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PPL project 139 ‘Factoren en protocol voor inzetbaa rheid sensoren’ 

Binnen het PPL project 075 ‘ontwikkeling van beslissingsondersteunende systemen voor het bijmesten van 

gewassen’ is onderzocht of het mogelijk is om via het gebruik van gewassensoren de biomassa-ontwikkeling en 

nutriëntenopname te meten. Voor een succesvolle toepassing van gewassensoren in de praktijk is het belangrijk: 

• om met zo min mogelijk ruis te meten;  

• dat goed bekend is onder welke omstandigheden er gemeten kan worden; en 

• dat sensoren over een groot deel van de dag inzetbaar zijn.  

 

Een meet- en beoordelingsprotocol voor de inzetbaarh eid van sensoren ontbreekt echter.  Diverse 

initiatiefnemers binnen PPL hebben daarom een ontwikkelverzoek ingediend met als doel inzicht te geven in de 

praktische toepasbaarheid van gewassensoren. Gebaseerd op de al verzamelde sensormetingen in het PPL-

project 075, plus aanvullende metingen en literatuurgegevens, is door NMI een protocol ontwikkeld dat duidelijk 

maakt onder welke omstandigheden sensoren inzetbaar zijn. Bij deze beoordeling is rekening gehouden met 

meetbereik, meettechniek, weersomstandigheden en bodembedekking. 

 

Advies voor gebruiker 
Dit onderzoek laat zien dat meetomstandigheden een grote invloed hebben op het gemeten spectrum. Hoe is nu 

concreet om te gaan met deze factoren die extra ‘ruis’ creëren op het gemeten spectrum en de afgeleide 

gewasindexen? Hiervoor zijn verschillende opties beschikbaar, voor zowel de agrarische gebruiker als voor 

ontwikkelaars van sensoren en bemestingsadviezen.  

 

 
Voor de agrarische gebruiker zijn er de volgende  praktische adviezen : 
• kalibreer het systeem voor toepassing op het perceel (d.w.z., zorg voor de juiste connectie tussen 

sensor-output en nutriënten-opname); 

• verander de meethoogte zodra het gewas meer dan 30 cm gegroeid is; 

• vermijd weersomstandigheden met veel bewolking, mist en regen, en bij gebruik van een actieve sensor 

moet minstens een halve dag gewacht worden na een regenbui; 

• vermijd de eerste twee uren na zonsopgang en voor zonsondergang; 

• zorg ervoor dat passieve sensors niet belemmerd worden door schaduw vanaf de trekker; 

• gebruik de meest robuuste gewasindex: de REP (CropScan) of de NDVI (GreenSeeker); en 

• houdt de kwaliteit van de sensor optimaal door het systeem regelmatig te laten kalibreren. 

 

 

 

Advies voor ontwikkelaars & onderzoekers 
Uit dit onderzoek is duidelijk geworden dat er aanzienlijke variatie op kan treden in sensor-output op basis van 

meettechnieken en weersomstandigheden. Het is aan te bevelen dat leveranciers van sensoren informatie 

leveren over de invloed van praktische meetomstandigheden (meethoogte, meettijdstip, bewolking) op de 

meetwaarden en de daaruit berekende vegetatie-indexen. Voor een deel is deze informatie bekend, maar tot op 

heden is weinig onderzoek gedaan naar de gecombineerde invloed van deze factoren. De resultaten van 

bestaande onderzoeken zijn vaak beperkt tot één of enkele factoren en alleen geldig voor het desbetreffende 

gewas, sensortype, jaar en dag van meten. Gezien de variatie die op kan treden in gewasindexen, betekent dit 

dat deze ‘ruis’ ook gevolgen heeft voor de interpretatie van NDVI-kaartjes, vergelijkende studies, en de 

ontwikkeling van bemestingsadviezen.  
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De hierboven beschreven adviezen kunnen worden samengevat in één figuur waarbij de onderliggende relatie 

tussen locatie, sensortype, weer, en meettechnische gegevens samenkomen. Via deze aanpak is het mogelijk 

om voor elke combinatie een gepast advies te geven. Indien gewenst is het zelfs mogelijk om deze opzet als 

beslissingsondersteunende module of web-applicatie te koppelen aan bijvoorbeeld een sensing-gestuurd 

bemestingsadvies.  

 

 
 

In het rapport is bovenstaande protocol kwalitatief ingevuld voor het gebruik van de CropScan en GreenSeeker bij 

vijf verschillende gewassen. Hierbij lag de focus op de identificatie van de belangrijkste factoren en hun invloed 

op het spectrum en gewasindexen. De ontwikkelde statistische modellen kunnen echter ook gebruikt worden als 

input van het protocol. Hiermee is het mogelijk om een automatische correctie uit te voeren zodra afgeweken 

wordt van de ‘standaard’ meetmethode. 

 

Gezien het belang van deze praktische aspecten voor een goed meetresultaat, en daarmee ook voor een 

succesvolle toepassing van sensoren in de praktijk, is het aan te bevelen om de onderliggende database verder 

aan te vullen. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van gegevens uit andere praktijkproeven om zo de in dit 

rapport gepresenteerde resultaten verder uit te bouwen. Het belang hiervan wordt bevestigd door het toenemend 

aantal publicaties dat sinds 2010 aandacht vraagt voor deze problematiek.  
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Samenvatting onderzoeksresultaten 
Het onderzoek laat zien dat de invloed van het gewastype - en daarmee ook de teeltwijze en bodembedekking - 

sterk varieert en van grote invloed is op het gewasspectrum (Tabel 1). Circa 50 tot 70% van de variatie in sensor-

output is hieraan gerelateerd. Het tijdstip waarop gemeten wordt kan aanvullend grote veranderingen 

veroorzaken: het effect varieert tussen <1% tot maximaal 65%. De meethoogte veroorzaakt een verandering in 

sensor-output van <1 tot 40%. Variatie in weer (invallende straling, neerslag, temperatuur) heeft ook invloed op 

het spectrum, maar dit effect is klein in vergelijking met de hierboven besproken factoren. De invloed van de 

onderzochte factoren is sensorspecifiek en hangt samen met de gebruikte gewasindex. De CropScan laat 

bijvoorbeeld grote effecten zien voor de aanwezigheid van schaduw, terwijl de GreenSeeker gevoelig is voor de 

aanwezigheid van vocht. De aanwezigheid van onkruiden leidt tot weinig veranderingen in het spectrum. 

 

Tabel 1. Samenvattend overzicht van de invloed van externe factoren die sensor-output beïnvloeden 

Type onderzoek: Metingen PPL-075  Metingen PPL-139  Qui ckscan 

Sensor CropScan  CropScan GreenSeeker  Divers 

Verklaarde variantie in sensor output 

Gewas & bodem 20 - 70%  20-82% 62-81%  - 

Weer <1 – 15%  <1 – 5% -  - 

Meettijdstip 15 - 20%  9 - 56% 3-10%  - 

       

Effect op sensor-output (relatief t.o.v. standaardme ting) 

Gewastype  1 – 72%  1 – 315% 22 - 600%  - 

Meettijdstip <1 – 56%  <1 – 90% 4 - 70%  <3 – 35% 

Meethoogte <1 – 40%  <1 – 23% 2 – 64%  <10 - >100% 

Neerslag & dauw <5%  <1 - 6% <1 – 32%  <1 - 60% 

Schaduw -  <1 – 200% <2%  <1 – 15% 

Onkruiden <10%  - -  <25% 

Temperatuur <5%  - -  <5% 

 

De resultaten van deze studie kunnen als volgt worden samengevat: 

• praktische meetomstandigheden hebben een grote invloed op de sensor-output. Deze invloed is gewas en 

sensorspecifiek; 

• de hoeveelheid ‘ruis’ valt te verminderen wanneer de hier gepresenteerde adviezen worden gevolgd; en 

• het is aan te bevelen om automatische correctiefactoren te ontwikkelen voor afwijkende 

meetomstandigheden. 

 

 


