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Precisielandbouw in de tuinbouw
Steven De Meyer - Agrometius
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Agrometius

• Invoerder Trimble in BeNeLux

Daarnaast Veris, Pessl, eBee, …

“Partner in precision agriculture”

• Team van 40 collega’s

• Sinds 1/11/11 Belgische bvba

• activiteiten
– Verkoop

– Support (supportlijn)

– Ontwikkeling 

– Trimble Authorised Service Provider 

– Trainingcenter

– RTK-netwerk AgroSPIN
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Precisielandbouw 

CIRKEL VAN PRECISIELANDBOUW

• In de kern gaat het om detectie van heterogeniteit in gewas of 
bodem, beslissen wat daar mee te doen en het vervolgens 
(geautomatiseerd) plaatsspecifiek uitvoeren en evalueren
(www.presielandbouw.eu).

• Variatie in de bodem

• Variatie in zonlicht

• Variatie in vochtvoorziening

– >Variatie in gewasgroei

– >Variatie in opbrengst

een egale afgifte is daar een goed reden voor???

Precisielandbouw 

Precisielandbouw 

• Precisielandbouw = percelen niet meer als uniform 

behandelen

• Verschillen detecteren en doseren waar nodig!

• Perceel plaatsspecifiek optimaliseren!

http://www.presielandbouw.eu/
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Precisielandbouw

• Bodemscan

– Bodem is de basis vd teelt

– Adhv Veris kunnen concrete parameters gemeten worden

– Basis van teelt is vocht, pH en organische stof

Veris

• Opgericht in 1996

– Dochter van Geoprobe, 

– Wordt gebruikt in 40 staten in US

– Wordt gebruikt in 25 verschillende landen

• Basisgedachte Veris:

– Bodems verschillen sterk in vele percelen

– Verschillen in de bodem beïnvloeden de opbrengst, zowel in 

kilogram als in euro!

– Precisielandbouw sensoren moeten niet enkel precies zijn, 

maar ook stevig en eenvoudig in gebruik

Veris

• Organische stof

• pH

• Elektrische geleidbaarheid

– bouwvoor

– 0-90 cm

• Hoogtekaart (0-3 cm nauwkeurig)

• Kalibratie o.b.v. precisie grondmonsters

Detectie Bodem: 

Veris bodemscanner
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Veris

Veris: EC (Electrical Conductivity)
• Elektrische stroom wordt door de grond geleid

• Meet 2 zones (bouwvoor en 0-90cm)

• Vooral zout en bodemtextuur beinvloeden de EC

• Millisiemens [mS]

Veris: pH

• Al rijdend wordt een staal gestoken en tegen de pHmeter 

gedrukt (10 s)

• Afgespoeld met water uit de tank

• Om de 20-30 m staal (afh v rijsnelheid)

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOXO6vHvoMcCFYbbGgodHccEVw&url=http%3A%2F%2Fwww.fvmmi.hu%2Fmuszer.php%3FNyelv%3D2%26ID%3D35&ei=g9XJVaWBMoa3a52Ok7gF&bvm=bv.99804247,d.d2s&psig=AFQjCNFL6WGp3GLQxAuy1qGTElJ3TdxJBg&ust=1439377002168452
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOXO6vHvoMcCFYbbGgodHccEVw&url=http%3A%2F%2Fwww.fvmmi.hu%2Fmuszer.php%3FNyelv%3D2%26ID%3D35&ei=g9XJVaWBMoa3a52Ok7gF&bvm=bv.99804247,d.d2s&psig=AFQjCNFL6WGp3GLQxAuy1qGTElJ3TdxJBg&ust=1439377002168452
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Veris: org koolstof %

• Spectrometer al rijdend het organische koolstof gehalte

• Iedere seconde een meting

• Organische koolstof (%)

Veris: hoogtekaart

• Video Veris
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Veris Dienst

• Knelpunten bij precisielandbouw:

– Niet enkel GPS nodig, sensoren, … kosten veel geld

– Data verwerking is specialistenwerk

– Expertise in advies is cruciaal

• Bundelen van expertise:

– Agrometius

– Bodemkundige Dienst

– Loonwerker die scant

– Adviseurs SANAC

– Landbouwer 

Precisielandbouw toegankelijk maken voor iedere landbouwer!!!

Veris Dienst

TRAJECT (6 weken)

1.Adviseurs SANAC/Agrometius verkoopt Veris scan

2.Loonwerker komt percelen scannen

3.Bodemkundige Dienst komt plaatsspecifieke grondmonsters steken

4.Data wordt verwerkt tot kaarten (EC, os, pH en reliëf)

5.Bodemkundige Dienst levert advies

6.Agrometius levert indien gewenst variabele kaart aan in gewenste formaat

7.Adviseurs SANAC bespreken advies, kaarten en grondmonsters bij de klant

Adviezen

– Combinatie van pH, organische stof en 

bodemtextuur => bekalkingsadvies

– Organische stof => compostadvies

– EC => indicatie voor bodemtextuur, CEC, 

verdichting 

– Op basis van plaatsspecifieke grondmonsters
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Adviezen

• Toekomstgericht:

– Variabel spuiten met bodemherbiciden op 

basis van 

– Kilverplan op basis van relief

– Managementzones in perceel op basis van 

EC

– Modellen voor N uitspoeling 

– Vochtige plaatsen in perceel

pH akkerbouw 2011-2015

Bron: parameter pH-KCl (databank BDB, 1/9/2011-31/8/2015)

Zuurtegraad
te laag: 

• slechte wortelgroei: Fe, Al, Mn-toxiciteit

• fosfor wordt vastgelegd (Fe-P, Al-P)

• slechte structuur van de bodem

• slechte opneembaarheid nutriënten

• laag rendement meststoffen

• onregelmatige opkomst van bieten, wortelen

• ….

• te hoog:

• bleke bladeren als gevolg van mangaan-, ijzer- en 

boorgebrek..

• fosfor wordt vastgelegd (Ca-P)

• “schurft” bij aardappelen

• ….

Belang optimaal kalken

http://www.kennisakker.nl/files/images/SCHURFTA.jpg
http://www.kennisakker.nl/files/images/SCHURFTA.jpg


15-9-2016

8

pH-KCl % Opbrengstverlies

4 25

4.4 8

4.8 2

5.2 0

5.6 1

6 7

% Opbrengstverlies bij maïs op zandgrond

Beschikbaarheid van 
voedingselementen bij 

verschillende pH
Textuur:  zand

Zandleembodem 4.2 4.6 5.1 5.6 6.1 6.6

Bieten 70 43 24 13 3 0

Gerst 70 35 13 1 0 3

pH-KCl

Bron: proefvelden Bodemkundige Dienst

% Opbrengstverlies op zandleemgrond met optimaal % C

Bij eenzelfde pH neemt de kalkbehoefte toe met toenemend 

organische koolstofgehalte van de bodem.  

De optimale pH voor uw perceel ligt op een lager niveau naarmate 

het organische koolstofgehalte van de bodem toeneemt. 

Door de combinatie van beide parameters kan een plaatsspecifiek 

bekalkingsadvies worden gegeven.

Eindverslag klantgegevens
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Eindverslag: Bodemkaart + locatie bodemstalen

Eindverslag:pH kaart

Eindverslag:pH beoordeling



15-9-2016

10

Eindverslag:bekalkingskaart

Eindverslag:organische koolsof

Eindverslag:geleidbaarheid (EC)
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Eindverslag EC (0-90 cm)

Eindverslag:hoogte

Veris Dienst

Wanneer scannen:

• Perceel moet goed berijdbaar zijn met trekker

• Mogelijk bij lichte vorst

• Geschikte momenten voor scannen (gebieds- en grondsoort afhankelijk)

– Na oogst, voor ploegen

– Voor planten / zaaien

Welke teelten:

• Mogelijk in alle gewassen

• Ook op weides, stoppels
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Veris Dienst

– Prijzen 
• 175 euro/ha 

• Scannen 7 ha samen eventueel met meerdere boeren

• Richten op percelen vanaf 3 hectare

• Kortingstarief vanaf grotere aantallen

• We rijden op 10m afstand, kleinere percelen/op verzoek dichter

• DEMO ACTIE VERIS, vandaag beslissen = 155 euro!!! ipv 175 euro

Vragen

Steven De Meyer

• M: 0479/577958

• E: s.demeyer@agrometius.be

mailto:s.demeyer@agrometius.be

