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Precisielandbouw

Precisielandbouw 1.0

Nauwkeurige behandeling op veldniveau

Met behulp van GPS

Vandaag courant

Precisielandbouw 2.0

Behandeling veld in rasters

Deels in gebruik en deels in ontwikkeling

Precisielandbouw 3.0

Behandeling per plant – blad

Onderzoeksfase
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Een breed begrip

“het verzamelen van data op basis waarvan, via slimme software, 
beslissingen worden ondersteund”

Variabel bekalken

Plaatsspecifiek onkruid 
bestrijden

Variabel zaaien

Sectieafsluiting spuiten

Ziekteherkenning

Variabel loofdoding

Mechanische 
onkruidbestrijding

Variabel 
poten



Het ‘hoe’ en ‘waarom’ van 
variabel poten?
“DE PLANTAFSTAND IN DE RIJ AANPASSEN OP

EENZELFDE VELD IN FUNCTIE VAN HET

OPBRENGSTPOTENTIEEL”



Doel van variabel poten

1

Opbrengst 
verhogen waar nog 
potentieel is

2

De kwaliteit van 
de uiteindelijke 
opbrengst 
verbeteren

• Minder uitval

• Uniformiteit van de 
oogst verbeteren
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Duur pootgoed 
besparen waar 
mogelijk

4

Rendement 
verhogen



Financiering via Vlaamse Overheid

• Innovatieve technieken & precisielandbouw

• Economische analyse (kosten/baten)

• Voedergewassen, akkerbouwteelten, groenten (open lucht)

• Partners: Inagro, PCLT, PSKW, Hooibeekhoeve, PIBO-campus, KBIVB vzw, ILVO

Demoproject ‘Smartcrops’

• Variabel aardappelen poten

• Samen met landbouwers en constructeur

• Partners: Inagro, PCA, PCLT, PIBO-Campus, Grimme, loonwerken Verduyn, M.
Lemaire, E. Avermaete, G. Tailleu, F. Clarebout

Operationale groep ‘Variabel aardappelen poten’
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Proeven uitgevoerd door



Plantafstand aanpassen aan het 
opbrengstpotentieel

1.Spuitpaden 
en de rijen 

aangrenzend 
aan de 

spuitpaden

Afwijkende 
zones bv 

schaduwrijke 
plekken, droge 

plaatsen

1.Andere 
grondsoort, 
variabele EC



Spuitpaden en de rijen aangrenzend aan de 
spuitpaden

Aardappelplanten links en rechts naast het spuitpad + de rijen 
tussen het spuitpad krijgen meer licht, nutriënten en water

 hogere opbrengstpotentie 



Spuitpaden en de rijen aangrenzend aan de 
spuitpaden

In deze rijen mag de plantafstand dan ook nauwer zijn. 

Dit zou de opbrengstderving als gevolg van een onbeteeld
oppervlak (door weglaten van rijen) kunnen compenseren.

Bron: Grimme 2012



4 proeflocaties – Fontane & Innovator

Rijpad rij 2 en 3

oAfstand X

oAfstand X-10%

oAfstand X-20%

Rijen naast rijpad

oAfstand X

oAfstand X-10%

oAfstand X-20%

Vollevelds - afstand X
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Rijpad

2 3

Naast rijpadNaast rijpad



Nauwkeurige afstelling
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1. Uniformere sortering

13

Geen 
aangrenzende 

rij

Meer licht, 
nutriënten, 

water, …

Groter 
opbrengst-

potentieel per 
plant

Dichter 
planten 

Meer stengels/
knollen per m²

Uniformere 
sortering



1. Uniformere sortering Innovator
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2. Kwaliteit

UITVAL

oWeinig uitval gevonden in de proeven  geen duidelijke 
verschillen

oGeen tendensen op vlak van plantafstand

oGeen verschillen ‘in het rijpad’ versus ‘rijen naast het rijpad’

oRijpaden zorgen voor (kleine) toename tot verdubbeling 
van uitval t.o.v. vollevelds
(maar weinig uitval en dus grote variatie + niet statistisch significant)

ONDERWATERGEWICHT

oGeen verschillen 
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3. Compensatie voor weggelaten 
plantrijen? 

Hoeveelheid verloren teeltoppervlakte is 
afhankelijk van 

ode percelen

ode werkbreedte van de spuit

Compensatie via

oextra licht, vocht en voedingsstoffen  deze 
planten groeien beter  een grotere 
opbrengst

onauwere plantafstand (dan wel fijnere = 
uniformere sortering)
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Compensatie door extra licht, nutriënten
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Telkens zelfde plantafstand met elkaar vergelijken.

100%
+12%

+17%

Fontane – Loc 1



Compensatie door extra licht, nutriënten

18

Telkens zelfde plantafstand met elkaar vergelijken.

100%
+7 %

- 4 %

Fontane – Loc 2



Compensatie door extra licht, nutriënten
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Telkens zelfde plantafstand met elkaar vergelijken.

100%
- 3 %

- 9 %

Innovator



Compensatie via nauwere plantafstand
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10 of 20% nauwer planten in en langs het rijpad t.o.v. vollevelds

100%
+12%

+17%

Fontane – Loc 1

+26%

+24%



Compensatie via nauwere plantafstand
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10 of 20% nauwer planten in en langs het rijpad t.o.v. vollevelds

100%
+7%

-4 %

Fontane – Loc 2

+36%

+5%



Compensatie via nauwere plantafstand
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10 of 20% nauwer planten in en langs het rijpad t.o.v. vollevelds

100%
-3 %

-9 %

Innovator

+1 %

-3 %



Voldoende om lege rijen volledig te compenseren?

≠ rijen Spuitbreedte 27 m Spuitbreedte 42 m

Vollevelds 83,5% 88,5%

In + naast het rijpad 11% 7%

Niet geplante 5,5% 3,5%
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 Nee, we geraken er niet. 

 De extra opbrengst in en naast het rijpad is niet voldoende om de 
lege rijen te compenseren.



4. Financieel rendement

Nauwere 
plantafstand = 
meer pootgoed

Grotere 
opbrengst

Invloed op 
financieel 

rendement?
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4. Financieel rendement
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Spuitboom 27 m
Verkoopsprijs 10€/100 kg

Spuitboom 27 m
Verkoopsprijs 20€/100 kg

Fontane – Locatie 1 +40 € + 93 €

Fontane – Locatie 2 +64 € +145 €

Innovator +19 € +44 €

 Verschillen zijn minimaal

 Nauwere plantafstand en extra opbrengst compenseren elkaar

Niet variabel poten 

t.o.v. variabel poten in en naast rijpad (beste scenario)



Variabel planten naast en in de rijpaden:

1. zorgt voor een uniformere sortering bij dichtere plantafstand;

2. veroorzaakt geen extra uitval;

3. geeft geen verschil in onderwatergewicht;

4. compenseert deels de weggelaten rijen;

5. veroorzaakt geen lager financieel rendement door grotere 
pootgoedkost (bij nauwer planten).
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Plantafstand aanpassen aan het 
opbrengstpotentieel

1.Spuitpaden 
en de rijen 

aangrenzend 
aan de 

spuitpaden

Afwijkende 
zones bv 

schaduwrijke 
plekken, droge 

plaatsen

1.Andere 
grondsoort, 
variabele EC



Afwijkende zones 
bv schaduwrijke plekken, droge plaatsen

Minder opbrengst per plant

oSchaduwplekken = minder licht 

oDroge plekken = te weinig vocht

Minder aardappelen planten  meer licht, water en mineralen 
per plant 

oHogere opbrengst per plant 

o lagere kosten voor het pootgoed 

Hogere financiële opbrengst
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Schaduwkaarten
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Bron: https://www.vandenborneaardappelen.com/nl/variabel-poten-in-schaduwzones



Plantafstand aanpassen aan het 
opbrengstpotentieel

1.Spuitpaden 
en de rijen 

aangrenzend 
aan de 

spuitpaden

Afwijkende 
zones bv 

schaduwrijke 
plekken, droge 

plaatsen

1.Andere 
grondsoort, 
variabele EC



Andere grondsoort, variabele EC

Andere grondsoort

oEen aardappelgewas ontwikkelt zich op zwaardere 
grond anders dan op een lichtere grond: minder 
stengels per plant op zwaardere grond

oHet optimale # planten/m² op een zwaardere 
grond is hoger dan op een lichtere grond

oAanpassen van het # planten/m² aan de zwaarte 
van de grond  homogener gewas + eindproduct 
verkrijgen
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Andere grondsoort, variabele EC

Electrische geleidbaarheid (mS/m)
oBodemtextuur, kleigehalte

oVochtgehalte

oVerstoorde lagen (bv. steenafval en verhardingen)

oBodemgebruik en –compactie

oOpbrengstpotentieel 
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Bodemscans

Nuttig voor bepaling variatie binnen perceel

Een bodemscan kan variëren in de tijd

oBij een ‘normaal’ perceel blijven de relatieve verschillen wel dezelfde

oEen natte, lagere plaats in het veld kan een hogere EC geven in 
algemeen vochtige omstandigheden, maar langer nat blijven als de rest 
van het perceel al droog is

Interpretatie soms moeilijk en veldkennis extra belangrijk
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2 proefvelden gescand met de verisscanner
(Vantage Agrometius)

• zandleem – zware leem

Bodemkaart EC bouwvoor

34

• Zandleem

Markies Bintje



Proefopzet

• ≠ zones afbakenen

• Bemonsteringen per zone

• Plantafstand laten variëren 
met 10% in functie van de 
gemeten EC
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Resultaten

Hoge EC

oZone met hoogste EC haalt gemiddeld hoogste opbrengst

oDichter planten in vruchtbaarste zone resulteert niet in hogere opbrengst

Lage EC

oLagere vruchtbaarheid

o In zones met lagere EC resulteert ruimere plantdichtheid in een zelfde of 
hogere opbrengst (en minder pootgoed nodig)
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Conclusies variabel poten om ≠ redenen

Verschillen tussen de objecten waren meestal (zeer) klein.

De ideale variatie in plantafstand zal verschillen van ras tot ras.

Bij het poten van aardappel wordt vertrokken vanuit een heterogeen 
product

o Potermaat 28/35mm: kleinste poters in deze sortering zijn 20% kleiner dan de grootste 
poters

o Potermaat 35/50mm: kleinste poters in deze sortering zijn 40% kleiner dan de grootste 
poters

Verschillende oorsprongen/redenen van een hoge of lage EC.

Financieel resultaat: afhankelijk van kostprijs pootgoed en prijs 
consumptieaardappelen

Leren werken met taakkaarten vraagt leertijd.
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DANK U.
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