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INTRO
Heb je ooit gehoord van precisielandbouw? Het wordt al meer dan 50

jaar toegepast en is nu een van de populairste teeltmethoden in de

landbouw. Precisielandbouw is gericht op het gebruik van technologie

om middelen precies daar toe te passen waar en wanneer ze nodig zijn.

In deze gids bespreken we wat precisielandbouw is, hoe het

landbouwers kan helpen hun gewasgroei te verbeteren, en waarom het

vandaag de beste optie kan zijn. 

Precisielandbouw bestaat al sinds de jaren zestig, toen de minister van

Landbouw van de Verenigde Staten, Earl Butz, een systeem

introduceerde dat rasterbeplanting heette. Rasterbeplanting is een

beplantingspatroon waarbij percelen in vierkanten worden verdeeld en

de planten in rijen binnen elk vierkant worden geplaatst. Dankzij deze

methode hadden de landbouwers meer controle over hun land en

konden ze hun middelen optimaal benutten. 

Sinds 1960 is precisielandbouw steeds populairder geworden. Met

snellere computers, betaalbaardere elektronica en betere

instrumenten voor gegevensanalyse heeft het de laatste jaren een

vlucht genomen. Het doel van Farm21 is om alle telert te helpen bij het

nemen van goede landbouwbeslissingen op basis van gegevens. 

We stellen telers in staat om laagdrempelig de overstap naar

precisielandbouw te maken. Deze gids is de eerste stap in die richting. 



CONTENT
Deze g ids  bevat  de volgende informat ie :  

Wat is precisielandbouw? 

Wat zijn de eerste stappen voor

precisielandbouw?

De evolutie van precisielandbouw.

5 voordelen van precisielandbouw.

Welke instrumenten heb je nodig

voor precisielandbouw? 

Hoe kun je rendement halen uit je

investering in precisielandbouw?

Precisielandbouw werkblad om

het volgende plantseizoen te

plannen en te monitoren.



Wat is precisielandbouw? 

Precisielandbouw, of smart farming, is de praktijk van het gebruik van

gegevens om de landbouwproductie te optimaliseren. Satellietbeelden,

sensoren, weerstations en andere gegevens worden gebruikt om de

bodemgesteldheid te controleren, te analyseren en andere

hulpbronnen zoals water en meststoffen te beheren. Dit stelt de teler

op zijn beurt in staat een zo groot mogelijke hoeveelheid gewassen te

produceren tegen zo laag mogelijke kosten.

De overgang naar 
datagestuurde landbouw

In de afgelopen 100 jaar is er veel veranderd op het gebied van de

landbouw. Bij het nemen van beslissingen zijn veel extra

informatiebronnen, zoals gegevens van satellieten en

weersvoorspellingen, voor de teler beschikbaar gekomen. Maar vaak

neemt de teler de beslissing zelf, met behulp van visuele inspecties en 

 eigen kennis. Precisielandbouw kan de landbouwer helpen bij dit

besluitvormingsproces en haalt het detectiemoment voor problemen

in de productie van gewassen naarvoren.



Wat zijn de eerste stappen
voor precisielandbouw? 

Idealiter zou de teler elke individuele plant in real-time kunnen volgen.

Dan zou hij altijd precies weten wat zijn planten nodig hebben. Met

fijnmazige informatie kan hij beslissen hoe hij op die specifieke plek wil

handelen. Om met precisielandbouw te beginnen, moeten doelen

gesteld worden met daarbij een selectie aan metingen als feiteliijke

ondersteuning bij het maken van beslissingen, de stappen: 

Doelstellingen - Het eerste wat de teler moet doen, is beslissen

welke doelen die hij wil bereiken. Wat zijn de meest urgente

problemen die hij ondervindt? Hoe kan hij zijn opbrengsten

verhogen? Hoe kan hij beter voldoen aan de voorschriften? We

hebben een Precision Farming-werkblad aan deze gids toegevoegd

om de landbouwer te helpen bij het plannen van het volgende

plantseizoen 
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Resolutie en frequntie van metingen - De agrariër moet de

resolutie en de frequentie kiezen van de gegevens die zullen worden

verzameld. 

Resolutie: Hoe fijnmazig is de beschikbare informatie? Dit kan de

regio, de oppervlakte, het perceel, een deel van het perceel of de 

plant omvatten.

Frequentie: De frequentie waarmee informatie wordt bijgewerkt, wat

inzicht geeft in de juiste, actuele status van die informatie: Seizoen,

Maand, Week, Dag, Real Time. 
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Type metingen - Precisielandbouw gaat over een

diepgaand inzicht in je veld en het nemen van betere

beslissingen. Voor het verzamelen van de benodigde

informatie zijn enkele voorbeelden van gegevensbronnen

te noemen, namelijk: drones, weerstations, satellieten en

sensoren. Deze tools kunnen je voorzien van belangrijke

parameters zoals: 
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Gewassoort

Voeding 

Gewasgroei

Straling

Type bodem

Windsnelheid

Bladnatperiode

Weersvoorspelling en -

geschiedenis

Organiseren van gegevens - De landbouwer moet het beste

platform kiezen om gegevens op een zinvolle manier te

verzamelen, te synchroniseren en te organiseren. Een afweging

tussen de te maken investering en de uiteindelijke businesscase

(extra rendement) is daarbij van cruciaal belang. Je wilt zoveel

mogelijk data, voor zo'n laag mogelijke investering, zodat je de

beste beslissingen kunt maken. Als je meer wilt weten over dit

type platformen, klik dan hier. 

Luchttemperatuur 

Luchtvochtigheid 

Bodemvocht 

Bodemtemperatuur

Verdamping

Neerslag

NDVI-indices

Gewas stress 
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Uitvoeren  en beslissen - De laatste stap is het uitvoeren van wat

de gegevens aantonen. Stel dat er een deel van het veld is waar de

gegevens een laag percentage bodemvochtigheid laten zien, dan

zorgt je ervoor dat daar meer wordt geïrrigeerd. 

Of, als de gegevens een risico van een ziekte of insecten laten zien,

kan dat meteen behandeld worden voordat het te laat is. Er zijn

veel hulpmiddelen en speciale machines voor precisielandbouw,

zoals precisiesproeiers, GPS tractoren en intelligente 

irrigatiesystemen. Deze zorgen ervoor dat je op een lokaal niveau

kunt acteren.

5

De tijd van gissen naar de toestand van je veld is voorbij, en

landbouwers kunnen profiteren van de nieuwe wereld van agrarische

data, te beginnen met de bovenstaande stappen. 



De evolutie van
precisielandbouw 

Het besluitvormingsproces in de landbouw is de laatste paar jaar

enorm veranderd. Het is geëvolueerd van een tijdperk waarin de

landbouwer moest gissen naar wat zijn planten nodig hadden, naar een

tijdperk waarin hij het veld op afstand kan beheren, uitsluitend

vertrouwend op automatisch gegenereerde gegevens. We hebben de

evolutie van het gewasadvies in drie scenario's onderverdeeld: 

Het eerste scenario is de traditionele manier. Daarin vertrouwt de boer

op visuele inspectie, weersinformatie en (landbouw)kennis. Het tweede

scenario zijn generieke Beslissing Ondersteunende Systemen (BOS).

Hierbij worden kennis en inzichten aangevuld met meetgegevens van

weerstations. Het derde en efficiëntste scenario is gepersonaliseerd

teeltadvies; fijnmazige en frequente gegevensverzameling uit meerdere

bronnen, allemaal aan elkaar gekoppeld op één platform. Dit scenario

bereikt de meeste voordelen voor besluitvorming in de landbouw. 

Voor elk scenario hebben we gekeken naar de informatie die aan 

teeltbeslissingen voorafgaat en de daaropvolgende acties bepaalt. De

resultaten tonen aan hoe groot het effect van ingewikkelde informatie

op teeltbeslissingen kan zijn. 



Scenario 1 - Traditioneel 

Zonder gegevensondersteuning worden beslissingen voornamelijk

genomen op basis van visuele inspectie, weersinformatie en

(landbouw)kennis. Met deze aanpak is er ruimte voor verbetering. De

Wageningen University & Research stelt dat Nederlandse telers

gemiddeld op 80% van hun maximale potentiële opbrengst zitten. Als

je alle mogelijke kostenreducties meerekent, is er mogelijk een nog

groter gat tussen de gemiddelde efficiëntie en de potentiële efficiëntie. 

Bij de traditionele aanpak wordt veel tijd besteed aan visuele inspectie -

de prioriteit van acties is niet optimaal, en u kunt geen gerichte actie

ondernemen. Potentiële problemen worden met vertraging ontdekt en

de tijd om te reageren is beperkt. Veel werk wordt preventief of te laat

gedaan (bv. al uw gewassen beschermen tegen een bepaalde ziekte

aan het begin van het seizoen, of pas optreden tegen een ziekte

wanneer u die visueel hebt ontdekt). 



Scenario 2 - Generiek
beslissingsondersteunend systeem 

Kennis en inzichten worden aangevuld met meetgegevens van

weerstations. Om conclusies te kunnen trekken zijn modellen van

generieke beslissingsondersteunende systemen (DSS) nodig. Dit zijn

algoritmen die omstandigheden beschrijven waardoor gebeurtenissen

optreden die de aandacht van de landbouwer nodig hebben.

Bijvoorbeeld: als de relatieve luchtvochtigheid 90% of hoger is, en de

temperatuur tussen 12 en 18°C gedurende een periode van 5 dagen, is

er een verhoogde kans op phytophthora-infecties in aardappelen. Deze

aanpak levert extra ondersteunende inzichten op. Het verbetert de

timing en prioritering van teeltacties. Het nadeel is dat het model

statisch is. 

Dergelijke basisalgoritmen gebruiken een combinatie van twee of drie

factoren als basis voor hun uitkomsten, maar hebben geen ruimte om

rekening te houden met aanvullende gegevens. Ook is er geen

mogelijkheid tot feedback, waardoor de gebruiker de uitkomst zou

kunnen controleren/verbeteren. 



Vergelijkt men dit scenario met scenario 1, dan ziet men dat de kans

om potentiële problemen op te sporen vroeger is, wat resulteert in een

langere tijd om actie te ondernemen. De resolutie van de gegevens - de

schaal waarop de landbouwer mogelijk een actie kan ondernemen - ligt

echter nog steeds op het niveau van het areaal. 

Scenario 3 - Gepersonaliseerd teeltadvies 

Dit scenario beschrijft de ultieme visie; fijnkorrelige en frequente

gegevensverzameling uit meerdere bronnen, allemaal gekoppeld op

één platform. De grote hoeveelheden gegevens worden ondersteund

door beslissingsondersteunende modellen, die verder worden

verbeterd door machinaal leren. 

Met fijnmazige metingen kunnen teeltacties op een uiterst nauwkeurig

niveau worden uitgevoerd. Door alle informatie die in het systeem

wordt ingevoerd en door machine learning algoritmes wordt

geanalyseerd, neemt het niveau van inzichten enorm toe. Dit resulteert

in hyperlokaal, gepersonaliseerd teeltadvies. 



Het geautomatiseerde teeltadvies op maat is uiterst gedetailleerd en

doelgericht. Het geeft de kans om elke actie op het juiste moment, de

juiste plaats en de juiste hoeveelheid uit te voeren om de opbrengst en

het gebruik van middelen zo efficiënt mogelijk te maken. 

Conclusie - Uit de vergelijking tussen de drie scenario's blijkt de

noodzaak van een fijnmazige gegevensvergaring en van het

combineren van meerdere gegevensbronnen. Pas wanneer

landbouwgegevens worden gedeeld, worden ze echt relevant. 



Vijf voordelen voor
precisielandbouw 

Er zijn bepaalde gebieden in het leven waar je nauwkeurig moet zijn

om je werk zo goed mogelijk te kunnen doen. Stelt u zich een arts voor

die de precieze stappen voor een klinische procedure niet kent, of een

pianospeler die niet de juiste melodie kent. Zonder twijfel heeft de

technologie het gemakkelijker gemaakt om preciezer te zijn, en dit

geldt ook voor de landbouw. 

Precisielandbouw is de nieuwe manier om gewassen te telen. Met

behulp van gegevens en speciale hulpmiddelen kan de landbouwer

elke plant precies geven wat ze nodig heeft. Intussen zijn er nog vijf

andere voordelen van precisielandbouw: 

Economisch - Wanneer de landbouwer

precisielandbouwplatforms en -machines gebruikt, kan hij dure 

hulpbronnen zoals water, meststoffen, elektriciteit en tijd

besparen. Hoe preciezer de gegevens van de landbouwer over zijn

veld, hoe beter zijn beslissingen. Als gevolg daarvan kan hij hogere

opbrengsten behalen, minder uitgeven aan dure

landbouwmiddelen en zijn extra tijd gebruiken om bij zijn gezin te

zijn of zijn boerderij te verzorgen. 
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Milieu - Het belangrijkste voor de boer is zijn grond. Zijn

bodemgesteldheid zal een groot effect hebben op de opbrengst.

Precisielandbouw helpt de boer zijn land te verzorgen, minder

meststoffen te gebruiken, alleen water te geven wanneer dat

nodig is, en ziekten te voorkomen. Als het land gezonder is, is het

water eromheen schoner, zijn de planten voedzamer en kan de

aarde langer leven. 
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Tracebility - Stelt u zich een situatie voor waarin een landbouwer

terug in de tijd kan gaan en kan zien hoeveel hij twee jaar

 geleden heeft geoogst, of zichzelf eraan kan herinneren wanneer

zich een bijzonder grote droogte heeft voorgedaan.

Precisielandbouwplatforms kunnen die informatie verzamelen.

Het wordt ook steeds nuttiger voor boeren om hulp te krijgen van

gewasadviseurs/agronomen. De gewasadviseur kan de boer het

beste advies geven op basis van actuele gegevens, en niet op

basis van het geheugen of de kennis van de boer. Bovendien zijn

er platforms met gebruiksvriendelijke scoutingmogelijkheden. 
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Voldoen aan regelgeving - Een van de grootste problemen

waarmee de landbouwer te kampen heeft, is het naleven van de

plaatselijke regelgeving. Door precisielandbouwmethoden en -

machines te gebruiken, kan de landbouwer meer producten op de

beschermingslijst houden en flexibeler inspelen op

veranderingen. 
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Betere communicatie - de landbouwer heeft drie primaire

relaties die hij moet koesteren. Deze zijn met zijn landbouwteam,

zijn klanten en zijn gewasadviseur/agronoom. Bij alle drie de

relaties kunnen precisielandbouwplatforms een grote rol spelen.

Het team heeft gemakkelijk toegang tot de veldinformatie om

notities toe te voegen en wijzigingen te volgen. De klanten kunnen

de producten die de teler verbouwt beter begrijpen en zullen de

transparantie van de boer waarderen en zo toegevoegde waarde

krijgen. De landbouwadviseur of agronoom kan de velden van de

landbouwer beter zien en leren kennen en zijn advies volgen. 
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Het is geen verrassing dat steeds meer landbouwers beginnen met het

toepassen van precisielandbouwmetriek op hun velden. Deze

voordelen zijn geschikt voor iedereen die bij de landbouw betrokken is. 



Welke tools heb je nodig
voor precisielandbouw? 

Wanneer we het over tools voor precisielandbouw hebben, hebben we

het meestal over twee soorten. De ene is voor het verzamelen van de

gegevens van je velden en planten, de andere zijn de eigenlijke

software platformen die je gebruikt om inzicht te krijgen. 

Voorbeeld van een combinatie van dit type tools: een teler installeert

bijvoorbeeld tien sensoren op zijn veld en sluit ze aan op een platform

dat vervolgens de gegevens rangschikt. Een week later merkt de boer

dat één sensor een laag percentage bodemvocht meet. Hij gebruikt

vervolgens zijn slimme irrigatiesysteem om alleen te irrigeren waar dat

nodig was, en hij zorgde ervoor dat de bodemvochtigheid overal op zijn

bedrijf gelijk was. 

Machines voor precisielandbouw zijn voortdurend in ontwikkeling en er

zijn veel bedrijven die speciale landbouwwerktuigen produceren. Tot 

de meer populaire instrumenten behoren fijnmazig te besturen

dripirrigatie, halfautomatische tractoren en spuitbomen met variabele

doseringen. 



Hieronder enkele concrete hulpmiddelen om met precisielandbouw te

beginnen. Deze kunnen een basis vormen voor het nemen van betere

beslissingen door de teler.

Sensoren 

Sensoren zijn de belangrijkste producten die een landbouwer kan

gebruiken om de beste gegevens van zijn veld te krijgen. Hoe meer

sensoren de landbouwer heeft, hoe nauwkeuriger de gegevens zullen

zijn. Eén enkele sensor zegt niet veel over de status van het hele veld.

plaatselijke verschillen in bodemtype, plaatsingsproblemen en

veldhoogte geven de metingen van één enkele sensor de toestand van

het veld niet nauwkeurig weer. Bovendien zal het moeilijk zijn om

specifieke problemen in verschillende delen van het veld te

identificeren. Meer sensoren leiden tot verbeteringen over de hele

linie; betere gegevens, inzichten, beslissingen, optimalisatie, en bovenal

meer winst onderaan de streep. 
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Data platform 

Een gebruiksvriendelijk platform dat de juiste inzichten presenteert -

zodra de boer de sensoren in de bodem installeert, heeft hij toegang

tot informatie over de bodem op alle niveaus. Het platform toont 

 acties en waarschuwingen, analyseert zijn gegevens met widgets, voert

Artifical Intelligence ondersteunde voorspellende analyses uit, biedt

ondersteuning bij de besluitvorming en stelt de agrariër in staat de

gegevens te delen met teeltadviseurs. 
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Een scoutingapp 

Goed gestructureerde gegevens die u kunt filteren

Eén eenvoudig en gebruiksvriendelijk platform voor alles wat u

nodig hebt - Gemakkelijk te delen en samen te werken met externe

belanghebbenden (gewasadviseurs, onderzoekers, enz.)

Benchmarking/vergelijking met andere telers in de regio

Altijd seizoenen achteraf kunnen vergelijken

Correlaties tussen scoutingsrapporten en conditiemetingen 

Een scouting app is een ander nuttig instrument. Hiermee kun je al je

scoutingrapporten op één plek verzamelen, in plaats van op

verschillende andere communicatieplatforms (WhatApp etc.).

Voordelen van de Scouting app zijn onder andere: 

https://www.farm21.com/sensors
https://www.farm21.com/sensors
https://www.farm21.com/sensors
https://www.farm21.com/sensors
https://www.farm21.com/sensors
https://www.farm21.com/sensors
https://www.farm21.com/sensors
https://www.farm21.com/sensors


Wat kun je doen met de scouting app? 

1. Registreer een groei-, ziekte-, onkruid-, insecten- of waterrapport om

uw gewassen tijdens het seizoen te volgen en voor latere referentie 

2. Voeg een foto bij uw verslag voor latere referentie 

3. Delen van scoutinggegevens tussen gewasadviseurs/agronomen en

telers 

4. Voer een score in voor elk rapport (BBCH-schaal of ernstindex) 

om ze te kwantificeren 

5. Voor Farm21 klanten: correleer uw scouting gegevens met uw 

sensor conditie metingen 

Verschillende bedrijven bieden sensoren en platforms voor

precisielandbouw aan. We raden aan er een te kiezen die u de

"dichtste" gegevens kan verschaffen en toch economisch haalbaar is.

Bronnen zoals sensoren, satellieten, scouting en weer kunnen worden

gecombineerd. Het is ook van belang sensoren van een bedrijf te

kiezen die een groot aantal parameters kunnen meten voor geringe

kosten, en dat een platform dat gemakkelijk toegang geeft tot de

gegevens. 

Wij zijn toevallig zo'n soort soort bedrijf! -  Lees meer over Farm21
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Hoe kun je rendement 
halen uit jouw investering in 

precisielandbouw? 
Dit is een veel voorkomende vraag die - theoretisch - gemakkelijk te

beantwoorden is. Smart Farming optimaliseert in het algemeen de

landbouwpraktijken. Deze optimalisatie verlaagt ofwel de kosten door

middelen te besparen, verhoogt het inkomen door een hogere

opbrengst per hectare, of beide. 

De kosten voor landbouwers kunnen ruwweg worden onderverdeeld in

vaste en flexibele kosten. De vaste kosten omvatten de pacht van

grond en de afschrijving van machines. Flexibele kosten zijn de kosten

die gemoeid zijn met de handelingen die een landbouwer verricht voor

de teelt van zijn gewassen, vanaf het zaaien tot na de oogst.

Precisielandbouw stelt landbouwers in staat deze flexibele kosten te

optimaliseren omdat het een betere toewijzing van middelen zoals

water, gewasbescherming, meststoffen, brandstof en arbeid/tijd

oplevert. 

Hogere inkomsten per hectare worden bereikt door de verbeterde 

teeltomstandigheden. Die werden op hun beurt verkregen door de 



Verdien je investering binnen één
groeiseizoen terug 

Laten we twee Nederlandse landbouwers als voorbeeld nemen - één

met een hoge marge gewas en één met een lager marktgewas. Een

algemene vuistregel is dat de flexibele kosten per hectare ruwweg 15%

van de opbrengst per hectare bedragen. 

De eerste teler verbouwt rode kool die een opbrengst heeft van 15.400

euro per hectare (per groeiseizoen). Zijn flexibele kosten bedragen

€2.310 per hectare. 

Dankzij de geïnstalleerde slimme landbouwtechnieken beregent hij zijn

gewas 9 keer, wat zonder de inzichten 10 keer zou zijn geweest. Hij

hoeft minder vaak gewasbescherming te spuiten en gebruikt telkens

minder van het middel. Al met al verbetert hij zijn flexibele kosten met

10%, terwijl de groeiomstandigheden optimaal blijven. 

bruikbare inzichten die het resultaat waren van de slimme

landbouwoplossingen. De betere groeiomstandigheden zorgen ervoor

dat de opbrengsten minder worden aangetast door ziekten of andere

oorzaken. 
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De tweede landbouwer teelt suikerbieten met een inkomen van 4 530

euro per hectare; de flexibele kosten (15%) bedragen 680 euro. Laten

we aannemen dat hij dezelfde voordelen kan behalen als de

rodekoolteler; 10% verlaging van de flexibele kosten, 3% verhoging van

het inkomen. Dit leidt tot een toename van 204 euro per hectare. 

Om deze resultaten te verkrijgen hebben de landbouwers een hoge

gegevensdichtheid en specifieke veldinzichten nodig. Dit is waar een

oplossing als Farm21 in uitblinkt. Laten we aannemen dat beide telers

één sensor per hectare hebben geïnstalleerd. De jaarlijkse kosten (met

een afschrijving van drie jaar, en 1 sensor per hectare) van Farm21

zouden 93 euro per hectare bedragen. Dit is, samen met de andere

mogelijke voordelen, een perfecte deal voor de teler. Zelfs als de

besparingen of de toename van de inkomsten de helft bedragen van

het scenario hierboven, kan onze oplossing zich binnen één

teeltseizoen terugverdienen.

Deze optimale groeiomstandigheden verhogen de opbrengst van de

oogst en verminderen het aantal mislukte oogsten, waardoor de totale

opbrengst per hectare met 3% stijgt. Hij bespaart 231 euro en stijgen

de inkomsten tot 492 euro, wat neerkomt op een stijging met 693 euro

per hectare. 

https://www.farm21.com/sensors
https://www.farm21.com/sensors
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Suikerbieten

Inkomsten per

ha/jaar

Totaal plus per

ha/jaar

Sensor kosten

Farm21 per ha/jaar

Berekening van het

rendement

€15,400

€4,530

€693

€204

€93

€93

Eén seizoen

Eén seizoen

Een teler die in zijn gereedschap investeert, weet dat hij veel geld en

middelen zal besparen. Het budget beheren is een zware taak en elke

euro telt. Investeren in sensoren voor precisielandbouw en een 

platform, is een van de beste investeringen die een landbouwer kan

doen. Tijd en geld kunnen worden bespaard, maar het is ook goed voor

het milieu, de tracebility van de supply chain, het omgaan met

regelgeving en voor de relaties van de telers (je houdt tijd over). 

https://www.farm21.com/sensors
https://www.farm21.com/sensors
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Potentiële zaken die hij dit seizoen wil aanpakken 

Parameters die hij in de gaten wil houden

Acties die hij moet ondernemen

Gegevensbronnen waartoe hij toegang moet hebben 

Planning speelt een belangrijke rol in de precisielandbouw. Het

werkblad bestaat uit twee delen. De stappen: 

1. Vul de analysegegevens in

2. Evalueer afgelopen seizoen

3. Kies gebieden om op te focussen het komende seizoen 

4. Definieer zijn doelen voor het komende seizoen 

In het tweede deel krijgt de landbouwer een duidelijke structuur waarin

hij zich zal vastleggen: 

Het geheim van een goede planning is, deze zo gedetailleerd mogelijk

te maken. Bij Farm21 hebben we speciaal voor dit doel een werkblad 

gemaakt, zodat je het meeste uit de voorbereiding voor dit seizoen

kunt halen. Als teler kan het zelf invullen of samen met zijn

teeltadviseur. 

Precisielandbouw
werkblad om het volgende
plantseizoen te plannen 



Analyseniveau: 
        Gewasniveau        Perceelsniveau

Gewas 

Analyse details 
Je kunt al je gewassen van hetzelfde type in één
keer beoordelen of een nieuw werkblad invullen
voor elk perceel apart. 

Precisielandbouw werkblad 

Begindatum van groeicyclus 

Einddatum van groeicyclus 

Evaluatie afgelopen seizoen 
Op basis van ervaringen uit het verleden. 

Hoe beoordeelt u uw opbrengsten van het
afgelopen seizoen in vergelijking met
soortgelijke telers? 

Hypothese: is er iets dat volgens u kan worden
verbeterd als u naar vergelijkbare telers kijkt? 

1 = slechter 2 = gemiddeld 3 = beter 

Hoe beoordeelt u uw opbrengsten van het
afgelopen seizoen in vergelijking met het
seizoen daarvoor? 

Hypothese: wat kan er verbeterd worden als je
kijkt naar de laatste twee seizoenen? 

Focus komend seizoen 
Kies de juiste gebieden om op te focussen in het
komende seizoen. Op de volgende pagina kunt u
manieren invullen om elk gekozen gebied op te
lossen. 

Schimmels
Insecten
Nematode
Bacteriën
Virus
Onkruid: normaal
Onkruid:
wortelonkruiden
Water: overmaat
Water: zout
Water: tocht
Stikstof: tekort
Stikstof: overmaat
Fosfaat: tekort
Fosfaat: overmaat
Kalium: tekort
Sporenelementen
(mineralen): tekort
Sporenelementen
(mineralen):
overmaat
Inzaai: timing

Zaaien: diepte
Inzaai: afstand
Zaaien: zaadkwaliteit
Zaaien: slechte opkomst
Inzaai: wisselende
opkomst
Bodem: verstikt
Gewas: verkeerde
gewasvariëteit
Bewerkingen: verkeerde
toepassing van PPP
Bewerkingen:
mechanische schade
Operaties: toegang tot
benodigde middelen (op
tijd)
Weer: te weinig regen
Weer: te veel regen
Weer: te warm
Weer: te koud
Weer: hagel

Aanvullende onderwerpen om op te focussen 

Doelstellingen komend seizoen 
Vat je doelen voor het komende seizoen samen.
Noem er minstens één. Zorg ervoor dat ze SMART
zijn: specifiek, meetbaar, haalbaar, relevant en
tijdgebonden. 

Datum 

2

1 3

4
1 = slechter 2 = gemiddeld 3 = beter 

Evaluatie, focus en planning



Vul dit in voor elk gekozen focuspunt

Te ondernemen acties (SMART)

Te meten parameters

Tools die je nodig hebt of moet
aanschaffen (eventueel inclusief
investering)Gegevensbronnen om bij te houden 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Focuspunt voor dit seizoen 
(zie vorige blad)

Precisielandbouw werkblad

Acties, parameters, gegevensbronnen en tools



Gefeliciteerd! 
Je bedrijf is nu klaar 

voor precisielandbouw 
Zoals je in deze gids hebt geleerd, zijn er bepaalde niveaus van

precisielandbouw. Een teler kan een klein bedrag investeren en

beginnen met bijvoorbeeld een paar sensoren. Met behulp van

deze instrumenten kan de landbouwer het op veel lokaler niveau

handelen en zo tijd en middelen besparen. Bovendien kan het bij

goed gebruik van de best practises en continue monitoren van de

situatie de opbrengsten verhogen. 

Bekijk ook goed de machines die je tot je beschikking hebt, deze

bepalen ook met welke precisie je op de percelen kunt werken.

Het meest optimale scenario zou zijn dat je per plant

(automatisch) op de beste manier kunt acteren. Maar tot die tijd,

kunnen wij je misschien wel al een stap vooruit helpen!

We helpen je graag verder en vertellen u graag meer over onze

producten. Bezoek onze website farm21.com of stuur ons een e-

mail op info@farm21.com.

http://farm21.com/
mailto:info@farm21.com

