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& Fyto Update
Programma

 13u30: Resultaatbespreking proeven – Bart Vandaele (PCLT), Veerle 

De Blauwer (Inagro), Jonathan Van Beek (Inagro)

 14u30: Ziekten en plagen in de aardappelteelt - Ilse Eeckhout (PCA)

PAUZE (15 min)

 15u15: Aardappelplaag en alternaria - Pieter Vanhaverbeke (PCA)

 15u45: Watch It Grow - Jürgen Decloedt (Vito)

 16u15: Demo in de praktijkhal – AVR, Agrometius

mogelijkheid tot vraagstelling



Studie-/demodag

SMART CROPS

VARIABEL POTEN

7 januari 
2019

Roeselare



Het ‘hoe’ en ‘waarom’ van variabel

poten?



… IS DE PLANTAFSTAND IN DE RIJ AANPASSEN

OP EENZELFDE VELD IN FUNCTIE VAN HET

OPBRENGSTPOTENTIEEL. 

= PLAATSSPECIFIEK PLANTEN

Variabel planten …



verschillende mogelijkheden om de 

plantafstand te variëren1

1. spuitpaden variabel poten (opbrengst compenserend poten)

2. schaduw poten (het variëren van de pootafstand op basis van schaduw). 

3. het variëren van de plantafstand in het veld 

 “Ten eerste is er sprake van een opbrengstverhoging van 4%, daarnaast komen er 4% 

meer knollen in de maat (25/55). Door een hogere opbrengst en meer knollen in de 

maat is dus een hogere financieel resultaat te halen”1

1 Van der Graaf, A.  (2015). Variabel Poten. Geraadpleegd op 05 januari 2019 via 

https://precisielandbouw.groenkennisnet.nl/display/OT/Variabel+poten
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Precisielandbouw 1.0

Precisielandbouw 2.0

Precisielandbouw 3.0

Precisielandbouw ?2

- Nauwkeurige behandeling op 

veldniveau

- Met behulp van GPS

- Vandaag courant

- Behandeling veld in rasters

- Deels in gebruik en deels in 

ontwikkeling

- Behandeling per plant – blad

- Onderzoeksfase

2 Declerck, J. (2018) Nauwkeurige spuittoepassingen vandaag en in de toekomst. Studie-/Demodag spuitmachines voor de toekomst [ppt] , 23 februari 2018, Roeselare. 



Doel van variabel poten

1

Opbrengst verhogen waar 
nog potentieel is

2

De kwaliteit van de 
uiteindelijke opbrengst 
verbeteren

•Minder uitval (groen, 
misvormd)

•Uniformiteit van de oogst 
verbeteren (versmarkt en 
pootgoed)

3

Duur pootgoed besparen waar 
mogelijk

4

 Rendement verhogen



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



1) Spuitpaden en de rijen
aangrenzend aan de 
spuitpaden

 Spuitpaden of niet?

 Gaat er een deel van het 

teeltoppervlak verloren? 

 Hoeveelheid verloren 

teeltoppervalkte afh van:

 de percelen

 de werkbreedte van de spuit. 

 Met spuitpaden variabel poten: 

de bedoeling om de verloren 

teeltoppervlakte te 

compenseren.



1) Gevolg van 
gebruik rijpaden

 Aardappelplanten links en rechts naast het 
spuitpad + de rijen tussen het spuitpad
krijgen meer

 Licht

 Nutriënten

 water

 hogere opbrengstpotentie

 opbrengst afh
# hoofdstengels/ m². 

 Aardappelen dichter gepoot: meer
hoofdstengels/m²

  nauwer planten beter voor totale
opbrengst – uniformiteit sortering



2) Afwijkende zones 

 Minder opbrengst per plant

 Schaduwplekken = minder licht

 Droge plekken = te weinig vocht

 Minder aardappelen planten  meer licht, 

water en mineralen per plant 

 Hogere opbrengst per plant 

 lagere kosten voor het pootgoed

 Hogere financiële opbrengst



Bron: nieuwe oogst. Variabel poten in de schaduw.

Geraadpleegd op 5 januari 2019 via 

https://www.nieuweoogst.nu/nieuws/2011/11/30/variabel

-poten-in-de-schaduw



Bron: Van den Broek, W. (2008). Variabel poten rendeert vooral op bonte grond. Landbouwmechanisatie, 59(5), mei, 14-17



Bron: Van Den Borne, Variabel poten in schaduwzones. Geraadpleegd op 5 januari via 

https://www.vandenborneaardappelen.com/nl/variabel-poen-in-schaduwzones



3) Andere grondsoort, variabele EC

• Een aardappelgewas ontwikkelt zich op zwaardere grond anders dan op een 

lichtere grond: minder stengels per plant op zwaardere grond

• Het optimale # planten/m² op een zwaardere grond is hoger dan op een 

lichtere grond

• Aanpassen van het # planten/m² aan de zwaarte van de grond -> homogener 

gewas + eindproduct verkrijgen



Projectwerking

• Innovatieve technieken & precisielandbouw
• Aanwezige variatie detecteren

• Plaatsspecifieke acties

• Economische analyse (kosten/baten)

• Voedergewassen, akkerbouwteelten, groenten (open 
lucht)

• Demonstratie, telers informeren

Demoproject
SMART 
CROPS

• Operationele groep

• Variabel aardappelen poten

• Samen met landbouwers en constructeur

OG
Var. AA 
poten



Smartcrops

• Financiering via de Vlaamse Overheid

• Demonstratie van innovatieve (precisielandbouw) technieken

• Innovatieve technieken optimaliseren

• Economische analyse

• Voedergewassen, akkerbouwteelten en groenten geteeld in open lucht

Partners Locatie

Inagro vzw Roeselare

PCLT Praktijktcentrum voor land- en tuinbouw Roeselare

PSKW Proefstation voor de groenteteelt vzw Sint-Katelijne-Waver

Hooibeekhoeve Hooibeekhoeve APB Geel

PIBO-campus Provinciaal Instituut voor Biotechnisch Onderzoek Tongeren

KBIVB vzw Koninklijk Belgisch Instituut tot Verbetering van de Biet Tienen

ILVO Instituut voor Landbouw en Visserij Onderzoek Merelbeke



Smartcrops

• Dataverzameling gedurende 2 teeltseizoenen

- Concrete innovaties opvolgen op praktijkbedrijven en/of proefcentra

- Detecteren van aanwezige variatie en het uitvoeren van plaatsspecifieke acties

- Kosten/baten analyse om de rendabiliteit in te schatten

• Communicatie en demonstratie

- Demonstratie per thema en per regio

- Digitale brochure rond precisielandbouw voor de verschillende teelten

- Publicaties in vakbladen

- Ondernemersgroep van precisielandbouw-pioniers praktijkervaring in beeld brengen en bijsturen



Studie-Demonamiddag

4/01/2018



‘Variabel aardappelen poten’ - OG

• Financiering via de Vlaamse Overheid

• Als katalysator voor innovatie 

• Bottom-up-benadering: betrokkenen organiseren zich in een ‘operationele 

groep’ rond een concreet vraagstuk uit de praktijk

• Partners: Inagro, PCA, PIBO, PCLT, 4 landbouwers en 1 loonwerker; Grimme

Landbouwers !

Onderzoekers Adviseurs

Ondernemers Agro-industrie

…



Operationele groep – Aangepaste 

machines

 Een aantal telers/loonwerkers hebben een
plantmachine aangekocht waarbij al variabel
poten per plantelement mogelijk is.

 Vaak wordt deze echter nog niet (volledig) 
maximaal ingezet en worden dus niet alle
voordelen benut. 

 Nochtans:

 Kwaliteit van de uiteindelijke opbrengst verbeteren

 Uniformiteit van de oogst verbeteren (versmarkt en
pootgoed)

 Duur pootgoed besparen



Met dank aan volgende partners: SMART 

CROPS



Met dank aan volgende partners: 

Operationele groep Variabel Poten

Loonwerken

Koen Verduyn

Landbouwer

Frederik Clarebout

Landbouwer

Eric Avermaete LV

Landbouwer

Maarten Lemaire

Landbouwer

Guy Tailleu



Wat leren we uit de proefvelden met 

variabele plantafstanden?

Proeven uitgevoerd door 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjX7_Pej9HfAhXSfFAKHVm3DHQQjRx6BAgBEAU&url=https://www.facebook.com/Inagrovzw/&psig=AOvVaw06oildEo0X4_Nb4P4f0KRM&ust=1546588060798471
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjX7_Pej9HfAhXSfFAKHVm3DHQQjRx6BAgBEAU&url=https://www.facebook.com/Inagrovzw/&psig=AOvVaw06oildEo0X4_Nb4P4f0KRM&ust=1546588060798471


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

Fontane

Tongeren 

PIBO 
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Varianten

 Rijpad rij 2 en 3 - afstand X

 Rijpad rij 2 en 3 - afstand X-10%

 Rijpad rij 2 en 3 - afstand X-20%

 Rijen naast rijpad - afstand X

 Rijen naast rijpad - afstand X-10%

 Rijen naast rijpad - afstand X-20%

 Vollevelds - afstand X
Rijpad

2 3

Naast rijpadNaast rijpad



Nauwkeurige afstelling
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1. Uniformere sortering

Geen 
aangrenzende 

rij

Meer licht, 
nutriënten, 

water, …

Groter 
opbrengstpoten-
tieel per plant

Dichter planten 
Meer 

stengels/knollen 
per m²

Uniformere 
sortering



Aantal knollen
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Innovator (Komen)
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Fontane (Wijtschate)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

afstand X afstand X-10% afstand X-20% afstand X afstand X-10% afstand X-20% afstand X

Rijpad onder tractor Rijen langs rijpad Vollevelds

to
n
/
h
a

-35mm 35-50mm 50-70mm +70mm



2. Kwaliteit

 UITVAL

 Weinig uitval gevonden in de proeven 

 geen duidelijke verschillen

 Geen tendensen op vlak van plantafstand

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

 Rijpaden zorgen voor (kleine) toename tot verdubbeling van 

uitval t.o.v. vollevelds
(maar weinig uitval en dus grote variatie + niet statistisch significant)

 ONDERWATERGEWICHT

 Geen verschillen 



3. Compensatie voor weggelaten

plantrijen? 

 Hoeveelheid verloren teeltoppervlakte is 
afhankelijk van 

 de percelen

 de werkbreedte van de spuit

 Compensatie via

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

 nauwere plantafstand (dan wel fijnere = 
uniformere sortering)



Compensatie via extra licht, nutriënten?
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Compensatie via nauwere plantafstand?
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Voldoende compensatie voor weggelaten 

plantrijen?

• Rekening houden met aandeel weggelaten ruggen, ruggen in rijpad, ruggen naast rijpad 

en ruggen vollevelds  werkelijke opbrengst per hectare te berekenen

• Combinaties maken tussen de diverse plantafstanden in en langs het rijpad

Ras Locatie Beste combinatie +35mm (netto) ≠ t.o.v. vollevelds

Spuitboom 27 m

≠ t.o.v. vollevelds

Spuitboom 45 m

Fontane Wijtschate 10 % dichter onder tractor

10% dichter langs rijpad

-2,8% -1,7%

Komen standaard onder tractor

20% dichter langs rijpad

- -

Tongeren 10% dichter onder de tractor

20% dichter langs rijpad

-3,3% -1,9%

Innovator Komen 10 % dichter onder tractor

standaard langs rijpad

-5,7% -3,4%



4. Financieel rendement

Nauwere 
plantafstand

Meer pootgoed 
nodig

Grotere kostprijs
Gecompenseerd 

door hogere 
opbrengst?

• Spuitboombreedte van 27 m

• Pootgoedprijs: 1200 € per hectare

• Verkoopsprijs: 20 €/100 kg



Kostprijs pootgoed
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Opbrengst van verschillende scenario’s
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Innovator (Komen)
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Financieel rendement = 

(opbrengst kg/ha  x 20 €/100 kg) – kostprijs pootgoed



Fontane (Wijtschate)
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Fontane (Tongeren)
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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).



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



Bodemscan

 Electrische geleidbaarheid (mS/m)

 Bodemtextuur, kleigehalte

 Vochtgehalte

 Verstoorde lagen (bv. steenafval en verhardingen)

 Bodemgebruik en –compactie

 Opbrengstpotentieel 

 Nuttig voor bepaling variatie binnen perceel

 Een bodemscan kan variëren in de tijd 

 bv een natte, lagere plaats in het veld kan een hogere EC 
geven in algemeen vochtige omstandigheden, maar veel 
droger zin bij droogte

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

 Interpretatie soms moeilijk en veldkennis extra belangrijk



Andere grondsoort, variabele EC

Markies

Linter 

PCA 

(Operationele Groep)

01
Bintje   

Beitem

Inagro  

(Smartcrops)

02



1. Proefplaats Linter - Markies

• Oppervlakte : 10,93 ha

• Structuur : zandleem – zware leem

Bodemkaart van Vlaanderen EC bouwvoor



4 zones afbakenen

 Kopakker te zware

structuur : ongeschikt

voor aardappelen

4

3

2

1



Proefopzet

• 1 vakje = 6 x 6 m (8 ruggen)

• Zwarte lijnen = spuitsporen

• Plantdichtheid:

• Referentie: 35,0 cm

• Rood = plantdichtheid +10% (31,5 cm)

• Blauw = plantdichtheid -10% (38,5 cm)

• Bemonstering van de zones in herhalingen



Resultaten

 Zone met hoogste EC haalt 

gemiddeld hoogste opbrengst

 Dichter planten in 

vruchtbaarste zone resulteerde 

niet in hogere opbrengst

 In zones met lagere EC 

resulteert ruimere 

plantdichtheid in een zelfde of 

hogere opbrengst 

(en minder pootgoed nodig)

dichterwijder

Hoge EC Lage EC

Lage EC Lage EC

dichterwijder

dichterwijderdichterwijder



2. Proefplaats Beitem - Bintje

 Zandleem

 2 zones afgebakend: één zone met 

hoge EC en één zone met lage EC

 Verband met pH en OM

 In elke zone twee plantafstanden:

 Afstand X: 40 cm

 Afstand X-10%: 36 cm

 Bemonstering van de zones in 

herhalingen



Resultaten
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HOGE EC

 Zone met hoogste EC haalt 
gemiddeld hoogste opbrengst

 Dichter planten in vruchtbaarste 
zone resulteert niet in hogere 
opbrengst

LAGE EC

 Lage EC = lagere vruchtbaarheid

 Wijdste plantafstand geeft hoogste 
opbrengst

(cfr. proef in Linter)



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

 Potermaat 28/35mm: kleinste poters in deze sortering zijn 80% kleiner dan de grootste poters

 Potermaat 35/50mm: kleinste poters in deze sortering zijn 70% kleiner dan de grootste poters

• Verschillende oorsprongen/redenen van een hoge of lage EC.

• Financieel resultaat: afhankelijk van kostprijs pootgoed en prijs consumptie-aardappelen

• Leren werken met taakkaarten vraagt leertijd.

We hebben nog veel te leren over variabel poten.



Wat kan Smartcrops nog meer

vertellen?



SMART Crops

• Demonstratie van innovatieve precisielandbouw technieken 

die al gebruikt worden op Vlaamse pioniersbedrijven.

• Innovatieve technieken die plantaardige productie 

optimaliseren in verschillende fasen van de teelt

• Variabel poten/zaaien, bemesten en beschermen

• Economische analyse



KBIVB - Sectieafsluiting

• 3 objecten: 

• Geen sectieafsluiting / Geen sectieafsluiting + schoffel / Sectieafsluiting

Besparingen bij sectieafsluiting vergeleken met traditioneel

% overlap Besparing zaad (€/ha) Wortelopbrengst (€/ha) Totaal

1 % 3 € 12 € 15 €

2 % 6 € 23 € 29 €

3 % 9 € 35 € 44 €

4 % 12 € 47 € 59 €



KBIVB - Spuitspoorschakeling

• 7 doorgangen (incl 1 fungicide)

• Manuele rooi van alle naastliggende lijnen begin september

+ 20% planten

R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6

Tramlining 
120% 133% 97% 100% 100%

Tramlining + compens.
129% 137% 99% 100% 100%

Smal / étroite
94% 92% 100% 100% 100% 100%



KBIVB - Spuitspoorschakeling



Gewassensing

• Weerkaatsend licht opvangen in verschillende golflengtes

• Informatie over gezondheid, chlorofyl-, water gehalte, 

biomassa, …



Gewassensoren

+ Gemakkelijk

+ Weinig weergevoelig

+ Verschillende merken

+ Van meting naar dosering

+ Bemesting

+ Loofdoding

- Puntmetingen

- Niet flexibel



Gewassensoren: Loofdoding



SMART Crops : PSKW



SMART Crops : Inagro

• Bijbemesten op basis van sensoren

• Gewassensoren en dronebeelden



Gewassensoren



Drones







Drones: Wildschade

Bron: UAntwerpen



Drones: Waterschade

Bron: Didex



Drones: Bescherming

• Biologische bestrijding maisboorder

• Trichogramma uitzetten

Bron: Range Rotors



Satellietbeelden
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Aan de slag met Smartfarming



DANK U.


