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DIGITAAL ONDERSTEUND
EUND
UND BOEREN
Tobias Menne van Bayer CropScience ziett landbouwers
ndbouwer in de toekomst veel gerichter omgaan met de heterogeniteit binnen
velden. Met zijn team van de afdeling
nen
en hun velden
Digital farming werkt hij technieken uit om landbo
landbouwers daarin te ondersteunen.
– Patrick Dieleman
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Op de vraag wa
waar
waarom ze near sensing, het
van dichtbij
dichtb scannen
scann van gewassen
antwoordt Menne dat ze prouitsluiten, antw
uitslu
het met zo weinig mogelijk data
beren om h
te do
doen. “Het genereren van data is duur,
zeker
eke bij near sensing, waarbij je bijvoorbeeld met een drone over het gewas
be
moet vliegen. Bovendien willen we ook
waken over de privacy van de landbouwers. We proberen hen een product aan
te bieden, zonder dat we daarvoor een
beroep moeten doen op hun data. We
baseren ons niet op gewas- of bodemscans, maar op historische satellietinformatie. We beschikken daarmee over
informatie over de topografie, hellingsgraad, gewasgroei en dergelijke. We
kunnen heel efficiënt correcties aanbrengen, bijvoorbeeld ten gevolge van overhangende wolken of schaduwen. We
hebben de mogelijkheid om informatie
van de laatste 30 jaar te bekijken van een
perceel en bijvoorbeeld de zones te zien
die de grootste of de kleinste opbrengst
geven. Het is hiermee dat we ons onderscheiden. We hoeven niet te weten welke
cultuurmaatregelen men in 1984 uitvoer-

de op dat veld. Je stelt vast dat er variabiliteit optreedt op dat perceel, zonder je af
te vragen waarom. Je ziet ook dat die
variabiliteit een bepaald patroon volgt. In
een droog jaar zal je bijvoorbeeld een
hogere opbrengst verwachten in de lager
gelegen delen van het perceel.
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Het team van Tobias Menne is actief in
een vijftal landen, onder meer in Duitsland, de VS en Canada. Men concentreert
treert
zich vooral op dataverwerking. “We
We
genereren zelf weinig data, maar
aar richte
richten
ons vooral op het verwerken
en van
n informainforma
tie van derden. Onze benadering
nadering
ring is niet
om een massa aan data bijeen
jeen te brenbrengen, bijvoorbeeld afkomstig
sensoren
g van sen
bij landbouwers.
rs. We combineren inforinfor
inf matie afkomstig
sensing,
mstig van remote sens
sensing,
vooral van
mechanistin satellieten,
ellieten, met mech
mechan
sche en probabilistische
modellen. Neem
obabilistische modelle
bijvoorbeeld
van
voorbeeld
eeld de ontwikkeling
ontwikke
v septoeenvoudige mechanistiria. In het meest eenvoud
eenvoudig
infectie, een ontwiksche model is er e
een inf
ziekte en verdere
kelingsfase
ase van de zi
dat uit met
verspreiding. Wij breiden
verspreidin
b
waar ligt dat perceel, welke is
vragen als:
als waa
de variëteit en hoe gevoelig is die, hoe
dicht is e
er gezaaid en hoe ziet het reliëf
eruit? Vindt de aantasting bijvoorbeeld
plaats in een dal, waar weinig wind komt
om het gewas te drogen? Door al die
factoren te combineren, zonder dat we
ter plaatse moeten gaan meten, proberen
we te begrijpen hoe groot het risico is op
verdere verspreiding van de ziekte.”

Tobias Menne vertelde dat Bayer CropScience
via remote sensing de landbouwers eenvoudige
oplossingen kan blijven aanbieden door de data
van het perceel mee te verkopen met de
gewasbeschermingsmiddelen of zaden.
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We moeten de heterogeniteit
managen, maar die niet
elimineren.

Digitaal product

Maar hoe kan je dergelijke
jke informatie
er? Tobias verte
vertelt dat
verkopen aan de boer?
pen in Canada, de
ze die nu al verkopen
Verenigde
werken
e Staten
ten en Rusland. Ze we
er samen
aan de
men met voorlichters die aa
boer
powerzones zich
er uitleggen waar de pow
power
bevinden. Hij vertelt dat
d het
he grote rekenwerk op kanto
kantoor gebeur
gebeurt en dat van de
werkkaarten afgeleid worden
resultaten we
werkkaart
voor
or op het vveld. ““Het analyseren van
satellietinformatie
bestaat al een tijdje.
lietinform
Het probleem
blee was altijd dat boeren er
niets zinvols mee konden uitvoeren. We
geven de landbouwer geen satellietbeeld
van zijn veld, maar zeggen dat de satelliet
ons de landbouwkundige situatie op dat
veld helpt verstaan. We vertalen de
informatie in een werkkaart, die is gelinkt
aan een van onze producten, bijvoorbeeld

blijven aanbieden die ze direct kunnen
toepassen. We kunnen onze gewasbeschermingsmiddelen of zaden verkopen
met de data erbij. Dan kan een landbouwer bijvoorbeeld een fungicide kopen met
daarbij een werkkaart van zijn eigen veld
en het ideale moment waarop hij moet
behandelen om het beste effect te krijgen. We testen deze manier van werken
nu het tweede jaar in 5 landen.”
n, met
et zijn
Is zoiets rendabel in Vlaanderen,
e denkt va
van
vele kleine percelen? Menne
an ditt systeem
wel, omdat de kostprijs van
e oppervlakte.
ervlakte. “De
onafhankelijk is van de
kostprijs per ha is dezelfde voor een
a of 300
00 ha. De gro
groott
bedrijf met 50 ha
grootte
eel is niet
et de bepalend
van het perceel
bepalende
ar wel hoever je in h
he
factor, maar
het verleden
grarisch optimum zzat, en hoe
van het agrarisch
rogeen je
e perceel is.
is De beelden van
heterogeen
SA en NASA die we gebruiken
ge
ESA
hebben
ov
een resolutie die ove
overeenkomt met 15 m
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een van onze Xpro-fungiciden in tarwe.
Om het volle rendement van een dergelijke toepassing te halen, heb je 2 soorten
informatie nodig. Je moet weten wanneer
je best behandelt. Daarvoor heb je informatie nodig over onder meer de geschiedenis van het weer, het moment van
infectie, de topografie van het perceel en
de gewasdichtheid. Nadien moet je ook
nog weten hoeveel product je precies
moet toepassen per m². Dat is afhankelijk
van de hoeveelheid biomassa op die
specifieke plaats, en die informatie
krijgen we via de satelliet. Een ander
voorbeeld is de problematiek van onkruiden met glyfosaatresistentie in Amerika.
De meer gespecialiseerde producten zijn
te duur om ze overal in het veld te gebruiken. Na een behandeling met een totaalherbicide op de stoppel bekijken we op
satellietbeelden waar nog groene biomassa aanwezig is. Dat zijn de plaatsen
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Als ik de landbouwer in het begin van het
seizoen benader met de mededeling dat
we op de beste stukken van het perceel,
de ‘powerzones’, een hogere opbrengst
hebben dan op de rest, dan zal die reageren met de vraag wat die informatie hem
kan opbrengen. Hij weet nog niet of het
een droog of een nat jaar zal worden. Wij
zoeken naar zones met hogere of lagere
opbrengsten, onafhankelijk van het weerpatroon. We willen hem de kans geven om
het seizoen met de slimst mogelijke
beslissing te starten. Niemand weet hoe
het weer zich de komende 6 maanden zal
ontwikkelen, maar we bekijken via kansberekening welke de beste strategie is. De
landbouwer zou in die powerzones bijvoorbeeld de zaaidichtheid kunnen opdrijven of een later afrijpend maar productiever gewas kunnen zaaien.”
Maar hoe overtuig je een boer om op een
perceel 2 verschillende variëteiten te
zaaien? Menne zegt dat het aan de boer
is om daarover te beslissen. “Voor ik bij
Bayer kwam, werkte ik op een zeer groot
landbouwbedrijf in Oekraïne. Bij teelten
waar later oogsten positief is voor de
opbrengst, bijvoorbeeld suikerbieten of
maïs, zaaiden we verschillende variëteiten om de oogst te spreiden en onze
machines beter te kunnen benutten. Ik
zou niet hetzelfde doen voor wintertarwe,
omdat we daarna koolzaad willen inzaaien. De tijd waarin we dat kunnen doen is
te kort om speling toe te laten.”

Percelen
ercelen zijn heterogeen. Via een werkkaart kan men dat managen tijdens het spuiten of bemesten.

m resistente onkruiden. We vertalen die
met
informatie in een werkkaart op basis
waarvan de landbouwer gericht een
herbicide met een totaal andere werkwijze kan toepassen.
We weten dat het een grote uitdaging is
om dergelijke toepassingen te vertalen in
de eenvoud die de landbouwers nodig
hebben en toch een goede wetenschappelijke onderbouw te behouden. We
proberen het zodanig te vereenvoudigen
dat de landbouwer uiteindelijk een ‘eenknopoplossing’ (one button solution) krijgt.
Maar we geven toe dat landbouw een
stuk gecompliceerder is.”

Toekomstige ontwikkelingen
Tobias Menne verwacht dat Bayer CropScience via deze technieken de landbouwers de eenvoudige oplossingen kan
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op de grond. We zouden daar dankzij
specifieke technieken nog meer detail in
kunnen krijgen, maar we doen dat niet
omdat we er geen nut in zien voor de
landbouwer. Het is beter om te kijken
welke delen van het veld homogeen zijn
en wat de beste landbouwkundige en
logische behandeling is. Ik weet niet hoe
de Belgische landbouwers denken maar
mijn vader, een oudere boer in Duitsland,
streeft naar een homogeen veld. Hij is
trots wanneer de planten op zijn veld er
mooi egaal bij staan. Onze strategie is
niet om de grootste homogeniteit te
krijgen, maar wel de grootste oogst en de
hoogste efficiëntie. Ik gebruik daar graag
het volgende voorbeeld voor: veronderstel
dat je in de winkel 2 gelijkaardige potplanten hebt gekocht. Na een week ziet
de ene er prachtig uit, en de andere doet
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BLADVOEDING,
DVOEDI
VOEDI
MESTI
ESTI
BEMESTING
VAN
E TOE
DE
TOEKOMST?
De lan
landbouwsector is steeds op zoek naar economische en
e ecologische verbeteringen. Hierdoor raken
efficiënt en nauwkeurig werken steeds meer ingee
efficië
burgerd. Door op de juiste momenten gebruik te
bur
maken van bladvoeding kan men met een minimale
input een maximaal teeltrendement behalen.
– Michael Wijnants, Aveve
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het heel slecht. Stel dat je een beperkte
hoeveelheid meststoffen hebt, aan welke
plant geef je die dan? Mijn vader zou die
– met homogeniteit in het achterhoofd –
geven aan de plant die het niet zo goed
doet. We moeten ons afvragen waar we
met die meststoffen de meeste waarde
kunnen creëren. Wellicht is dat met de
plant die er al goed uitziet. Als we dit
vertalen naar het veld, dan moeten we
bekijken welk deel van het veld het best
reageert op onze investering. We moeten
de heterogeniteit managen, maar die
niet elimineren. Dat vraagt van veel
Europese landbouwers een mentaliteitswijziging. In Amerika en Oost-Europa
heb je wel al veel landbouwers die op die
manier denken. Het komt erop aan te
erkennen dat er heterogeniteit is in het
veld, dat vroeg genoeg in te zien en je
dan af te vragen wat de juiste maatregel
is. Hoe goed zal dat deel van mijn veld
bijvoorbeeld op mijn fungicidenbehandeling of mijn meststoffen reageren?
Misschien is het niet zo gek om zelfs
totaal geen meststoffen toe te dienen op
het slechtste stuk en alles aan het goede
deel te geven.”
Maar hebben we al voldoende apparatuur
om variabel te kunnen werken? Uiteraard
kunnen we spuiten met sectieafsluiting
en er zijn ook al meststofstrooiers die
variabel kunnen bemesten. Tobias Menne
ziet ook mogelijkheden voor de oogst. “Je
zou je maaidorser preciezer kunnen
afstellen op basis van het te verwachten
kaliber van het graan, bijvoorbeeld.
Tijdens het oogsten heb je afhankelijk
van de teelt gemakkelijk 5 tot 12% oogstverliezen, vooral doordat de machine
hine niet
et zzou
precies genoeg is afgesteld. Het
interessant zijn dat we de maaidorser
dorser
kunnen laten inschatten welk kaliber van
graan hij de komende
e 15 m moet oogsten
en zijn dors- en zeefelementen
eefelementen
nten daar
daaraan
laten aanpassen.
en.
Op de lange
e termijn
mijn zien we dat land
land-eeds ingewikkelder
ngewikkelder word
wordt. IIn de
bouw steeds
jaren 50 ging
ng het enkel over voedselprovoed
ductie.
ctie. Veertig
eertig jaar geleden
geled vond
vo de
de impact op
maatschappij dat we ook d
optimaliseren. Dat
het milieu moeste
moesten opti
maakt het
et allemaal vveel gecompliceeren ook voor de
der voor de landbouwer,
landbo
We moeten een manier
maatschappij. W
maatscha
vinden
nden om een
e landbouwsysteem te
vestigen
gen dat toelaat gezond voedsel te
produceren, efficiënt is, de natuur spaart
en bijdraagt aan CO2-vastlegging, water
efficiëntie enzovoort. Digitalisering zal
helpen om daarin een optimum te vinden
voor elk deel van het veld.” Q
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Het concept bladvoeding bestaat al
lang. Geschreven bronnen spreken
zelfs van een toepassing in 1844
waarbij ijzer op het blad werd gespoten
om chlorose te bestrijden. Sindsdien
kwam deze toepassing steeds meer in
opmars. Meestal werd deze techniek
enkel gebruikt op gewassen waarbij
een duidelijk nutriëntentekort zichtbaar was. De schade die het gewas dan
al heeft opgelopen, is onomkeerbaar.
Er kan op dat moment wel nog gecorrigeerd worden, maar het maximale
opbrengstpotentieel van het gewas zal
niet meer behaald worden.

Tekort aan sporenelementen
In het verleden werd het woord sporenelement zelden in de mond genomen.
Toch blijkt dat heel wat Vlaamse en
Nederlandse bodems hieraan een
tekort hebben. Hier zijn meerdere
verklaringen voor. In de eerste plaats
werd er vroeger minder onderzoek
gedaan naar sporenelementen en wist
men niet dat er een tekort was. De
belangrijkste reden is dat het gebruik
van dierlijke mest sterk is verminderd.
Hierdoor is ook de aanvoer van sporenelementen sterk teruggelopen. Uit
onderzoek van Yara blijkt dat 60% van
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