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In het Groningse Feerwerd troffen de 
telers van het Praktijknetwerk ‘Opti-
malisatie teelt vanuit miniknollen’ 

elkaar onlangs. Hier test deelnemer Foppe 
Jan Dijkstra de teelt van miniknollen met 
druppelirrigatie. Tien telers kregen een 
aanvraag bij Dienst Regelingen gehono-
reerd. Ze zoeken nu naar methoden om 
de kwaliteit en het aantal miniknollen te 
maximaliseren.

Dijkstra heeft op zijn perceel miniknol-
len de techniek liggen die in droge gebieden 
in het Midden-Oosten en heel veel andere 
delen van de wereld al wordt gebruikt in 
aardappelen, fruit en meer gewassen. Pieter 
van der Meij van Netafim leverde de tech-
niek en Arie Jan Broere is installateur van 
dergelijke systemen. Van der Meij en Broere 
geven uitleg bij de techniek en Dijkstra wis-
selt de eerste ervaringen met de druppelirri-
gatie uit met zijn praktijknetwerkcollega’s.

DROGE VOORJAAR
Dijkstra is met 40 hectare akkerbouw en 

daarin meer dan de helft pootgoed specia-
list in hoogwaardig pootgoed. Met het droge 
voorjaar van 2011 in zijn achterhoofd zocht 
hij contact met Broere. Zo kwam het idee 
voor de demonstratie met zes rijen druppe-
lirrigatie. De knolletjes zijn op 2 mei gepoot 
en op 15 mei aangefreesd.

De teler moet ervaring opdoen met het 
systeem. Hoeveel water moet je geven en 
wanneer? Voordeel is dat het systeem het 
toelaat om leidingwater of tegen bruin-
rot ontsmet water te gebruiken. Dijkstra 
vangt het druppelirrigatiewater op van het 
dak. Het is mogelijk ook meststoffen toe te 
voegen aan het water, maar eerst willen de 
telers weten wat de invloed van de regelma-
tige vochtvoorziening is.

Na Hemelvaartsdag gaf Dijkstra bijna 
alle dagen water. Toch ziet de rug er van 
binnen niet echt natter uit dan de ruggen 
zonder slang. Met sensoren registreert het 

systeem de vochtgehaltes in de rug en de 
hoeveelheid water die via de slang wordt 
gegeven. Volgens Pieter van der Meij van 
leverancier Netafim geven de zenders in 
het veld elke 20 minuten de metingen door 
aan de centrale ontvanger. De zenders wer-
ken over enkele kilometers. De data komen 
beschikbaar voor gebruikers via het mobiele 
net en zijn via internet uitwisselbaar.

NUTRIGATIE
Netafim is tegenwoordig eigenaar van 

Revaho. Onder die laatste naam kennen 
Nederlandse boeren en tuinders het bedrijf 
nog vaak. Netafim produceert op dertien 
plaatsen overal op de wereld systemen voor 
‘nutrigatie’. Doel van deze techniek is met 
beperkte hoeveelheden water en meststof-
fen optimaal te produceren. De systemen 
geven de telers informatie en maken het 
ook steeds vaker mogelijk om pompen en 
kranen op afstand te bedienen. Het bedrijf 
komt deze zomer met software genaamd 
uManage voor agrarische toepassingen.

De systemen bieden de mogelijkheid om 
weergegevens en veldmetingen met sensoren 
te gebruiken bij de beslissing om water en 
meststoffen te doseren. Ook kunnen boeren 
gegevens in het veld verzamelen. Ze kunnen 
met speciale apps voor smartphones foto’s 
maken van de gewasstand of beestjes die 
weer gebruikt kunnen worden bij de teelt-
beslissingen.

Broere bezocht Israël en was onder de 
indruk van de mogelijkheden. Als installa-
teur ziet hij mogelijkheden in de teelt van 
akkerbouwgewassen en vollegrondsgroen-
ten. De eerste experimenten met druppelir-
rigatie werden al in de jaren negentig van 
de vorige eeuw gedaan, maar belangrijke 
verbeteringen in de aanvoerslangen en de 
druppelaars, die nu ook over hoogtever-
schillen een gelijkmatige hoeveelheid water 
afgeven, maken de systemen bruikbaarder. 
Daarbij komt dat de hele combinatie met 
computers en sensoren juist de laatste jaren 
veel meer mogelijk maken.

De telers en andere deelnemers aan de 

avond in Feerwerd komen in de discussie 
met suggesties om het nog beter te doen of 
om het onderzoeksresultaat te verbeteren. Zo 
denken de aanwezigen dat het belangrijk is 
vroeg te beginnen met water geven om knol-
rui te voorkomen. De hoeveelheid knolletjes 
is bij miniknollen immers belangrijker dan 
het gewicht. Een andere suggestie is om ook 
een sensor in een niet-geïrrigeerde rug te 
zetten. Zo krijg je meer informatie over het 
verschil tussen behandeld en onbehandeld. 
Van der Meij gaat dat zo snel mogelijk aan 
de proeven in Westmaas en Kollumerwaard 
toevoegen.

KOSTENPLAATJE
De prijs van het systeem interesseert de 

telers ook. Voor deze opzet komen de kosten 
op 3000 euro per hectare. Dat is zonder elek-
tronica. Wie een permanenter systeem wil, 
dieper in de grond, betaalt daar een kleine 
8000 euro voor.

J o r g  Tö n j e s

Druppelirrigatie in miniknollen
Pootaardappelacademie zet studiegroep voort in water en bodem

TEELTTECHNIEK

Foppe Jan Dijkstra bespreekt met andere telers de groei van miniknollen met en zonder druppelirrigatie. 
F o t o ’s :  N i e u w e  O o g s t

Een station verzamelt informatie over de beregening en de vochthuishouding. De informatie komt draadloos binnen 
via zendertjes die aan de sensoren in het veld zitten en gaat dan via internet naar de teler.

Pieter van der Meij van Netafim (links) en Arie Jan Broere van Broere Beregening zijn ervaringsdeskundigen in de druppelirrigatie.

De Pootaardappelacademie is ermee gestopt, maar telers 

hebben de smaak te pakken en zoeken naar nieuwe midde-

len en technieken om de pootgoedteelt te verbeteren.


