1.49 ha

285.35 l/ha 1.84 ha

278.39 l/ha 1.83 ha

268.45 l/ha 1.55 ha

258.51 l/ha 1.39 ha

Enthousiast geworden van het verhaal van Johannes? Vantage Agrometius helpt & begeleid u graag in 
het succesvol toepassen van variabele dosering T: +31 (0)88 818 0 818   www.vantage-agrometius.nl

Werking bodemherbiciden
De werking van bodemherbiciden wordt 
beïnvloed door o.a. textuur (klei, zand), pH 
en organische stof. Op zones binnen een 
perceel met minder lutum is het mogelijk 
om een lagere dosering bodemherbiciden 
te spuiten. Zoals in bovenstaande kaarten is 
weergegeven. 

Directe voordelen akkerbouwer
Middelenbesparing     € 20,-   euro Ha
5% meer opbrengst door  
minder plantuitval            € 250,- euro Ha
Egaler gewas
Minder milieubelasting

Bodem in kaart brengen Taakkaart met dosering Bespuitingen uitvoeren

Door middel van de Veris bodem-
scanner is o.a. het lutumpercen-
tage bij de familie Straver in kaart 
gebracht zoals weergegeven in 
kaart 1.

Kaart 2: in samenspraak met de 
teeltadviseur is er op basis van 
kaart 1 een taakkaart gegenereerd.

De spuitmachine moet een varia-
bele dosering kunnen afgeven, in 
dit geval een variatie in dosering in 
de lengte van het perceel met een 
werkbreedte van 40 meter. 

Kaart 1: Lutum gehalte proefperceel (totaal 13.4 ha)
Aanwezige variatie in zwaarte van de grond gemeten met  
Veris bodemscan

Kaart 2: Taakkaart op basis van Lutum gehalte proefper-
ceel
Taakkaart bodemherbicide op basis van het lutumgehalte 

1 2 3

Kaart 2: Taakkaart op basis van Lutum gehalte proefperceel
Taakkaart bodemherbicide op basis van het lutumgehalte in Kaart 1 

 Werkwijze


