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Wie	  zijn	  wij	  

•  Noordelijke	  Precisie	  Landbouw	  Groep	  =	  
samenwerkingsverband	  van	  	  

– Spinof	  	  	  	  
– De	  Wadden	  

– Het	  Hogeland	  
•  Projectleiding:	  	  

Marleen	  Lamain	  (Weister	  Klap	  Advies)	  
Dirk	  Osinga	  (Nordwin	  College)	  

Sterke	  focus	  op	  (poot)aardappelteelt	  

2	  NPLG	  actualiteiten	  5	  september	  2012	  



Noordelijke	  Precisielandbouwgroep	  	  

•  De	  acMviteiten	  worden	  mede	  mogelijk	  
gemaakt	  door	  bijdragen	  van	  de	  EU	  (provincie	  
Groningen)	  en	  provincie	  Fryslân,	  LTO	  Noord	  
fondsen,	  KIZ,	  RWE	  en	  Rabobank.	  	  

•  NPLG	  is	  mede	  iniMaMefnemer	  in	  PPL:	  	  

Ontwikkeling	  N-‐	  advieslijnen	  voor	  de	  (poot)
aardappelteelt,	  2010/2011	  



Streven	  

•  Opbrengst-‐	  en	  kwaliteitsverbetering	  
– OpMmaliseren	  hectareopbrengst	  

– Verhogen	  percentage	  dure	  maten	  pootgoed	  

•  Duurzaamheid	  (‘meer	  met	  minder‘)	  
– Pootgoed:	  plantafstand	  aanpassen	  aan	  
bodemeigenschappen	  

– Alle	  gewassen:	  plaatsspecifiek	  bemesten	  en	  
spuiten	  

•  Kennisuitwisseling	  



Vergelijking	  sensoren	  2012	  

•  Greenseeker,	  CropCircle,	  UAV	  (Terrasphere/
Fieldcopter).	  

•  ‘Steekproefgroo_e’	  is	  zeer	  verschillend	  
(aangehangen	  sensoren	  meten	  10	  –	  25%	  van	  
het	  perceel,	  UAV	  100%);	  consequenMes?	  

•  Elke	  sensor	  meet	  in	  andere	  bandbreedtes	  en	  
berekent	  andere	  indexen	  (VI1,	  VI2,	  NDVI,	  
WDVI,	  TCARI/OSAVI);	  onderling	  verband	  vaak	  
niet	  duidelijk	  en	  uitwisselbaarheid	  nog	  gering	  	  



BemesCng	  2012	  

•  Besparing	  van	  60%	  goed	  
mogelijk:	  50	  kg	  
vloeibaar	  ipv	  80	  kg	  
korrels	  volvelds.	  

•  Experimenten	  2012	  
mede	  gericht	  op	  de	  
techniek	  van	  toepassing	  

•  Grote	  a_enMewaarde	  
voor	  telers	  



Effecten	  studiegroepen:	  

•  Telers	  zijn	  veel	  meer	  gaan	  nadenken	  over	  o.a.	  
bodemkwaliteit,	  grondbewerking	  en	  
organische	  stof;	  	  

•  Nieuwe	  impulsen	  voor	  onderzoek	  (o.a.	  belang	  
van	  sporenelementen,	  werking	  bodemleven);	  	  

•  Steeds	  meer	  contacten	  met	  fabrikanten	  om	  
werktuigen,	  sojware	  en	  gebruikers	  beter	  
samen	  te	  laten	  werken	  (o.a.	  Amazone,	  
Grimme,	  Trimble,	  Yara)	  



Proefrooiing	  



Scannen	  in	  plaats	  van	  proefrooien?	  	  

•  (nog)	  geen	  sensor	  die	  onder	  de	  grond	  
product,	  klei	  en	  water	  van	  elkaar	  kan	  
onderscheiden;	  

•  wel	  input	  voor	  discussie	  voor	  andere	  
(bovengrondse)	  sensortoepassingen	  	  	  



Poten met variabele pootafstand 



PrakCjkervaringen	  	  ‘1e	  generaCe’	  
(rechtrijden	  etc.)	  

•  WerkefficiënMe	  
– Minder	  belasMng	  van	  de	  chauffeur	  door	  
rouMnewerk	  

– Ne_o	  meer	  werkMjd	  omdat	  ook	  in	  het	  donker	  
gewerkt	  kan	  worden	  

•  Kwaliteit	  van	  het	  werk	  
– OpMmaal	  benu_en	  van	  beschikbare	  oppervlakte	  

– minder	  schade	  aan	  gewas	  door	  exacte	  
aansluitrijen	  (Parallel	  Tracking)	  



Problemen	  ‘2e	  generaCe’	  
(plaatsspecifieke	  toepassingen)	  

•  PrakMjkbedrijven	  haken	  af	  door	  ‘dataprop’:	  
zeer	  veel	  data,	  veel	  verschillende	  
bestandsformaten,	  fouten	  niet	  alMjd	  
herkenbaar,	  programmatuur	  vaak	  complex	  	  

•  Interpreteren	  van	  data:	  bij	  lage	  vegetaMe-‐
index	  meer	  of	  juist	  minder	  bemesten?	  	  

•  Zeer	  grote	  drempel	  bij	  precisielandbouw	  is	  
gebrek	  aan	  harmonisaMe	  (verschillende	  
fabrikanten,	  verschillende	  protocollen).	  



Elektronisch	  sorteren	  van	  pootgoed	  

•  afnemers	  vragen	  vaker	  naar	  aantallen	  knollen	  
in	  plaats	  van	  naar	  gewicht	  

•  arbeidsbesparing	  
•  beter	  voorraadbeheer	  
•  machine	  werkt	  goed	  voor	  gewassen	  
aardappelen	  (consumpMe)	  

•  onderzoek	  naar	  inzetbaarheid	  en	  
betrouwbaarheid	  voor	  ongewassen	  parMjen	  



‘Wapenfeiten	  2011-‐2012’	  

•  Meer	  en	  betere	  contacten	  met	  fabrikanten	  
•  Ca.	  400	  bezoekers	  op	  prakMjkmiddag	  2012	  

•  Berekening	  Accon	  AVM:	  precisielandbouw	  
verhoogt	  rendement	  

•  NPLG	  één	  van	  de	  parMjen	  aan	  de	  basis	  van	  
prakMjkonderzoek	  elektronisch	  sorteren	  van	  
pootgoed	  	  

•  NPLG	  één	  van	  de	  parMjen	  aan	  de	  basis	  van	  de	  
‘uitrol’	  van	  Veldleeuwerik	  in	  Noord-‐Groningen	  
en	  Noord-‐Friesland	  



Toekomstplannen	  en	  -‐wensen	  

•  voortze_en	  experimenten	  gewassensing	  met	  
o.a.	  UAV’s	  	  	  

•  bijdrage	  aan	  de	  discussie	  m.b.t.	  vegetaMe-‐
indexen	  (welke	  index	  in	  welk	  gewas	  en	  in	  welk	  
groeistadium)	  

•  bijdrage	  aan	  ontwikkeling	  van	  advieslijnen	  
n.a.v.	  gemeten	  vegetaMe-‐indexen	  

•  verbeteren	  gebruikvriendelijkheid	  van	  
systemen	  



Toekomstplannen	  en	  –wensen	  (2)	  

•  via	  PPL:	  bijdrage	  aan	  landelijke	  uitwisseling	  van	  
ervaringen	  m.b.t.	  dataverzameling	  en	  in	  kaart	  
brengen	  van	  door	  prakMjk	  toegepaste	  
oplossingen	  

•  en	  nog	  veel	  meer….	  

•  Maar:	  eind	  2013:	  formeel	  einde	  project,	  eind	  
2012:	  prakMsch	  einde	  

•  InformaMe	  op	  www.NPLG.nl	  


