
Dit project wordt gefinancierd uit het Programma voor Platte-

landsontwikkeling 2014-2020 voor Nederland (POP3). Dit pro-

gramma wordt deels gefinancierd uit het Europees Landbouw-

fonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). 
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Met een aantal boeren uit Noord-Groningen zijn maatregelen in praktijk getest om de 

pootaardappelteelt op het Hogeland in Groningen te verduurzamen en te vergroenen. 

Het zijn voorbeelden van natuurinclusieve maatregelen. De maatregelen zijn gericht op 

de ontwikkeling richting duurzame en liefst chemie-vrije teelt, met inzet van sporenele-

menten, het opnemen van een ’sabbatical year’ met groenbemesters in het bouwplan 

en de inzet van compost. Er is onderzocht wat de effecten van de maatregelen zijn op 

agrobiodiversiteit, het verbeteren van de bodemkwaliteit en het sluiten van kringlopen.  



Samenvatting resultaten 

In deze flyer vindt u een overzicht van de 3 verschillende maatregelen die tij-

dens dit project als veldtest zijn aangelegd. De resultaten per maatregel worden 

in 3 aparte flyers uitgebreider toegelicht.  

Houd u in gedachte dat het relatief droge jaren (2018, 2019) waren en dat dit 

van invloed kan zijn op de uitkomst van de veldtesten. 

1. Ontwikkeling richting duurzame en liefst chemie-vrije teelt, met 

inzet van sporenelementen  

 

Bij deze maatregel zijn drie behandelingen met elkaar vergeleken: 

a. Gangbaar: elke week chemische gewasbescherming, zonder 

sporenelementen. 

b. Half: toevoeging van mix aan sporenlementen en 50% geredu-

ceerde chemische gewasbescherming. 

c. Eco: toegevoegde mix aan sporenelementen, geen chemische 

gewasbescherming. 

 

Er is gekeken naar de effecten van de 3 behandelingen op het ge-

bied van natuurlijke vijanden, luizendruk, plantsapmetingen en op-

brengst. 

De veldtest laat zien dat een combinatie van sporenelementen toe-

voegen en verminderen van gewasbeschermingsmiddelen kan bijdra-

gen aan een duurzamer management voor het telen van pootaard-

appelen. Qua opbrengst en sortering kwam Eco als beste naar voren 

in 2018. In 2019 was dat voor opbrengst en sortering de behandeling 

Half. Voor de effecten van de 3 verschillende behandelingen op de 

natuurlijke vijanden en de plaagdruk was het effect minder duidelijk 

aanwezig. 

2. ’Sabbatical year’ met groenbemesters 

 

Aan het begin van het rustjaar, ook wel ‘sabbatical year’ genoemd, 

zijn er 3 verschillende mengsels van groenbemesters ingezaaid. De 

groenbemesters waren uitgekozen op de verbetering van verschillen-

de factoren, zoals de opbouw van organische stof, diepere beworte-

ling en het verminderen van schurft. Daarnaast werd er gekeken naar 

de verandering in bodemkwaliteit, de bewerkbaarheid van de gron-

den de opbrengst van de pootaardappelen. 

 

Hieruit kwam naar voren dat alle 3 de groenbemesters positieve effec-

ten hadden op de bodemkwaliteit. Er is geen verschil in opbrengst ge-

vonden tussen de kg-opbrengst (van 28-55cm) bij de 3 verschillende 

groenbemestermengsels.  

3. Compost  

 

Aan het begin van de 2 teeltseizoenen is GFT compost aangewend. 

Hierbij werden er 3 compostbehandelingen met elkaar vergeleken, 

namelijk 0, 20 en 40 ton per hectare compost (vers gewicht). De inzet 

van GFT compost had als doel om de a) bewerkbaarheid te verbete-

ren; b) de nutriëntenvoorziening op peil te houden; en c) het bodem-

leven te stimuleren. 

 

Uit de twee jaar kwam naar voren dat 20 ton/ha (vers gewicht) het 

gunstigst was voor de pootaardappelteelt in termen van opbrengst 

en het stimuleren van bodemleven. 

Wilt u meer weten over dit project? Neem contact op met: Merel  

Hondebrink m.hondebrink@louisbolk.nl of Koos Koop  

info@collectiefmiddengroningen.nl of bezoek de website van CMG 

(www.collectiefmiddengroningen.nl). 


