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BASIS (2008 – 2020)

• Langjarige systeemproef op zavel/klei

• Optimalisatie gereduceerde grondbewerking

• In combinatie met rijpaden

• Toetsing op landbouwkundige en milieukundige effecten

– Opbrengst

– Emissies

– Integrale bodemkwaliteit

• In een bedrijfscontext

– (semi-)praktijkschaal

– Vruchtwisselingsverband

– Regionale problematiek

– Gangbaar en biologisch



Vruchtwisseling BASIS

 Belangrijke gewassen in de regio, diverse typen

● Akkerbouw-, groenten- en voedergewassen

● Maai- en rooivruchten

 Volledige vruchtwisseling; 
halve rotatie jaarlijks in onderzoek

 Maximale inzet groenbemesters (verantwoord)

aardappel suikerbiet zomergerst   zaaiuien GA

BIO aardappel grasklaver witte kool z.tarwe B peen      z.tarwe
veldboon 



Systeemvergelijking BASIS

Gangbaar

kunstmest

Biologisch

Vaste mest + drijfmest 

Organische stof: groenbemester 
en compost (bedrijfsextern)

Vergelijk ploegen – NKG (met en zonder woelen)

Organische stof: groenbemester en 
maaimeststof (bedrijfsintern)

Rijpadensysteem 3.15 m



 Reductie hoofdgrondbewerking 

t.o.v. 25 cm  ploegen/spitten

 Inclusief alle gwb handelingen

 In maaigewassen relatief 

gemakkelijk

 In NL akkerbouw 

● rotatie incl. ruggenteelt aardappel, 

peen

● Incl fijnzadige gewassen (peen, ui)

● Verschillen zand en klei 

 Niet kerend, strokenzaai, 

directzaai,

ondiep ploegen (< 15 cm)

Gereduceerde grondbewerking in NL
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Potentie niet kerende grondbew.

• Minder erosie en stuiven
• Bescherming toplaag
• Meer bodem biodiversiteit
• Meer bovengrondse biodiversiteit
• Meer doorlopende bio-poriën
• Hogere aggregaat stabiliteit
• Hogere o.s. gehalte
• Meer/langer groenbemesters (klei)
• Lagere kosten/brandstof
• Hogere draagkracht

Risico’s
• Meer onkruid
• Slechter zaaibed
• Hogere ziektedruk
• Dip in opbrengst



Potentiële nadelen rijpaden

Machine breedte

Kosten

Ploegen/gbw

Randrijen

Verdichting langs 
rijpad

Opbrengst per rug in aardappel (Lelystad 2015,2018)



Relatieve opbrengsten (100% = kerend)

0
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2011 2012 2015
ploegen NKG met woelen NKG zonder woelen



Financiële opbrengsten en kosten
Bruto geldopbrengst en kosten in €/ha  per locatie

gereduceerd-ploegen (tm 2014)
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Hogere onkruiddruk
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Trial BASIS - year 2012

Ploughing-cover crop

Ploughing-no cover crop
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Zomertarwe biologisch, klaver onderzaai



Indringingsweerstand J9-4
BASIS Lelystad 

2010 2016
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Ontwikkeling bulkdensity in de tijd

2010 zaaiui 2016  suikerbiet
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a

b

b

a

n.s

n.s

Perceel J9-4 Lelystad , bulkdensity in gr/cm3



Aggregaatstabiliteit
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Bas Oudshoorn, mei 2012.
Gangbaar: suikerbiet, biologisch: zomertarwe

a       b a       b

ST=ploegen
M=NKG zonder woelen



Regenwormen (aantal/m2)

J9-2b: SB, J10-3: ZT, J10-6: CA



Regenwormen (aantal/m2)

Steve Crittenden en Bas Oudshoorn



Bodembiologie 

ploegen = 100% Fungal biomassBacterial biomassMineralizable NHWC

(µg C/g dry soil))(µg C/g dry soil))(mg/kg) (µg C/g)

gangbaar 0-15 10.6 21.8 12.4 306

gangbaar 15-30 5.8 19.5 8.7 334

biologisch 0-15 10.2 27.9 25.6 405

biologisch 15-30 12 30.2 17.8 379



N-opslag bouwvoor (2016)



Stikstof mineralisatie
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Gewas 2016: 
winterpeen
Voorvrucht: 
zomertarwe met 
witte klaver



Koolstof opslag (g/kg) (2016)
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NKG + rijpaden
• Combinatie met potentie

• Opbrengst vergelijkbaar muv fijnzadigen

• Betere structuur

• Aanwijzingen betere klimaat adaptatie

• Meer biodiversiteit onder en bovengronds (wormen?)

• Indicaties voor hogere N- efficiëntie

• Meer C-opslag

• Innovatie in mechanisatie en inputs nodig

• > 100 jaar optimalisatie ploegsystemen .......  

10 jaar onderzoek nkg, ......         

er zit nog veel rek in!



Uitdagingen NKG + rijpaden

• Verdere vermindering bodemdruk, oogsten vanaf rijpaden, 
bodemvriendelijke oogst!

• Verbeteren opbrengst randrijen
– Voorkom inbrengen slechte grond in bed

– Aanpassen rij-afstand aardappel en peen?

• Bewerking groenbemesters

• Onkruidbeheersing 

• Opbrengst stabiliteit peen en ui 

• ondiep ploegen 

• Gewasdiversiteit dmv strokenteelt



Dank voor uw aandacht!


