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Sensoren zien meer dan het menselijk oog. Met behulp van sensoren kan de akkerbouwer zeer precies
bemesten, spuiten en oogsten. Technisch is al heel veel mogelijk. Hoe zal de Akker van de Toekomst er
uit zien?
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Akkerbouwers gebruiken nu al sensoren. Bijvoorbeeld een vochtsensor,
waarmee de akkerbouwer precies weet wanneer hij de akker moet
beregenen. Ook het in kaart brengen van de bodem kan heel nuttig zijn. De
akkerbouwer kan zien wat de capaciteit van de bodem is. Hij kan slechte
plekken extra bewerken, bemesten of minder dicht inzaaien.
Foto: Kiemkracht
Er kan echter al veel meer. Sensoren kunnen de groei van het gewas
meten, tot op de vierkante meter specifiek. De sensoren zitten dan op een wagentje, of in een
vliegtuigje, dat over het hele perceel rijdt of vliegt.
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Interpretatie gegevens

Programma Precisie Landbouw (PPL)

Maar met alleen meten ben je er niet. Het is goed om te weten dat een deel van het gewas minder
goed groeit. Maar waarom groeit het minder? Heeft het meer bemesting nodig? Dat hoeft niet. Het kan
ook een watergebrek of een ziekte zijn. Daarom worden een aantal kenmerken gemeten (gewas,
bodem, vocht, enz.). De verkregen kaarten worden over elkaar heen gelegd. Software moet zorgen voor
de interpretatie van de gegevens. Deze software is grotendeels nog in ontwikkeling.
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Akker van de Toekomst
De software zet de meetgegevens om in bijvoorbeeld een bemestingsadvies. De gegevens worden
ingelezen in de computer van de stroomachine, die dan precies weet hoeveel mest overal gestrooid
moet worden.
Machines kunnen ook van sensoren voorzien worden. De sensoren (of camera's) dienen dan om de
machine te sturen. De robot bepaalt met RTK-GPS waar hij is en met de sensoren wat er precies moet
gebeuren. Denk hierbij aan wiedrobots en oogstrobots, die zelf 'zien' waar de planten (en het onkruid)
precies staan.
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