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Precisielandbouw Noord-Nederland

2.  PL  groep De Wadden

3.  Pl groep Het Hogeland

4. Spinof

1. Mijno van Dijk Mechanisatie



Doelstellingen
n Rendementsverhoging:

n Kwaliteitsverbetering producten
n Betere kennis van de samenstelling en dynamiek van 

de bodem
n Productiviteitsverhoging van de gewassen
n Vermindering gebruik GBM
n Vermindering gebruik nutriënten
n Vermindering uitspoeling nutriënten
n Betere beheersing bedrijfsproces
n Beheersing aaltjes



Proces precisielandbouw

n Registratie 
n Analyse
n Toepassing
n Verbetering

Verhoging Economisch Rendement 
Doelstelling + 5%



Research

n Graanopbrengstkaarten
n Biomassa (via Crop Circle en Basfood)
Relatie met bodemkwaliteit:
n Bouwvoor: 

Relatie met bodemkaarten The Soil
Company

Dieper dan de bouwvoor:
n EM 31 en profielkuilen 



Opbrengstmeting in graan



Opbrengstkaarten maken



Kaart graanopbrengst



Conclusie 2006

n De graanopbrengstkaart is een duidelijke 
indicator voor storende lagen onder de 
bouwvoor.

n Graanopbrengst en kaarten bouwvoor Soil
Company hebben vrijwel geen correlatie.

n Verschillen in het perceel tot 50%
n Seizoensinvloeden camoufleren uitslagen



n Meten straling 
+ 

n Nemen referentie 
monster

“De Mol”



Bodemscans  TSC

n Geeft completer beeld dan een aantal prikken 
per hectare

n Analyse van de gegevens staat nog in de 
kinderschoenen.

n Validatie moet beter!

n Lutumgehalte is betrouwbaar



Maken taakkaarten

n In totaal 61 kaarten in de projectperiode:
n Kunstmest strooikaarten
n Compost strooikaarten
n Betacal strooikaarten
n Pootkaarten
n Grondbewerkingskaarten



10 % verschil zie je niet!

Locatiespecifiek kunstmeststrooien



Plaatsspecifiek compost verspreiden





Op basis lutumgehalte

Locatiespecifiek planten



Conclusies na 3 jaar experimenteren

n Opbrengstverschillen in het perceel tot 30%
n Plaatsspecifiek poten van aardappels is  

technisch goed mogelijk. 
n In 2006 13 bedrijven praktijkperceel op basis 

lutumgehalte geplant
n Toepasbaarheid: 

n Afhankelijk  van homogeniteit van de bodem
n Rasverschillen
n Waterretentie 
n Dikte teeltlaag?
n Klimaat
n ????
n Voorstel nader onderzoek PA



Locatiespecifiek planten 2

n Combineren met biomassa meting geeft
mogelijkheid tot plaatspecifiek direct 
reageren.

n Remote sensing

n Crop Circle: gericht op individueel bedrijf.
n weersafhankelijkheid 

> real time gegevens zijn nodig om te kunnen 
anticiperen



Gewasscan Crop Circle

Remote sensing



Conclusies

1. Technisch gezien is plaatsspecifieke 
landbouw goed mogelijk met aanpassingen 
van bestaande mechanisatie.

Maar alleen voor maximaal 20% meest innovatieve bedrijven 
bij de heersende gebruikersonvriendelijkheid



Conclusies 

2. Akkerbouwers kiezen voor eigen    
mechanisatie

3. Een gemiddelde rendementsverhoging van 
5 % lijkt zeker niet onmogelijk, maar is in de 
praktijk nog niet vastgesteld. 

> De investeringkosten liggen nog te hoog 
cq. de betrouwbaarheid is nog niet voldoende 
bewezen.



Na vijf jaar (2007)

Er is gewerkt aan 
n betere kennis op het gebied van bodem en 

bemesting

n In gang zetten ontwikkeling van rendabele 
GPS-toepassingen binnen landbouw



Ervaringen

n Praktijk gestuurd
n Gemist: 

- research van kennisinstellingen om de  
uitgangspunten te onderbouwen

n implementatie lukt alleen als de kenniskloof 
wordt gedicht en de betrouwbaarheid       
toeneemt (validatie).



n Met PPL landelijk:  via inventarisatie van 
investeringen: 50.000 miles

n Komen tot gewasgroeimodel voor aardappels
n In het Programma Precisie Landbouw (PPL) 

investeren landbouwbedrijfsleven en 
ministerie van EL&I in hulpmiddelen voor 
innovatieve Controlled Traffic Farming, 
Bemesting en Gewasbescherming

Vanaf 2010 vervolg



PPL thema’s

Gewasbescherming
(Foto: Mechanisatiefabriek Steketee)

Bemesting
(Foto: Landbouwcommunicatie BV)

Controlled Traffic Farming
(Foto: Kverneland Group Mechatronics BV)



Nieuw Provinciaal Project
2010-2013

n Financiële steun door provincie Groningen, 
Fryslân en europese fondsen

n LTO Noord projecten fonds
n RWE
n KIZ 
n Eigen bijdrage.



Nieuw Provinciaal Project (2)
n AOC Friesland als projectleider

n Per stichting een deelaspect:
n optimaal doodspuitmoment (De Wadden)
n plaatsspecifiek fosfaat en poten ( Spinof)
n ICT: integratie in managementpakketten (Het 

Hogeland)
n Kennisverdieping: - ICT

- Bodemkwaliteit (Coen ter Berg)



Adviesregel N, zomer 2010



Bepaling opbrengst met sensoren



Analyse en toepassing



Precisie landbouw

Het Het oogoog op de op de toekomsttoekomst gerichtgericht

Bedankt voor uw aandacht !


