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Inleiding – ILVO spuittechniek

Onderzoek Spuitlabo

Keuring spuittoestellen Valorisatie, opleiding & demo’s
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0.1 µg/l 0.5 µg/l voor de som van 

alle actieve stoffen

= 1 ml actieve stof per 10 miljoen liter water (= 10 000 m³)

= 4 ml Amistar (250 g/l azoxystrobine) per 10 000 m³

= 1 liter spuitoplossing (Amistar/water = 1/250) per 10 000m³

= 0.1 ml spuitoplossing per 1 m³

Drink en grondwaternorm.

Bufferzonereglementering
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Probleem ! 

Bufferzonereglementering

- VMM volgt 10 locaties waar oppervlaktewater gebruikt wordt voor inname 

van drinkwater. 

- In 2016 maximaal gemeten concentratie van 38 pesticiden > 0,1 µg/l op 1 of 

meerdere meetpunten.

- Voor 18 pesticiden was de concentratie zelfs >1 µg/l op 1 of meerdere 

meetpunten (= x10) ! 

- Bron : https://www.vmm.be/water/kwaliteit-waterlopen/chemie/pesticiden
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Intrekking erkenning actieve stof  

(bv Bentazon in maïs, glyfosaat ??, ….).

Steeds minder actieve stoffen en middelen ter beschikking!

Minder mogelijkheden om plaag efficiënt te bestrijden !

Gevaar

Deel van de oplossing

Bufferzonereglementering  � FEDERAAL

Bufferzonereglementering
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Producten mogen enkel effect hebben op de plaats waar ze worden ingezet en op de 

organismen waartegen ze worden gebruikt.

� Ongewenste effecten

- Drift

o De ongewenste verplaatsing van gewasbeschermingsmiddelen buiten het perceel ten 

gevolge van luchtstromingen.

- Emissie

� Verlies van spuitvloeistof naar bodem, water of lucht

o Verdamping (hoge temperatuur, lage relatieve vochtigheid): kleine druppels

o Runoff (verdwijnen via bodem en waterafvoer/drain): grote druppels, regen

� Puntvervuilingen

Ongewenste effecten vermijden

Bufferzonereglementering



IL
V

O
Drift en emissie: Invloedsfactoren

• Invloedsfactoren op drift 

– Spuittechniek

• Doptype en –grootte

• Spuitdruk

• Luchtondersteuning

• Rijsnelheid

• Boomhoogte

• …

– Klimatologische omstandigheden

• Windsnelheid

• Temperatuur

• Relatieve vochtigheid

• …

– Driftreducerende randstructuren op perceelsrand (bv. hagen)

– Bufferzones

– Spuitvloeistofeigenschappen

Druppelkarakteristieken

Bufferzonereglementering
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• Wat is een bufferzone?

Een bufferzone is een niet behandelde strook van een terrein in de nabijheid van een 

wateroppervlak (beek, vijver, plas, sloot met water, drainagekanalen,…). 

• De gebruikers van fytoproducten zijn verplicht de gebruiksdosissen en de bufferzones 

vermeld op het etiket van gewasbeschermingsmiddelen na te leven (tot 200m en altijd 

minimaal 1m). 

• MAAR bufferzone kan eventueel verkleind worden door aanpassing van spuittechniek !

• Brochure op :https://fytoweb.be

=FEDERAAL : Vlaanderen + Brussel + Wallonië

Bufferzonereglementering

Bufferzonereglementering in België (>10 jr) 
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Voorbeelden drift

Foto C. Bodson

Bufferzonereglementering
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Drift afhankelijk van doptype, maat en druk.

Bufferzonereglementering
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AI-Injector nozzle 025

(2.9 bar,  5.1km/h 

� 200 l/ha)

Flat fan nozzle XR 03

(1.8 bar,  5.1 km/h � 200 l/ha)

Bufferzonereglementering

Drift afhankelijk van doptype en maat
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Drift afhankelijk van doptype en maat

Bufferzonereglementering
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– Wat?

• Systeem dat een neerwaartse luchtstroom genereert (via één of meer ventilatoren) en de 

druppels richting en in het gewas blaast

– Voordelen

• Betere depositie en indringing

• Betere efficiëntie

• Hogere capaciteit (hogere rijsnelheid, meer spuituren, lagere spuitvolumes)

• Drift reductie

– Nadelen

• Prijs

• Gewicht

• Meer pk nodig

Bufferzonereglementering

Driftreductie door luchtondersteuning
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• Kantdoppen

– Begrenzen het spuitbeeld aan het einde van de spuitboom

– Holterman & van de Zande (1996): drift reductie van 30 tot 

50%

• Afgeschermde spuitbomen

– ‘Vangen’ wegdriftende doppen, afscherming van wind

– Nadelen

• Geen visuele controle doppen

• Stabiliteit spuitboom

• Dichtklappen spuitboom

• Contaminatie van scherm

• Kostprijs

Bufferzonereglementering

Driftreductie kantdoppen, afgeschermde spuitboom
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7 mogelijkheden vermeld op etiket

4 klassen van 

spuit-

technieken

Effectief te respecteren 

bufferzone op basis van de 

gebruikte techniek

Bufferzones en driftreducerende
spuittechniek

Bufferzonereglementering
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Bufferzones en driftreducerende spuittechniek: 

tabel veldspuiten (minimaal 1m + etiket GBM)
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Bufferzone 

van 10 m 

Bufferzone 

van 1 m 

Bufferzone 

van 5 m 

50% driftreducerende 

techniek

90% driftreducerende
techniek

Bufferzone 

van 20 m 

0% driftreducerende 
techniek

Bufferzonereglementering

75% driftreducerende
techniek
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- Bufferzonereglementering werd niet nageleefd !

(Onvoldoende controle, te weinig sensibilisatie, ….)

- Niet het verwachte effect op kwaliteit oppervlaktewater

- Erkenningen werden verder ingetrokken !

Probleem

Bijkomende verplichting
- Verplichting van minimaal 50% driftreducerende techniek � VLAANDEREN

- Verplichte bufferzone van 6m � WALLONIË

Bufferzonereglementering
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- 50% driftreducerende techniek verplicht en doppenlijst opgenomen 

(=idem aan federale lijst)

Geïntegreerd in IPM richtlijnen checklist

Controle via controle lastenboek

- Certificeringsinstanties gaan na welke spuittechniek op het toestel aanwezig is 

(CKC, SGS, ….)

Bufferzonereglementering Vlaanderen bijkomend

IPM opgenomen in lastenboeken
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+/- 1900

2018

Spuittoestel = gesofisticeerde machine !
- Mechanisch 
- Hydraulisch
- Elektronisch 

- Spuitcomputer
- Sectieafsluiting
- GPS
- Automatisch sturen
- ...

- Rasters 0,5m op 0,5m
- Individuele dopafsluiting
- Individueel spuitvolume

Precisielandbouw 1.0

Precisielandbouw 3.0?

Precisielandbouw 2.0

IL
VO

Evolutie spuittechniek inleiding
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Stand van zaken veldspuiten (aanvang 2017) 

- Gedragen 82,5%: (tot 2000 liter en 27 meter )
- Gedragen + Fronttank (1000+2000 = tot 3000 liter)
- Getrokken 12,5% (tot 15000 liter en 54 meter)
- Zelfrijdend 5% (tot 10000 liter en 45 meter)
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Evolutie spuittechniek inleiding
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Veld

Grid

Plant

Blad

Precisielandbouw 1.0

Precisielandbouw 2.0

Precisielandbouw 3.0

- Nauwkeurige behandeling op veldniveau
- Met behulp van GPS
- Vandaag courant

- Behandeling veld in rasters
- Deels in gebruik en deels in 

ontwikkeling

- Behandeling per plant – blad
- Onderzoeksfase

IL
VO

Evolutie spuittechniek precisielandbouw 1.0
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1. Electronisch regelsysteem debiet proportioneel met rijsnelheid (DPAe) : Spuitcomputer

- In hoofdzaak 2 regelsystemen:
- Regeling op flow (courantst in Vlaanderen)
- Regeling op druk 

- Aan de hand van:
- Ingestelde l/ha gewenst
- Gemeten rijsnelheid (wielsensor, radar, GPS signaal) 
- debiet (hoofdflowmeter) en/of druk

Evolutie spuittechniek precisielandbouw 1.0 : Spuitcomputer

Computer stuurt regelklep bij tot gewenste l/ha voor gemeten rijsnelheid bereikt wordt.

IL
VO
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1.1. Meting van de vloeistofstroom met flowmeter 

- Meetwieltje, impulsgever
- Flowmeter genereert een vast aantal pulsen per liter (impulsgever)
- Pulswaarde AF fabriek staat normaal vermeld op meter.
- Plaatsen in drukleiding na regelaar
- Groot meetbereik en nauwkeurig
- Plaatsing best niet plat maar rechtstaand (afzetting spuitmiddelen)

� Bij afwijkingen in volumes, nagaan op vervuiling, slijtage, … (demonteren)

IL
VO

Evolutie spuittechniek precisielandbouw 1.0 : Spuitcomputer
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1.2. Regeling op druk

- Principe:
- Dopmaat gekend 
- Druk bijregelen tot gewenste theoretisch debiet dopmaat

- Plaatsen in drukleiding, best zo dicht mogelijk bij spuitboom

Voordeel :
- Minder aan slijtage onderhevig dus onderhoudsvriendelijker

Nadeel:
- Houdt geen rekening met slijtage doppen ! (Opnieuw kalibreren)
- Steeds juiste dopmaat selecteren in computer

� Minder gebruikt, (Franse machines, John-Deere)

IL
VO

Evolutie spuittechniek precisielandbouw 1.0 : Spuitcomputer
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1.3. Drukregelklep

- Druk bijregelen door het smoren van de vloeistofstroom
- Elektromotorisch bediend door spuitcomputer
- Ofwel in 2 weg of drieweguitvoering
- Motoreenheid kan normaal losgekoppeld worden van de klep (reparatie, 

vervanging,…)

IL
VO

Evolutie spuittechniek precisielandbouw 1.0 : Spuitcomputer
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1.4. Sectiekranen 

- Afsluiten van verschillende secties, al dan niet met compensatie
- Elektrisch bediend vanaf spuitcomputer of door
- Ofwel in 2 weg of drieweguitvoering  ( compensatieregeling )

IL
VO

Evolutie spuittechniek precisielandbouw 1.0 : Spuitcomputer
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1.5. Meting van de snelheid met wielsensor 
- Wordt op (best niet aangedreven) wiel 

gemonteerd slip.
- Eenvoudigste systeem en ook betrouwbaar
- Te vergelijken met fietscomputer
- Electromagneten die langs sensor draaien en 

inductiestroompjes genereren

1.5. Meting van de snelheid met radar 
Met radar:

- Zend golven uit
- Terugkaatsing en opvanging 
- Onder tractor plaatsen schuin naar achteren
- Nadeel:

- Waterplassen weinig weerkaatsing
- Wuivend gewas onnauwkeuriger

IL
VO

Evolutie spuittechniek precisielandbouw 1.0 : Spuitcomputer
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1.5. Meting van de snelheid met GPS pulsgever

Met GPS pulsgever:
- Werkt op standaard GPS signaal (niet betalend)
- Nauwkeurig en steeds correcte snelheid (zelfs bij slip)
- Kleefantenne op hoge positie plaatsen
- Kan op spuittoestel zelf gemonteerd worden

IL
VO

1.5. Binnentrekken snelheid van het aanwezige GPS systeem
- Op bestaande computers kan het GPS signaal (meestal) binnengetrokken 

worden vanuit een bijkomend gemonteerde GPS,
- Laatste generaties GPS en spuitcomputer geïntegreerd in dezelfde 

bediening.  (ISOBUS/ CANBUS)

Evolutie spuittechniek precisielandbouw 1.0 : Spuitcomputer
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1. Basis

- Gebruik van Global Navigation Satellite Systems (GNSS) = plaatsbepaling met satellieten.

- Principe: 

– Meten van reistijd van een signaal tussen min. 4 satellieten en toestel op aarde

– Op aarde ontvanger nodig en interface ( bv klassieke GPS in wagens)

– Afstand berekenen uit nauwkeurige tijdsmeting

- Satellietstelsels

– Navstar GPS

– Glonass

– Galileo

Nauwkeurigheid 
± 5-20 m

Niet bruikbaar in de landbouw !IL
VO

Evolutie spuittechniek precisielandbouw 1.0 : GPS
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2. Correctiesignalen

- De onnauwkeurigheid wegwerken !
- Principe: 

- Vaste grondstations in de buurt van de gebruiker, waarvan de exacte positie gekend is 
ontvangen dezelfde “onnauwkeurige” signalen van satellieten als gebruiker in de buurt

- Berekenen afwijking werkelijke positie tov deze op basis van satelliet, en sturen de 
correctiesignalen door naar de gebruiker

• Via geostarionaire satelliet
• Via rechtstreekse verbinding
• Via  GSM netwerk

- Correctiesignalen in hoofdzaak 2 types 

- DGPS (Differential GPS): 10-50 cm nauwkeurig 

- RTK (Real Time Kinematic): 1-2 cm nauwkeurig

IL
VO

Evolutie spuittechniek precisielandbouw 1.0 : GPS
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2.1. DGPS (Differential GPS)

Precisielandbouw 1.0 : GPS

- Vaste grondstations verdeeld over het  continent.

- Correctiesignalen worden doorgestuurd naar geostationaire satelliet die 
doorstuurt naar gebruiker.

- Nauwkeurigheid 10 à 30 cm

- Nauwkeurigheid ook afhankelijk van positie tov grondstations,

- Al dan niet betalend (bv Egnos gratis, Starfire betalend)

IL
VO



IL
V

O
2.2. RTK met basisstation (Real Time Kinematic)

- Vast grondstation aan de rand van het veld, of op de boerderij,

- Correctiesignalen veel nauwkeuriger en worden rechtstreeks doorgestuurd 
naar gebruiker.

- Nauwkeurigheid 2 à 3 cm !

- Bv Trimble, Topcon, …

IL
VO

Evolutie spuittechniek precisielandbouw 1.0 : GPS
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2.3. RTK met meerdere basisstation (Real Time Kinematic)

- Meerdere vaste grondstations en gelijkmatig verdeeld ,

- Correctiesignalen nauwkeurig en worden rechtstreeks doorgestuurd naar 
gebruiker via GPRS. (GSM netwerk)

- Nauwkeurigheid ook 2 à 3 cm !

- Bv FLEPOS, New Holland, …

- Signaal FLEPOS is bijvoorbeeld gratis, enkel GSM abonnement vereist

IL
VO

Evolutie spuittechniek precisielandbouw 1.0 : GPS
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3. Samengevat mogelijkheden 

IL
VO

Evolutie spuittechniek precisielandbouw 1.0 : GPS
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4. GPS switch= automatisch afsluiten van secties

- Besparing gewasbeschermingsmiddel
- Minder overlapping
- Bestuurder kan zich beter op rijden concentreren

5. GPS autosteering=automatisch stuursysteem
- Besparing gewasbeschermingsmiddelen
- Bestuurder kan zich beter op zijn spuittaak toeleggen 

IL
VO

Evolutie spuittechniek precisielandbouw 1.0 : GPS
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ISO
-Internationale Organisatie voor Standaardisatie . (International Standardization
Organisation)
-ISO 11783 standaard afspraken over communicatie tussen trekker en werktuig.
-Één bedieningsorgaan “de virtual terminal” kan alle ISObus uitgevoerde werktuigen 
achter de trekker bedienen .

1. Inleiding
IL

VO
Evolutie spuittechniek precisielandbouw 1.0 : ISOBUS
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BUS
-Werktuig en trekker worden via canBUS verbonden stamt af uit auto-industrie
-Can bus maakt het mogelijk om via één centrale kabel communicatie tussen 
controllers/sensoren en terminal mogelijk te maken

Voordelen CAN-bus autoindustrie:
- Vervanging van mechanische onderdelen door elektronische; 
- Meer comfort, veiligheid en uitvoeringsvormen vanuit het voertuig; 
- Verminderd het aantal draden en lengte van kabelbomen; 
- Minder draden, minder connectoren geven een verhoging van de 
betrouwbaarheid en duurzaamheid; 
- Veelvuldig gebruik van dezelfde signalen betekent minder sensoren; 
- Beter en exactere diagnose mogelijkheden.

2. Werkingsprincipe
IL

VO
Evolutie spuittechniek precisielandbouw 1.0 : ISOBUS
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- 1 terminal en eventueel bijkomende joystick of schakelconsole in de trekker 
voor het aansturen van verschillende werktuigen

- 1 of meerder job computers  (ECU) op de machine met aantal in en uitgangen 
voor aansluiting sensoren, regelkleppen,….

- Alle machines aan te sluiten via universele ISOBUS stekker op tractor terminal 
en automatische herkenning

2. In de praktijk 
IL

VO
Evolutie spuittechniek precisielandbouw 1.0 : ISOBUS
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-Werktuig en trekker zijn via canBUS verbonden (ISOBUS stekker)
-Gegevensoverdracht in beide richtingen mogelijk 

- Trekker stuurt normaal werktuig aan
- Maar werktuig kan ook terugkoppelen naar trekker en eventueel trekker 

aansturen/bijsturen

2. In de praktijk
IL

VO
Evolutie spuittechniek precisielandbouw 1.0 : ISOBUS
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3. ECU : electronic control unit of job computer 

- Op de machine en via ISOBUS connector op tractor terminal aangesloten
- Is het “brein” of de eigenlijke computer. (regelaar, signaalgever en ontvanger.)
- Bevat processor, ROM  en RAM geheugen.
- Bevat aantal ingangen:

- Analoge ingangen (bv voor druksensor)
- Frequentie ingangen (bv flowmeter, wielsensor,…)

- Bevat ook aantal sturingsuitgangen:
- aansturen drukregelklep (analoog signaal)
- boomcorrectie,…

- ECU is voorgeprogrammeerd met specifieke software aangepast aan de machine.
- zelfde ECU kan bv gebruikt worden voor spuitmachine en stooier mits aanpassing 
van de software.
- Monteer je bv eenzelfde job computer op 2 verschillende
spuitmachines dan blijft de bediening toch dezelfde 
(mits gelijkaardige programmatie)
- Hang je de ISOBUS machine aan een andere tractor
met andere ISOBUS terminal dan blijft de bediening op de 
andere terminal dezelfde. 

IL
VO

Evolutie spuittechniek precisielandbouw 1.0 : ISOBUS
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4. Terminal 

- Is uiteindelijk een “dom” scherm, display
- Zorgt ervoor dat de applicatie op de job computer kan uitgelezen en bediend 
worden via de “Virtual Terminal” (VT)
- Kan touch screen zijn, functietoetsen of combinatie.

Bijkomende bedieningsapparatuur
- In theorie is de machine volledig te bedienen van op het 
ISOBUS scherm, echter in de praktijk werkt dit meestal niet zo 
handig.
- Voor de bediening van de machine  kunnen bijkomende 
switchboxes of joysticks op de terminal aangesloten worden 
via een verdeelbox.
- Laat een vlottere bediening van de machine toe.

IL
VO

Evolutie spuittechniek precisielandbouw 1.0 : ISOBUS
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5. Virtual terminal (VT):
- Na het aansluiten van de machine wordt de VT (Virtual terminal ) van de machine in 

de ISOBUS terminal geladen.
- Via de home toets van de ISOBUS terminal ga je naar het hoofdscherm van waaruit 

je alle applicaties/VT kan selecteren. Dit kan bv GPS scherm zijn, videoscherm, 
spuitmachine, strooimachine, …

- Voor de bediening van de betrokken machine selecteer je de betrokken machine 
vanuit het hoofdscherm (zie onderstaand scherm VT ARAG ISOBUS spuitmachine 
vanop John Deere terminal) 

IL
VO

Evolutie spuittechniek precisielandbouw 1.0 : ISOBUS
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1. Werking:
- Meestal geen aparte voedingsleiding per sectie
- 1 of 2 voedingsleidingen en constant rondpompen vloeistof ook bij niet spuiten
- Doppen worden pneumatisch/elektromagnetisch afgesloten

IL
VO

Evolutie spuittechniek precisielandbouw 1.0 : Rondpompsysteem
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Voordelen:
- Vloeistof wordt continu in beweging gehouden (geen neerslag in leidingen)
- Direct beschikbaar nieuwe samenstelling aan spuitdop
- Geen inlopen meer bij nieuwe bespuiting
- Geen nadruppelen meer

Nadeel:
- Duur

- Ofwel met perslucht:
- Meerprijs dopafsluiters
- Compressor
- Pneumatische leidingen
- Verdeelblok,….

- Ofwel elektrisch :
- Meerprijs dopafsluiters
- Bekabeling,…

IL
VO

Evolutie spuittechniek precisielandbouw 1.0 : Rondpompsysteem
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- Evolueert van reiniging in stappen naar continue reinigingssystemen.
- Voordeel:

- Interne reiniging neemt minder tijd in beslag ! 
- Minder schoonwater nodig !

IL
VO

Evolutie spuittechniek precisielandbouw 1.0 : Interne reiniging

- Automatisatie van de interne reiniging en verschillende programma’s
- Onderbroken spuiten (enkel leidingen en spuitboom)
- Snelle reiniging (gebruik zelfde teelt / producten)
- Grondige reiniging (tussen verschillende teelten/producten)

- Nadeel:
- Bijkomende pomp nodig 
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Veld

Grid

Plant

Blad

Precisielandbouw 1.0

Precisielandbouw 2.0

Precisielandbouw 3.0

- Nauwkeurige behandeling op veldniveau

- Met behulp van GPS

- Vandaag courant

- Behandeling veld in rasters

- Deels in gebruik en deels in ontwikkeling

- Behandeling per plant – blad

- Onderzoeksfase

Evolutie spuittechniek precisielandbouw 2.0 
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- Smart farming op ‘grid’ niveau= vlakjeslandbouw

- 20-35% reductie GBM + opbrengststijging – 2-5% reductie E-verbruik

- +/- Klaar voor praktijk

Bron: Kempenaar C.

Enkel € investeren op plaatsen 

waar dit nodig is!

IL
VO

Evolutie spuittechniek precisielandbouw 2.0 : Principe 
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Department of Plant and Environment

Voorbeeld plaatsspecifieke bemesting

• Oogst

• Groei

• Tijdens bodembewerking
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Bron W. Saeys, KU Leuven

IL
VO

Evolutie spuittechniek precisielandbouw 2.0 : Principe 
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Camerabeelden: Biomassa, N-status, Ziektedetectie, Onkruiddetectie, …

- Satelliet of met vliegtuig : Grote oppervlakken, precisie eerder laag

- Drones met (hyperspectraal)camera : Hogere precisie

Sensoren op machine: Bv greenseeker of Yara (N-status) in real time

Opbrengstmetingen tijdens de oogstwerkzaamheden: Graanopbrengst weging op dorser.

Metingen tijdens de grondbewerking: Tractordata (slip, vermogen), ….

Bron: Kempenaar C.

IL
VO

Evolutie spuittechniek precisielandbouw 2.0 : Datacaptatie
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- Aanmaak taakkaart op basis van verzamelde data !

- Dosis wordt plaats-specifiek aangepast.

�Variabele afgifte nodig !

IL
VO

Evolutie spuittechniek precisielandbouw 2.0 : Plaats-specifiek spuiten
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- Aansturing op dopniveau elektrisch of pneumatisch
- Verschillende dopmaten = verschillende spuitvolumes
- Combinatie van doppen mogelijk (bv met 2 doppen samen spuiten )
- Bijvoorbeeld amaselect amazone en seletron van arag

IL
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Evolutie spuittechniek precisielandbouw 2.0 : Variabele afgifte - dopkeuze
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- PWM=Pulse width modulation (Dynajet van Teejet).

- Electromagneetklep sluit continu en zeer snel de vloeistoftoevoer aan/af 
- Door de frequentie van aan/af te laten variëren kan men het spuitvolume 

aanpassen,

- Voordelen:
- 1 dop = meerdere volumes
- Druppelgrootte blijft constant bij zelfde druk
- Door te spelen met druk en PWM frequentie kan de optimale druppelgrootte 

geselecteerd worden

- Nadelen:
- PWM cycli licht zichtbaar in spuitbeeld.
- Kostprijs

IL
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Evolutie spuittechniek precisielandbouw 2.0 : Variabele afgifte PWM
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- Evolutie afstand tussen de dophouders van 0,5m naar 0,25m

IL
VO

- Voordelen:
-Spuitboomhoogte verlagen tot +/- 30 cm  (minder drift)
-Sneller rijden  mogelijk 
-Eventueel naar de toekomst toe nog kleiner spuitgrid
0,25 x 0,25

-Nadelen:
-Stuk duurder (meer dophouders, doppen, 
hoogteregeling, …)

-Goede spuitboomophanging met automatische hoogteregeling vereist !

Evolutie spuittechniek precisielandbouw 2.0 : Dopafstand evolutie
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Veld

Grid

Plant

Blad

Precisielandbouw 1.0

Precisielandbouw 2.0

Precisielandbouw 3.0

- Nauwkeurige behandeling op 
veldniveau

- Met behulp van GPS
- Vandaag courant

- Behandeling veld in rasters
- Deels in gebruik en deels in 

ontwikkeling

- Behandeling per plant – blad
- Onderzoeksfase

IL
VO

Evolutie spuittechniek precisielandbouw 3.0
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- Behandeling op plantniveau (0,1 m² en kleiner) of grid 0,25 x 0,25

- Behandeling van individuele planten/kleine grids enkel mogelijk met ‘robots’ (smartbots)

- R&D noodzakelijk 

– Sensortechnologie

– In kaart brengen

– Beslissingsmodellen

– ….

Bron: Kempenaar C.

Bonirob, Amazone

IL
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Evolutie spuittechniek precisielandbouw 3.0 : De toekomst ???
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- Sensoren, electronica, zonnepanelen, batterijen, …. 

� Steeds goedkoper � Serieproductie robot � Prijs daalt ! 

Bron: Kempenaar C.IL
VO

Evolutie spuittechniek precisielandbouw 3.0 : Haalbaarheid ???

33 m zelfrijder

33m = 11 x 3m robot
- Autonoom,
- Nauwkeurig,
- Spaart bodem
- s’Nachts eventueel
- Besparing op middel,
- Handig
- Panne,
- …
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Dank u wel

Instituut voor Landbouw-

en Visserijonderzoek

Burg. Van Gansberghelaan 115 bus 1

9820 Merelbeke – België

T + 32 (0)9 272 28 00

F  +32 (0)9 272 28 01

t&v@ilvo.vlaanderen.be

www.ilvo.vlaanderen.be


