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2.  Doelstellingen 

Voor de aardappelteelt vormt het 6e mestactieplan een grote uitdaging. Onder andere worden telers 
geconfronteerd met een dalende bemestingsruimte. Binnen het demoproject “Aardappelen telen 
binnen de restricties van MAP VI” gaan Inagro, PCA en de Bodemkundige Dienst van België tijdens de 
groeiseizoenen 2020 en 2021 dieper in op de uitdagingen. Zo legde Inagro in april 2021 een 
bemestingsproef aan met de focus op fractioneren en bemesting in de rij. 

 

2.1. STIKSTOF GEVEN IN DE RIJ 
Het nitraatresidu in het najaar ligt na de teelt van aardappelen vaak te hoog. Aardappelen springen 
weinig efficiënt om met de toegediende meststoffen. Dit is o.a. te wijten aan het minder ontwikkeld 
wortelstelsel van aardappelplanten. Zo nemen aardappelen nagenoeg geen stikstof op uit 
bodemlagen dieper dan 60 cm en wortels van planten uit naast elkaar gelegen rijen overlappen 
elkaar weinig. Meststoffen die in het midden tussen de rijen terecht komen, worden dus moeilijker 
opgenomen door het gewas. Bemesting in de rij (dicht bij de poters en de wortels) zou dit probleem 
(deels) kunnen verhelpen.  

 

2.2. STIKSTOFBEMESTING OPSPLITSEN 
Door in het voorjaar bij het poten een beperkte startgift toe te dienen en vervolgens op één of 
meerdere momenten tijdens het groeiseizoen na te gaan of aanvullende stikstofbemesting nodig is, 
kan de globale nutriëntenbenutting verhoogd worden. Een te hoog N-aanbod tijdens het 
groeiseizoen door bijvoorbeeld een te hoge bemesting bij het planten wordt op die manier 
vermeden. Anderzijds is er minder risico op het uitspoelen van nitraten in het voorjaar (door hevige 
neerslag op een perceel met nog weinig gewas) wanneer bij het planten slechts een deel van het 
advies wordt toegediend. Gericht bijsturen tijdens het groeiseizoen is vooral aan te raden op 
percelen met een toediening van dierlijke mest in het voorjaar en op percelen met een moeilijk te 
berekenen stikstofmineralisatie, alsook bij afwijkende weersomstandigheden (waar we steeds meer 
mee te maken krijgen). 

 

3. Materiaal en methoden 

3.1. DE EXPERIMENTELE CONDITIES VAN DE PROEF 

3.1.1. Proefgewas en cultivar 

Aardappel (Solanum tuberosum – SOLTU) - ras Fontane 
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3.1.2. Teeltverzorging 

De teeltverzorging wordt uitgevoerd overeenkomstig de Goede Landbouw Praktijk. De 
gewasbescherming is uniform en overeenkomstig de lokale teeltpraktijk voor het volledige 
proefterrein. Er worden in het proefveld zelf geen meststoffen gebruikt andere dan de proeffactor. 

 

3.1.3. Proefplan details 

 

Tabel 1 Details van de proefopzet 

Parameter Waarde 
Netto plot Lengte: 6 m , breedte: 1,5 m 
Bruto plot Lengte: 10 m , breedte: 9 m 
Aantal parallellen 4 
Onbehandelde controle Ingesloten controle 
Statistisch ontwerp Gerandomiseerde blokkenproef 

 

3.1.4. Proefplan schematische voorstelling 
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3.2. OBJECTEN 
 

Er werd geen organische bemesting op het proefveld gebracht. 

De eerste drie objecten werden vollevelds bemest met ammoniumnitraat (27%N) vlak voor het 
planten op de klaargelegde bodem (handmatig gestrooid). Object 1 kreeg in één keer de volle 100% 
van het advies toegediend. Uit een bodemstaal (12 maart 2021) bleek dat er nog weinig stikstof in 
het bodemprofiel aanwezig was. Het advies lag dan ook op 187 kg N/ha. De andere twee objecten 
kregen 80% van het advies of 150 kg N/ha. (Ter info: de nieuwe norm voor 2022 voor niet-
zandgronden in gebiedstype 3 is 168 kg/ha). Deze lagere dosis werd anderzijds ook toegepast bij 
object 4 en 5 maar dan in de rij, eveneens met ammoniumnitraat (27%N). Deze toepassing gebeurde 
in een aparte werkgang op het klaargelegde veld met GPS. 

Voor de objecten 3 en 5 werd nog een bijbemesting (overige 20%) voorzien in juni-juli. De dosis van 
de bijkomende N-bemesting was afhankelijk van een nieuwe staalname van elk van de objecten zo’n 
5 weken na planten/bemesten (15 juni 2021). Indien het advies op 0 zou liggen, zal er toch een lage 
dosis N toegediend worden om een verschillend object te maken tussen respectievelijk object 2 & 3, 
en 4 & 5.  

Bij het zesde object werd niks van stikstof toegediend. Zo kunnen we onder andere inschatten 
hoeveel mineralisatie tijdens het seizoen er geweest is en aantonen hoe moeilijk het is om het 
nitraatresidu na de aardappelteelt voldoende laag te krijgen. 

Het volledige proefveld kreeg dezelfde kaliumbemesting toegediend (ook object 8).  

Na de bemesting (vollevelds en in de rij) werden de aardappelen geplant, eveneens met de GPS. We 
konden visueel vaststellen dat de poters mooi in de rij van de rijenbemesting werden gelegd. 

Tabel 2 Overzicht van de objecten (uitgedrukt per hectare) 

N Omschrijving object Meststof bij planten 3x ureum als 
bladbemesting 

Totale N 

1 Vollevelds 100% advies  693 kg AN 27% 187 kg N / / 187 kg N 
2 Vollevelds 80% advies  554 kg AN 27% 150 kg N / / 150 kg N 
3 Vollevelds 80% advies + 20 % 

via bladbemesting 
554 kg AN 27% 150 kg N 3x 26,8 kg 

ureum 46% 
3x 12,3 kg N 187 kg N 

4 In de rij 80% advies  554 kg AN 27% 150 kg N / / 150 kg N 
5 In de rij 80% advies + 20% via 

bladbemesting 
554 kg AN 27% 150 kg N 3x 26,8 kg 

ureum 46% 
3x 12,3 kg N 187 kg N 

6 Geen stikstofbemesting / / / / 0 kg N 
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3.3. BEHANDELINGSWIJZE 
 

Objecten 1, 2 en 3 werden vollevelds bemest met korrel ammoniumnitraat (27%N) op het 
klaargelegde veld.  

Objecten 4 en 5 werden bemest met behulp van de 
rijenbemester aanwezig op Inagro met ammoniumnitraat 
(27%N). 

In een aparte werkgang (met gps-besturing) werden vervolgens 
de aardappelen geplant. De frees vooraan op de plantmachine 
mocht niet werken omdat anders het bemesten in de rij teniet 
werd gedaan.  

Objecten 3 en 5 werden in juni-juli nog drie keer bemest met 
vloeibare ureum 46% met een dosis van telkens 12,3 l/ha.  

 

 

Tabel 3 Overzicht van behandelingstijdstippen object 3 en 5 

Datum Dosering 
29 juni 2021 26,8 kg ureum 46% = 12,3 kg N/ha 
5 juli 2021 26,8 kg ureum 46% = 12,3 kg N/ha 
12 juli 2021 26,8 kg ureum 46% = 12,3 kg N/ha 
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4. Proefomstandigheden 

4.1. PROEFTERREIN 
De proef werd aangelegd op volgende locatie: 

 Ieperseweg 87 , 8800 Rumbeke 

 

De hoekpunten van het proefveld worden gekenmerkt door volgende GPS coördinaten : 

Nr. Longitude Latitude 
1 3,123512 50,905441 
2 3,123213 50,905425 
3 3,123487 50,904001 
4 3,123775 50,904015 

 

Figuur 1 Locatie van het veld 

 

Figuur 2 Gedetailleerde locatie van het proefveld 
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4.2. METEOROLOGISCHE WAARNEMINGEN 
 

Grafiek 1 Weersgegevens Metinet Beitem 

 

 

Tabel 4 Temperatuur (in °C) gemeten in het weerstation te Beitem; bron: Metinet 

 

 

Tabel 5 Neerslag (in mm) gemeten in het weerstation te Beitem; bron: Metinet 

 

 

Maand 1e decade 2e decade 3e decade gemiddelde normaal

April 4,9 5,1 7,5 5,8 10,4

Mei 9,5 10,8 12,2 10,9 13,9

Juni 18,3 20,0 15,6 18,0 16,7

Juli 17,0 18,4 18,2 17,9 18,7

Augustus 16,4 17,0 16,9 16,8 18,4

Gemiddelde 13,9 15,6

Maand 1e decade 2e decade 3e decade som normaal

April 13 3 20 35 47

Mei 24 10 30 64 60

Juni 28 22 38 88 71

Juli 35 6 57 98 77

Augustus 41 4 23 68 87

Totaal 140 45 167 352 341
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4.3. OVERZICHT VAN TEELT- EN PROEFVERLOOP 
 

Tabel 6 Overzicht activiteiten in kader van deze proef 

Tijdstip Activiteit 
12 maart 2021 Staalname grond (voor advies) 
5 mei 2021 Bemesten en planten 
15 juni 2021 Staalname grond 0-60 cm (6 w na planten)  
16 juni 2021 Opkomsttelling  
29 juni 2021 Beoordeling gewasstand + eerste bladbemesting 
5 juli 2021 Tweede bladbemesting 
6 juli 2021 Beoordeling gewasstand 
12 juli 2021 Derde bladbemesting + beoordeling gewasstand 
28 juli 2021 Beoordeling gewasstand + afrijping 
12 augustus 2021 Beoordeling gewasstand + afrijping 
31 augustus 2021 Beoordeling afrijping 
8 september 2021 Beoordeling afrijping 
14 oktober 2021 Oogst 
15 oktober 2021 Grondstaalname bij oogst 
28 oktober 2021 Sorteren 
5 en 9 november 2021 Kwaliteitsanalyses  
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5. Resultaten 

De resultaten werden verwerkt via het statistisch pakket AGROVA-R ontwikkeld door Inagro in R-taal 
en gevalideerd met SPSS. 
Legende bij de resultaten tabellen: 

 Waarden gevolgd door dezelfde letter zijn niet significant verschillend (p=0,05) 

 KWV = Kleinste wezenlijk verschil; VC = variatiecoëfficiënt (%) 

 p-waarde: * = Significant (p<0,05); ** = Zeer significant (p<0,01); *** = Uiterst significant 
(p<0,001); N.S. = Niet significant (p>=0,05) 

De ruwe data bevinden zich in bijlage I bij het proefverslag. 

 

5.1. BODEMSTALEN 

5.1.1. Staalname voor het planten (12 maart 2021) 

Op 12 maart werd een grondstaal genomen om na te gaan hoeveel stikstof in het profiel was 
overgebleven na de winter. Na analyse bleek dat de bodemvoorraad laag lag.  

Er werd geadviseerd om 187 kg N/ha toe te dienen.  
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5.1.2. Staalname 6 weken na planten (15 juni 2021) 

Op 15 juni werden grondstalen genomen om na te gaan of het nodig was om op de objecten met 
lagere basisbemesting nog de overige 20% van het advies (of een andere dosering) toe te dienen. Op 
dat moment was het zes weken geleden dat er bemest en geplant werd. Er was in deze periode 
voldoende neerslag gevallen zodat de meststofkorrels konden oplossen en zich verspreiden in de 
bodem.  

Het object dat nog niks van stikstofbemesting had gekregen had nog nood aan 143 kg N/ha. De 
overige objecten die bij het planten 80 of 100% van het advies kregen met ammoniumnitraat (27%N) 
vollevelds of in de rij moesten volgens de staalname half juni niet meer bijbemest worden (met 
uitzondering van object 5 waar het advies nog een luttele 2 kg N/ha luidde). Na bemesting in de rij 
was wel duidelijk een lagere hoeveelheid stikstof in de laag 30-60 cm te vinden.  

Er werd beslist om vanaf eind juni wekelijks 3 x 12,3 kg N/ha toe te dienen op objecten 3 en 5.  

 

Tabel 7 Overzicht resultaten bodemanalyse 15 juni 2021 

 

 

5.2. OPKOMST EN GEWASSTAND 
Geen enkel veldje vertoonde opkomstproblemen. Er waren geen verschillen waar te nemen tussen 
de objecten.  

Op vlak van de gewasstand waren er het hele groeiseizoen weinig verschillen op te merken, met 
uitzondering van object 6 dat geen stikstof had gekregen. Bij deze veldjes had het loof duidelijk een 
blekere kleur. Op de eerste vier beoordelingstijdstippen was dit zelfs statistisch significant 
verschillend. Ook op 12 augustus was de slechtere gewasstand duidelijk visueel zichtbaar maar dit 
was enkel nog statistisch significant verschillend met object 4 dat de beste gewasstand had. 

Bodemlaag Nitraat Ammonium Droge stof Advies
kg/ha kg/ha % kg N/ha

Object 1 Vollevelds - 100% advies - 187 kg N bij planten
0-30 cm 165 6,9 85,0 0
30-60 cm 83 6,0 85,3

Object 2 Vollevelds - 80% advies - 150 kg N bij planten
0-30 cm 188 1,3 85,3 0
30-60 cm 105 1,2 84,9

Object 3 Vollevelds - 80% advies - 150 kg N bij planten + bladbemesting juni-juli
0-30 cm 189 3,7 85,4 0
30-60 cm 110 2,4 85,2

Object 4 Rijenbemesting - 80% advies - 150 kg N bij planten
0-30 cm 198 12,6 85,3 0
30-60 cm 64 2,5 85,0

Object 5 Rijenbemesting - 80% advies - 150 kg N bij planten + bladbemesting juni-juli
0-30 cm 177 2,0 85,7 2
30-60 cm 31 1,5 84,9

Object 6 Geen stikstofbemesting
0-30 cm 45 1,6 85,9 143
30-60 cm 22 2,1 85,1
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Tijdens het groeiseizoen was dus visueel aan het loof niet te zien of veldjes 80% of 100% van het 
bemestingsadvies hadden gekregen en ook niet of de toepassing in de rij of vollevelds gebeurde.  

Tabel 8 Percentage opkomst van de twee middelste rijen per veldje (16 juni 2021) 

Nr Object opkomst - 16 juni 2021 

1 Vollevelds 100% advies  92 a 
2 Vollevelds 80% advies 99 a 
3 Vollevelds 80% advies + bladbemesting 99 a 
4 In de rij 80% advies 96 a 
5 In de rij 80% advies + bladbemesting 94 a 
6 Geen stikstofbemesting 99 a 

Gemiddeld 96   
KWV (n.v.t.)     
VC (%) 0   
p-waarde Factor 1 0,203 N.S. 
Transformatie ArcSin(vkw(x))  

 

Tabel 9 Gewasstand (schaal 1-9) op vijf tijdstippen tijdens het groeiseizoen 

Nr Object 29 juni 6 juli 12 juli 28 juli 12 aug 

1 Vollevelds 100% advies  7,4 a 7,4 a 7,4 a                                                  7,9 a 6,9 ab                                                  
2 Vollevelds 80% advies 7,5 a 7,5 a 7,5 a                                                  7,4 a 6,5   b                                                 
3 Vollevelds 80% advies + 

bladbemesting 
7,1 a 7,1 a 7,3 ab                                                7,7 a 7,0 ab                                                

4 In de rij 80% advies 7,6 a 7,4 a 7,5 a                                                  7,8 a 7,3 a                                                  
5 In de rij 80% advies + 

bladbemesting 
7,8 a 7,4 a 7,6 a                                                  8,0 a 7,0 ab                                                  

6 Geen stikstofbemesting 5,8   b 5,9   b 4,9   b                                                6,0   b 5,9   b                                                  

Gemiddeld 7,2   7,1   7,0   7,5   6,8   
KWV 0,88   0,9      (1)   0,846      (1)   
VC (%) 5,3   5,5   4,9   4,8   6,8   
p-waarde Factor 1 2,42E-5 *** 2,656E-4 *** 0,005 ** 9,04E-6 *** 0,035 * 

(1) Voldoet niet aan de basisvoorwaarden en een niet parametrische toets werd uitgevoerd. De Tukey toets 
werd vervangen door de post-hoc Kruskal Wallis toets. 

 

Tabel 10  Afrijping op vier tijdstippen op het einde van het groeiseizoen 

Nr Object 28 juli 12 aug 31 aug 8 sept 
1 Vollevelds 100% advies  1,9   b 3,1   b 5,5 a 7,1 a                                                  
2 Vollevelds 80% advies 2,1   b 3,3   ab 5,3 a 7,2 a                                                  
3 Vollevelds 80% advies + bladbemesting 2,0   b 3,1   b 5,5 a 7,6 a                                                  
4 In de rij 80% advies 1,6   b 3,0   b 5,5 a 7,4 a                                                  
5 In de rij 80% advies + bladbemesting 1,8   b 3,0   b 5,0 a 6,7 a                                                  
6 Geen stikstofbemesting 3,6 a 4,3 a 6,1 a 7,0 a                                                  

Gemiddeld 2,2   3,3   5,5   7,2   
KWV 1,12    1,01     2,09     1,81   

VC (%) 21,1   12,2   19,5   12,2   
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Nr Object 28 juli 12 aug 31 aug 8 sept 
p-waarde Factor 1 3,928E-4 *** 0,0087 ** 0,647 N.S. 0,703 N.S. 

Ook op vlak van de afrijping waren er weinig verschillen op te merken. Enkel bij de eerste twee 
beoordelingen (eind juli – half augustus) was het niet-bemeste object al iets verder afgerijpt. Dit was 
ook statistisch significant verschillend. Naar het einde van het groeiseizoen werden de verschillen 
steeds kleiner. Object 5 met bemesting in de rij bij planten aangevuld met bladbemesting bleef het 
langst groen (niet statistisch significant verschillend).  

 

Tussen 20 mei en 8 oktober werd 11 keer met een drone beelden gemaakt boven het proefveld. De 
drone beschikt over een micasens red sensor. Uit die metingen kunnen verschillende indices 
berekend worden. De NDVI (Normalised Difference Vegetation Index) is wellicht de meest bekende 
en toegepaste index voor gewassensing. Doordat een gezond gewas weinig rood licht reflecteert en 
veel nabij infrarood licht, waarbij een kale bodem veel rood licht reflecteert kan er inzicht worden 
verkregen in de dikte van het vegetatiedek en de gewasgroei. De waarde van de NDVI kan variëren 
van 0 tot 1. Hierbij is 0 een kale bodem en is 1 een volledig gesloten en groen gewas. Verzadiging is 
op den duur wel een probleem bij deze gewas-index. Om deze reden is de NDVI dan ook geschikt 
voor het monitoren van gewassen in een eerder groeistadium. De NDRE of Normalized Difference 
Red Edge is een andere veel gebruikte alternatieve index die een betere gevoeligheid aan de dag legt 
bij een grotere bladmassa dan de NDVI en daarnaast ook gevoeliger is om de hoeveelheid chlorofyl 
of stikstof in het blad in te schatten. In deze proef toont de NDRE tevens 
de meeste statistische verschillen aan. Daarom geven we hier enkel de 
resultaten van deze index mee. 

Vanaf 16 juni (= planten bloempotgrootte) waren de eerste verschillen 
statistisch aantoonbaar. De veldjes zonder stikstofbemesting hadden de 
laagste vegetatie-index wat statistisch verschillend was met de andere 
objecten uitgezonderd met object 1 (vollevelds 100% advies).  
Eind juni was de vegetatie-index sterk toegenomen omwille van de snelle 
loofgroei. Opnieuw was duidelijk dat de groei achterbleef bij object 6. 
Tussen de andere objecten waren er nauwelijks verschillen zichtbaar via 
de sensor. Hetzelfde stelden we vast bij een visuele quotering (zie Tabel 
9). 
Ook bij de daaropvolgende dronevluchten is de laagste vegetatie-index 
terug te vinden bij object 6 (geen stikstofbemesting). Tussen de andere 
objecten blijven nauwelijks statistische verschillen waar te nemen. We 
zien wel vanaf half juli dat de veldjes met rijenbemesting (object 4 en 5) 
een hogere index hebben dan de veldjes met een volleveldsbemesting. 
Dit is niet statistisch aantoonbaar.  
Begin september werd de proef geloofdood en vanaf dan waren geen 
verschillen meer te meten met de sensor. 
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Tabel 11  De NDRE-index afkomstig van verschillende dronevluchten (0: kale bodem tot 1: vol gewas) 

Nr Object 16 juni  29 juni 14 juli 28 juli 11 aug 28 aug 
1 Vollevelds 100% advies  0,281 ab 0,483 a 0,499 a 0,441 ab 0,381 ab 0,319 abc 
2 Vollevelds 80% advies 0,295 a 0,484 a 0,487 a 0,423   b 0,358   b 0,306   bc 
3 Vollevelds 80% advies + 

bladbemesting 
0,299 a 0,486 a 0,501 a 0,448 ab 0,379 ab 0,318 abc 

4 In de rij 80% advies 0,292 a 0,494 a 0,515 a 0,470 a 0,413 a 0,350 ab 
5 In de rij 80% advies + 

bladbemesting 
0,299 a 0,496 a 0,516 a 0,470 a 0,407 a 0,359 a 

6 Geen stikstofbemesting 0,251   b 0,426   b 0,413   b 0,350     c 0,308     c 0,299     c 
Gemiddeld 0,286   0,478   0,488   0,434   0,374   0,325   

KWV 0,04     0,03     0,033     0,031     0,042     0,045     
VC (%) 6,140   2,690   2,950   3,160   4,870   6,000   

p-waarde Factor 1 0,011 * 0,000 *** 0,000 *** 0,000 *** 0,000 *** 0,003 ** 

 

5.3. OPBRENGST 
Gemiddeld werd een totale bruto-opbrengst van 52,8 ton/ha gemeten. Trekken we daar nog 20% 
van af om rekening te houden met de kopakkers, spuitsporen, … dan komt deze opbrengst op 42,2 
ton/ha. Dit is een laag resultaat voor het ras Fontane dit jaar. Het gemiddelde dit jaar in de praktijk 
komt neer op 50 ton/ha.  

Hetgeen we visueel zagen op het veld, trok zich ook verder door naar de opbrengstcijfers. Voor zowel 
de sortering +50mm als de totale bruto-opbrengst scoorde het niet-bemeste object 6 het laagst. Dit 
was echter niet statistisch significant verschillend met de meeste objecten. Het omgekeerde geldt 
dan weer voor de sortering 35-50 mm, maar zonder statistisch significant te zijn. 

Object 5 liet de hoogste opbrengst optekenen wat ook weer in lijn ligt met de tragere afrijping tijdens 
de veldfase. Dit was echter alleen statistisch significant verschillend met de nulbemesting (object 6). 
Het andere object met bemesting in de rij (object 4) haalde de op één na hoogste totale opbrengst. 
Tussen de overige objecten met een vollevelds basisbemesting waren er op vlak van de totale 
opbrengst nauwelijks verschillen waar te nemen met slechts 1,5 ton/ha verschil tussen het hoogste 
en laagste resultaat.  

Bij de eerste drie objecten met een vollevelds bemesting met ammoniumnitraat zijn nauwelijks 
verschillen op te merken in de verschillende sorteringen. Hieruit kan geconcludeerd worden dat een 
vollevelds N-bemesting aan 80% van het basisadvies in deze proef volstond voor een optimale 
opbrengst, zoals aangegeven door de bodemstalen 6 weken na planten. Ook dit is een bevestiging 
van de bodemstalen half juni. 

De rijenbemesting bleek in deze proef in een betere opbrengst te resulteren dan de vollevelds 
bemesting en een bijkomende bladbemesting had nog (niet significante) meerwaarde.  

Op vlak van uitval (groen, misvormd, gekloven, rot) waren geen verschillen op te merken.  
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Grafiek 2 Totale bruto-opbrengst en frietsortering +50mm 
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Tabel 12  Opbrengst (kg/ha) voor de verschillende sorteringen 

Nr Object 35/50 mm +50 mm +70 mm uitval +35 mm Totale 
opbrengst 

1 Vollevelds 100% advies  7.684 a 38.950 ab 2.745 a 2.900 a 46.633 ab 50.400 ab 
2 Vollevelds 80% advies 8.250 a 38.083 ab 2.189 a 4.522 a 46.334 ab 51.572 ab 
3 Vollevelds 80% advies + bladbemesting 8.567 a 38.256 ab 2.161 a 4.123 a 46.823 ab 5.1889 ab 
4 In de rij 80% advies 8.000 a 43.011 ab 3.806 a 3.228 a 51.011 ab 55.072 ab 
5 In de rij 80% advies + bladbemesting 7.256 a 49.000 a 5.283 a 4.328 a 56.256 a 61.406 a 
6 Geen stikstofbemesting 10.422 a 30.744   b 745 a 3.528 a 41.167   b 45.717   b 

Gemiddeld 8.363   39.674   2.821   3.771   48.037   52.769   
KWV 4.130     13.970     5.113     2.887     10.499     10.870     

VC (%) 21   15   79   303   9,5   9,0   
p-waarde Factor 1 0,244 N.S. 0,017 * 0,142 N.S. 0,416 N.S. 0,007 ** 0,007 **. 
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5.4. KWALITEIT 
 

Er zit weinig verschil in het onderwatergewicht en het percentage drijvers tussen de verschillende 
objecten. Er zijn ook nauwelijks statistisch significante verschillen.  

 

Tabel 13  Onderwatergewicht (g/5kg) en % drijvers bij een dichtheid van 1,06 g/l – na oogst 

Nr Object Onderwater-
gewicht  

Drijvers bij 1,06 

1 Vollevelds 100% advies  436 ab 1,1 a 
2 Vollevelds 80% advies 422 ab 2,1 a 
3 Vollevelds 80% advies + bladbemesting 429 ab 0,0 a 
4 In de rij 80% advies 419 ab 4,2 a 
5 In de rij 80% advies + bladbemesting 399   b 1,7 a 
6 Geen stikstofbemesting 441 a 1,2 a 

Gemiddeld 424   1,7   
KWV 40,2     (n.v.t.)    

VC (%) 4   136,0   
p-waarde Factor 1 0,028 * 0,166 N.S. 

Transformatie                 ArcSin(vkw(x)) 

 

Ook op vlak van de frietkwaliteit werden geen noemenswaardige verschillen vastgesteld. De 
frietindex lag bij alle objecten onder een index van 2,0 wat een zeer goed resultaat is. Er werden 
weinig heterogene frieten (= kleurverschil op één frietstaafje) gezien. Het percentage suikertoppen 
lag nog een stuk lager. Suikertoppen zijn het gevolg van eindglazigheid (bruine toppen van de 
frietstaafjes). 

Tabel 14  Frietindex (schaal 0-6), percentage heterogene friet en percentage suikertoppen 

Nr Object Frietindex Heterogene friet Suikertoppen 
1 Vollevelds 100% advies  1,6 a 3,8 a                                                  0,0 a                                                  
2 Vollevelds 80% advies 1,6 a 3,8 a                                                  1,3 a                                                  
3 Vollevelds 80% advies + bladbemesting 1,4 a 0,0 a                                                  0,0 a                                                  
4 In de rij 80% advies 1,5 a 5,0 a                                                  0,0 a                                                  
5 In de rij 80% advies + bladbemesting 1,9 a 6,3 a                                                  1,3 a                                                  
6 Geen stikstofbemesting 1,7 a 3,8 a                                                  0,0 a                                                  

Gemiddeld 1,6   3,8   0,4   
KWV 0,607     (n.v.t.)    (n.v.t.)    

VC (%) 16,6   91,5   357,8   
p-waarde Factor 1 0,203 N.S. 0,269 N.S. 0,524 N.S. 

Transformatie                 ArcSin(vkw(x)) ArcSin(vkw(x)) 
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5.5. NITRAATRESIDU 
Onmiddellijk na de oogst werd van elk object een grondstaal genomen van de drie bodemlagen 0-30 
cm, 30-60 cm en 60-90 cm. Aangezien de staalname niet in herhalingen plaats vond, kan er geen 
statistiek uitgevoerd worden. 

 

Tabel 15  Nitraatresidu (kg NO3-N) – 15 oktober 2021 

Nr Object 0 – 30 cm 30 – 60 cm 60 – 90 cm Totaal 
(0 – 90 cm) 

1 Vollevelds 100% advies in één keer 55 34 20 108 
2 Vollevelds 80% advies 53 33 25 110 
3 Vollevelds 80% advies + bladbemesting 55 33 22 111 
4 In de rij 80% advies 59 48 27 135 
5 In de rij 80% advies + bladbemesting 69 34 20 123 
6 Geen stikstofbemesting 28 26 18 72 

 

De laagste hoeveelheid nitraat werd logischerwijs teruggevonden bij het object dat niks van stikstof 
kreeg met een nitraatresidu van 72 kg NO3-N/ha. Het meeste nitraat werd gevonden na bemesting in 
de rij.  

Aangezien de bodemstalen niet in herhaling werden genomen, moeten we wel voorzichtig zijn met 
deze resultaten. 
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6. Besluit 

Geen stikstofbemesting zorgde voor de slechtste gewasstand (geler loof) en een snellere start van de 
afrijping. Bemesting in de rij aangevuld met bladbemesting zorgde voor de traagste afrijping. Via 
dronebeelden van het afgelopen groeiseizoen werd onder andere de NDRE-index berekend op 
verschillende tijdstippen. Deze vegetatie-index bleef duidelijk het laagst bij het object zonder 
stikstofbemesting. Vanaf half juli werden een hogere NDRE-index vastgesteld na bemesting in de rij 
in vergelijking met een volleveldsbemesting. Deze verschillen bleven weliswaar klein. 

Als we naar de totale opbrengst kijken dan scoorden de objecten bemest in de rij het best vooral 
indien nog wat bladbemesting werd toegepast tijdens het groeiseizoen. Tussen de overige objecten 
met een vollevelds basisbemesting waren er op vlak van de totale opbrengst nauwelijks verschillen 
waar te nemen. Dit alles was niet statistisch significant verschillend. 
Een vollevelds N-bemesting aan 80% van het basisadvies in deze proef volstond dus voor een 
optimale opbrengst, zoals aangegeven door de bodemstalen 6 weken na planten. 
De rijenbemesting bleek in deze proef in een betere opbrengst te resulteren dan de vollevelds 
bemesting en een bijkomende bladbemesting had nog (niet significante) meerwaarde. Ook dit is een 
bevestiging van de bodemstalen half juni. 

Als we naar de grove frietsortering kijken (+50mm) dan kunnen we dezelfde tendens opmerken 
waarbij de verschillen zelfs nog iets groter worden maar nog steeds zonder statistisch significante 
verschillen. Geen stikstof geven zorgde natuurlijk voor de laagste opbrengst. 

Op vlak van de kwaliteit (onderwatergewicht, frietkleur) werden geen noemenswaardige verschillen 
waargenomen.  

Als we naar de nitraatresidu’s vlak na oogst kijken (niet in herhaling genomen) dan worden de 
hoogste waarden teruggevonden bij een basisbemesting in de rij. 

 

 

 


