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Rob Baken– General Manager 

Precisielandbouw voor
Volsog Leden

Vandaag

• Vantage Agrometius update

• Waarom Vantage

• NEW Trimble GFX

• Nieuwe mogelijkheden mbt variabel 
bespuiten
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Agrometius
“Partner in precision agriculture”

• Trimble, Veris, Pessl, eBee, Precision Makers, …

• Team van 60 collega’s

• BVBA in Sint-Truiden met 14 medewerkers

• Sinds dit jaar GMBH in DLD 

• Naamsverandering naar Vantage Agrometius

Ruim 50 specialisten staan voor u klaar
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vantage Waarom?

• Wereld dekkend netwerk van premium 
dealers die merkonafhankelijke producten 
en diensten op gebied van 
precisielandbouw aanbieden. 

• Trademark van Trimble

One-Stop Shop
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Dicht bij de klant

De gehele keten 

Voeding industrie
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Trimble GFX 750

The next generation

• Android besturing

• Altijd vooruit achteruit herkenning

• Virtuele sectie controle

• Elektrisch sturen met hydraulische nauwkeurigheid

• Isobus Splitscreen

• Perceelsherkenning via Google maps
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• Variabel doseren is geen toekomst maar werkelijkheid

• Bespaar het milieu

• Zorgt voor betere kwaliteit

• Hogere opbrengst

Nieuwe mogelijkheden

Bodemherbicide kan naast onkruid bestrijden ook schade 
geven aan het gewas (bijv. ui, biet, aardappel)

Dit kost extra middel, én kost
opbrengst!

Variabele bodemherbicide dosering
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• Zwaardere plekken hogere dosering

• Lichtere plekken lagere dosering

Verschillen in zwaarte van de grond vaak al 

in het veld of van boven te zien

Dosering afstemmen op zwaarte grond

• Bodemherbiciden moeten in de toplaag van de bodem oplossen

• Beschikbaarheid en activiteit bodemherbicide wordt beïnvloed door:

– Textuur (Klei, leem, Zand)

– Organische stof

– pH

Dosering afhankelijk van zwaarte grond
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Herbicide: Frontier Optima 
Onkruid: Vogelmuur

Effect OS op effectiviteit herbicide

Variabel spuiten bodemherbiciden

Huldenberg - 20% variatie - wintertarwe Almkerk - 30% variatie - uien
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 Bodemherbiciden:

 Besparing 10-15% op bodemherbiciden. (in uien tot 20 
euro/ha)

 Meeropbrengst in uien, aardappelen, bieten, … (3%)

 Compost:

 Bij lage organische stof +1%, 5-10% opbrengst

 …

Kostprijs vs meerwaarde

18

GreenSeeker

• Plaats specifiek Vegetatie Index in kaart brengen

– Relatie met N-inhoud

– Relatie met loofgewicht

• Realtime variabel afgifte

• Werkt dag en nacht en in veel gewassen (eigen 
lichtbron)

• Geen extra bewerking op veld

• Automatisch dataverwerking in Trimble scherm
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Greenseeker data Data: Bayer ForwardFarming, Huldenberg

GREENSEEKERS:
Veel metingen
 Evolutie van gewas

Eigen lichtbron
 Vergelijking tussen percelen

Automatische dataverwerking
Makkelijke rapportering

Toepassingen: Greenseeker
• Monitoren gewas gedurende het seizoen

• Opbrengstmeting in specifieke gewassen

• Online bemesten in het seizoen
– Tarwe, aardappelen, graszoden, spinazie, … 

• Voorgeprogrammeerde rekenregels
– Loofdoding aardappelen
– Groeiregulatie granen
– Phytophthora bespuiting 
– …
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• Minder middel gebruik

– 20-30% middelreductie

– € 10,- tot € 30,- per ha/jaar besparen

• Ruime veiligheidsmarge, uitgaande van meest

“ongunstigste” omstandigheden

• Beter & efficienter binnen huidige normen spuiten

• Niet alleen minder doseren, maar ook meer op extra groene plekken

• Goed voor milieu en imago

Voordelen variabele loofdoding

Besparing loofdodingsmiddel 373l ipv 500l/ha
=25%

VRA bespuiting loofdoding 12/09/17

Data: Bayer ForwardFarming, Huldenberg



07/02/2018

12

Aangetoonde relatie tussen biomassa 
en benodigde dosering van het middel  (WUR, 2015)

Minder biomassa = Minder middel benodigd

• Niet alleen biomassa is van invloed op dosering
– Dosering wordt o.a. gebaseerd op ras, weer en de infectiedruk. Deze

factoren zijn complex maar moeten meegenomen worden in variabele
toepassing

Variabele Phytopthora bestrijding

• Model WUR gaat uit van meest “ongunstigste” 
omgevingsomstandigheden

– Door hoge veiligheidsmarge kan middel bespaard
worden zonder grote risico’s

• Bespuitingen kunnen uitgevoerd worden via 
gangbaar spuitschema

• Eerste (5/6) bespuitingen variabel doseren, 
vervolgens gangbaar (gewas sluit)

Model WUR voor Variabele Phytopthora
bestrijding

“Praktijkproeven laten zien dat voor toepassing een contactfungicide tegen Phytophthora variabel 
doseren praktisch haalbaar is” (IJKakker meerjarige praktijkproeven)
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Doseringen phytophthora (5x, tot gewas sloot) 

Variabel: 0,39 L/ha 
Constant: 0,5 L/ha

21/6

Variabel: 0,47 L/ha 
Constant: 0,6 L/ha14/6Variabel: 0,23 L/ha 

Constant: 0,5 L/ha
8/6

Variabel: 0,42 L/ha 
Constant: 0,5 L/ha

30/6
8/7 Variabel: 0,4 L/ha 

Constant: 0,5 L/ha


