
Level of analysis: 
        Crop level           Field level

Crop

Analysis details
You can either evaluate all your crops of the
same type at once or fill in a new worksheet per  
field with a specific crop.

Precision Farming worksheet

Start date of growing cycle

End date of growing cycle

Evaluation past season
Drawing from past experience.

How do you rate your yields last season
compared to similar growers? 

Hypothesis: anything you think can be improved
when you look at similar growers? 

1 = worse 2 = average 3 = better

How do you rate your yields last season
compared to the season before that? 

Hypothesis: what can be improved when you
look at the last two seasons? 

Focus upcoming season
Pick the right areas to focus on in the upcoming
season. The next page allows you to fill out ways to
solve each area you choose.

Fungi
Insects
Nematode
Bacteria
Virus
Weeds: normal
Weeds: root weeds
Water: excess
Water: salt
Water: draught
Nitrogen: deficit
Nitrogen: excess
Phosphate: deficit
Phosphate: excess
Potassium: deficit
Trace elements
(minerals): deficit
Trace elements
(minerals): excess
Sowing: timing

Sowing: depth
Sowing: distance
Sowing: seed quality
Sowing: bad emergence
Sowing: variating
emergence
Soil: choked
Crop: wrong crop variety
Operations: wrong
application of PPP
Operations: mechanical
damage
Operations: access to
required resources (in
time)
Weather: too little rain
Weather: too much rain
Weather: too hot
Weather: too cold
Weather: hail
Animal damage

Additional topics to focus on (not in list)

Goals upcoming season
Summarize your goals for the upcoming season. List
at least one. Make sure they are SMART: specific,
measurable, achievable, relevant, and time bound.

Date

1 = worse 2 = average 3 = better

2

1 3

4

Evaluate, focus and goals

English version



Fill this page again for every focus area!

A list of actions (SMART)

Important parameters to measure

Tools you can useData sources to keep track of

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area to focus on this season
(see previous worksheet)

Precision Farming worksheet

Actions, parameters, tools and data sources



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

Dutch version



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


