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Corrigerende middelen alleen waar nodig

• Sensoren

• Spectrale technieken

• Drones

29/12/2019 4

Precisie-landbouw



Zeer plaatselijke dosering

• Robots, GPS gestuurd, drones

• Hogere variabiliteit in concentratie

per locatie/ per plant/ per blad of 

vrucht
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Gevolgen voor staalname en analyse?

Doel : 
informatie omtrent de bemonsterde partij -> 
analytische resultaten

Op basis van een gepast staalname-plan:

• Hoeveel stalen te nemen

• Van welke producten stalen te nemen.

• Frequentie van staalname

• Plaats van staalname

• Staalname methode
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Van partij tot analyse
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Variabiliteit op een resultaat
Analytische variabiliteit

Staalname variabiliteit

Andere…

Staalname variabiliteit belangrijk?

MU tot = SQRT (MUsampling
2 + MUlab

2 + MUother
2)

Verhoging van één variabiliteits-deel
kwadratische bijdrage bij het totaal!
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Klassieke landbouw
Resultaat 0.20 mg/kg
Onderstel 
• MU lab = 20 % RSD 
• MU sampling = 20 % RSD

Bereken MU tot

• MU tot = SQRT ( MUlab
2 + MU sampling 

2)
• MU tot = SQRT ( 20 2 + 20 2)
• MU tot = 28 % RSD

• Total MU = 57 %

True value is tussen [0,09 – 0,31] ppm
Factor 3,4 tussen beide grenzen
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Precisie-landbouw
Resultaat 0.20 mg/kg
Onderstel 
• MU lab = 20 % RSD 
• MU sampling = 30 % RSD (+10% precisielandbouw)

Bereken MU tot

• MU tot = SQRT ( MUlab
2 + MU sampling 

2)
• MU tot = SQRT ( 20 2 + 30 2)
• MU tot = 36 % RSD

• Total MU = 72 % (i.p.v. 57%)

True value is tussen [0,06 – 0,34] ppm
Factor 5,7 tussen beide grenzen (i.p.v. 3,4)
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Bij gelijkblijvende staalname technieken
->  variabiliteit ↑↑

Aanpassingen staalname technieken

nodig?
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Variabiliteit in een staal = bekend

Risk-assessment
Risk assessment = worst case scenario

• ≠ gebruik van de gemiddelde concentratie

• = inschatting van een extreme hoge gecontamineerde portie

Variabiliteitsfactor = ratio tussen

• the 97.5 percentile maximum waarde van een unit van een staal

• EN

• De gemiddelde waarde van alle units binnen een staal (analytische
resultaat)

Voor veel gewassen

• factor 2 - 3

• Op basis van unit testen in field trials met conventionele
landbouwtechnieken

• F.i. chlorprofam op aardappelen: factor = 3.1

Maar er zijn ook combinaties met factor 7 tot zelfs 10 !
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Rekenvoorbeeld A

• Onderstel A

– Pruim staal A bevat 10 pruimen voor 1 kg 

staal (conform staalname richtlijnen)
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– Verder voorbewerking
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Rekenvoorbeeld A

– Analyse: 1ppm Phosalone

– Variabiliteitsfactor 5 voor combinatie

pruim/phosalone volgens
https://mobil.bfr.bund.de/cm/349/variability_factors_for_the
_acute_dietary_risk_assessment_of_pesticides.pdf

– Max concentratie/unit = 5 ppm
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Rekenvoorbeeld B

• Onderstel B

– Een 11e pruim zit in de staalzak: 1,1 kg 

staal (conform staalname richtlijnen)

– Gemiddelde Phosalone concentratie van 

10 pruimen = 1 ppm
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Rekenvoorbeeld B

• Onderstel B

– Phosalone concentratie 11e pruim = 5 

ppm
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Rekenvoorbeeld B

• Concentratie staal

» 1 ppm *10/11 + 5 ppm *1/11 

» = 1,36 ppm

• Conclusie

– Eén unit kan groot verschil in analyse 

resultaat betekenen. 

– Conventionele landbouw!
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Unit-to-unit variabiliteit:

• Precisie-landbouw -> variabiliteit tussen units ↑

• Belang staal-samenstelling ↑

• Belang gepaste labo verwerking ↑
– ALLE items in analyse
– gepaste subsampling & items verkleinen

• Analyse portie moet representatief zijn voor het 
staal EN voor de bemonsterde partij
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Residu arm telen

Conform retailer eisen
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Zero residu
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Residu arm telen

Lab consequenties

Arbitraire grens: RL 10 ppb

10 ppb

< 10 ppb > 10 ppb

?
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Recente onderzoeks-richtingen

Gebruik van bio stimulantia

• Vb zeewier- of plant extracten

• Toegepast op grond, zaad of blad

• Geen directe werking op plagen -> 
buiten pesticide regulation

• Kennen we alle ingredienten?
– Natuurlijk ≠ food-safe (vb pyrethrum, 

nicotine, ….)
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Mondiale ontwikkelingen

• Voeding = mondiaal

• Bestrijding van plagen = mondiaal

• Voorbeeld:
– Xuhong Qian op IUPAC 2019 conferentie: 

» “green pesticides program”

» Anti-viral agents from marine natural 
products

» Pesticides based on botanical bio-active 
agents

» Commercial fungicides derived from plants
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Consequentie

Nieuwe toepassingen

• nieuwe controle aanpak

• nieuwe analytische aanpakken.
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Toenemende variabiliteit bij
precisielandbouw

Tussen stalen

Binnen één staal

Retailers en markt sturen controle
richting lagere analyse grenzen

Nieuwe en mondiale ontwikkelingen ->  
nieuwe controle uitdagingen
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Hans.Braeckman@primoris-lab.com
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