
H A N D E L  E N  A F Z E T

Duurzaam naar topopbrengst

“Van Iperen is een bedrijf dat 
actief is in de advisering en 
levering van zaaizaden, poot-
goed, vaste en vloeibare mest-
stoffen en gewasbescher-
mingsmiddelen. Tijdens de 
Aardappeldemodag steken 
we vooral in op het thema 
bemesting. In de bemestings-
wereld moet het bedrijfsleven 
namelijk inspelen op de door 
de overheid opgestelde stren-
ge regels voor het gebruik 
van maximale hoeveelheden 
stikstof en fosfaat. De praktijk 
moet nu zelf uitzoeken hoe je 
binnen deze regels duurzaam 
een topopbrengst kunt reali-
seren. Daarbij willen wij met 
onze kennisorganisatie een 
belangrijke rol vervullen. Uit 
resultaten van onderzoeken 
blijkt bijvoorbeeld dat kunst-
meststoffen binnen de teelt 
van aardappelen een belang-
rijke bijdrage leveren aan de 
Carbon Foodprint. Deze term 
wordt steeds belangrijker in 
het kader van duurzame pro-
ductie.”

Wat houdt voor uw bedrijf het 
thema ‘duurzaam naar topop-
brengst’ in?
“We zoeken naar mogelijkhe-
den voor de ondernemer om 
de grond in goede conditie te 
houden. In relatie tot de 
opbrengst heb je in een 
gezonde bodem namelijk de 
minste input nodig. Om de 
beperkingen in de groei te 
minimaliseren, is het een eer-
ste voorwaarde te zorgen 
voor voldoende aanvoer van 

organische stof. Ik denk dan 
aan het gebruik van dierlijke 
mest, het zaaien van groenbe-
mesters en het hakselen van 
stro. Hier zit ook weer een 
tegenstelling. Gehakseld stro 
levert een belangrijke bijdrage 
aan organische stof in de 
bodem. Alleen voor de verte-
ring van het stro is stikstof 
nodig. Zo moet voor al deze 
maatregelen in het totale 
bemestingsplaatje wel ruimte 
zijn. Wij zijn daarom steeds 
op zoek naar het zo efficiënt 
mogelijk inzetten van kunst-
mest voor een maximale out-
put. Je kunt het op twee 
manieren toepassen: Zo kun 
je ervoor kiezen dezelfde hoe-
veelheid kunstmest op een 
andere manier te geven om 
een hogere opbrengst te 
halen. Je gebruikt dan minder 
kunstmest per kilogram 
geoogst product. Of je gaat op 
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Op 22 augustus 2012 vindt in Westmaas de 
Aardappeldemodag plaats. Het thema van 
deze alweer tiende editie luidt: ‘Duurzaam 
naar topopbrengst’. Een zeer actueel onder-
werp, waar veel ondernemingen in de sector 
al mee aan de slag zijn. In Aardappelwereld 
magazine besteden we de komende maan-
den aandacht aan duurzaamheid. In drie 
vragen aan de hoofdsponsoren zullen we 
duidelijk maken in hoeverre diverse bedrij-
ven in de aardappelsector met het thema 
aan de slag zijn. Deze maand is het woord 
aan Johan Aarnoudse van Van Iperen te 
Westmaas.

http://www.aardappelwereld.nl
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een efficiëntere manier min-
der kunstmest geven en haalt 
dezelfde opbrengst als voor-
heen.” 

Kunt u een praktijkvoorbeeld 
van duurzame oplossingen 
geven?
“We werken met een bemes-
tingsprogramma waarin we 
het bouwplan zetten en een 
berekening maken van de 
stikstof- en fosfaatruimte. 
Binnen dat plan gaan we kij-
ken hoe we de taart gaan ver-
delen en wat de gevolgen zijn 
voor de organische stof 
balans. We passen nu al 
methodes, meststoffen of 
kunstmestvervangers toe 
waarmee efficiënter bemest 
wordt dan in de huidige 
praktijk. Een voorbeeld is rij-
enbemesting waarbij je mest-
stoffen zo dicht mogelijk bij 
de wortel brengt. Dit leidt tot 

een betere opname of minder 
verliezen. De rijenbemesting 
vormt de basis. De totale 
behoefte vullen we aan via 
bladbemesting tijdens het sei-
zoen. We merken in de prak-
tijk dat deze benadering aan-
slaat. In ons werkgebied zijn 
verschillende telers vier jaar 
geleden al van het breedwer-
pig kunstmest strooien over-
gestapt naar rijenbemesting. 
Steeds meer telers volgen dit 
initiatief om klaar te zijn voor 
een duurzame toekomst. 
Daarbij komt dat de kennis 
van de precisielandbouw 
groeit. Hierdoor kunnen we 
in de toekomst nog optimaler 
gaan werken. We zullen 
opbrengstgegevens van perce-
len kunnen vertalen naar 
plaats specifieke bemesting. 
Dat zal nog even duren, maar 
door allerlei vragen die ik in 
de praktijk krijg, merk ik dat 
een scala aan bedrijven in de 
aardappelketen hier volop 
mee bezig is.” 

Wat zal uw belangrijkste 
boodschap zijn tijdens de 
Aardappeldemodag?
“We willen de bezoekers 
graag een breed beeld geven 
van de huidige moderne 
bemestingsmogelijkheden. 
Om kennis te delen hebben 
we een viertal praktijkobjec-
ten op het te rooien perceel 
aangelegd: De eerste is de 
huidige praktijk met korrels. 
Het tweede is een combinatie 
van rijenbemesting met vloei-
bare kunstmest Powerbasic 

22-6 en overbemesting via 
bladbemesting met Powerleaf 
Quattro. Dit object breiden we 
nog uit. Aan de hand van een 
groeimodel van het bedrijf 
TTW en ons eigen adviessy-
teem. De elementen stikstof, 
fosfaat, kali, zwavel, magnesi-
um en borium worden hierbij 
optimaal toegediend. En als 
laatste ligt er een mineralen-
concentraat uit dierlijke mest 
voor het poten, aangevuld 
met een mengsel van 
Spuiloog en Powerbasic 13-20 
als rijenbemesting voor het 
frezen. De uitkomsten van 
deze objecten gecombineerd 
met resultaten uit andere 
proeven en praktijkervarin-
gen zullen voor ons akker-
bouwteam de boodschap aan 
de bezoekende aardappelte-
lers gaan vormen. We willen 
op 22 augustus een antwoord 
geven op de volgende duur-
zaamheidsvraagstukken die 

centraal staan bij de bemes-
ting in aardappelen. Kunnen 
we efficiënter bemesten door 
middel van rijenbemesting en 
bladbemesting? Kunnen we 
kunstmestvervangers op een 
praktische manier toepassen 
en welke resultaten geven ze? 
Wat voegt het TTW adviessy-
steem aan de hand van het 
groeimodel toe aan het huidi-
ge advies? Leidt dit tot een 
duurzamere productie? Hoe 
kunnen we de Carbon 
Footprint voor het onderdeel 
bemesting reduceren door 
middel van meststofkeuze en 
wijze van toepassen? Kort 
gezegd draait hierbij om het 
toepassen van de 5 J methode: 
De Juiste meststof, op het 
Juiste moment, in de Juiste 
vorm met de Juiste methode 
op basis van de Juiste kennis. 
Als we dit goed toepassen 
kunnen we met minder meer 
doen. Dat is ons doel.” ●

http://www.aardappelwereld.nl

