LEREN VAN DRONEBEELDEN
Terug naar de basis

ondernemen met

vaktechniek

Precisielandbouw gaat al snel over plaatsspecifieke toepassingen, maar wie die techniek zinvol wil gebruiken, heeft kennis van
het perceel nodig. “Zet eerst een stap terug en kijk wat je kunt leren van een paar simpele dronebeelden”, betoogt Herman
Krebbers. “Juist die beelden laten zien wat er eerder fout ging. Voor je plaatsspecifiek gaat werken, moet de basis goed zijn.”

“Je moet mensen
eerst prikkelen.
Daarna kun je
samen verder de
diepte in.”

Strooiers, spuitmachines, mestapparatuur: steeds meer machines worden voorbereid op plaatsspecifiek werken. Zonder
goede data en een deskundige agronomische blik is de waarde van al die prachtige techniek beperkt. Het is één van de
redenen waarom precisielandbouw de hoge verwachtingen
nog niet waarmaakt en waarom de ontwikkelingen lijken te
stagneren, meent Herman Krebbers, precisielandbouwspecialist bij Delphy. “Het is ook niet eenvoudig. Daarom moet je
bij het begin beginnen. Een opbrengstkaart maken en printen kan een mooi begin zijn, maar daar moet je vervolgens
wel iets mee doen. Daar kunnen loonwerkers denk ik meer
in betekenen, vooral door te laten zien hoe klanten met die
data aan de slag kunnen gaan.”
De kleine groep boeren die voorop loopt met precisielandbouw trekt hun collega’s niet automatisch mee. De kunst is
volgens Krebbers om de nieuwsgierigheid van de groep volgers te prikkelen, want alleen dan gaat het balletje rollen. “Ik
begeleid verschillende groepen boeren die samen perceelsinformatie analyseren en hun boerenverstand daar op loslaten. Vaak leidt dat tot relatief simpele verbeteringen, zoals
het beter afstellen van een machine. Ook dat is precisielandbouw, of eigenlijk smart farming. Juist zaken die zichtbaar
resultaat leveren, maken nieuwsgierig naar meer.”

Zwiepende bomen
Krebbers noemt twee recente voorbeelden die dat onderstrepen. Zo begeleidde hij vorig jaar een groep akkerbouwers in

Flevoland die percelen wintertarwe in kaart lieten brengen
met biomassametingen. Ook legden ze stikstoftrappen aan.
Op het blote oog leken de polderpercelen mooi egaal, maar
na bestudering van de opnames bleken zich toch behoorlijke
groeiverschillen binnen de percelen af te tekenen. “Als je een
opname bekijkt, zie je vaak eerst de grote afwijkende plekken, zoals spuitsporen, kopakkers en plekken waar de grondslag anders is. Toen we verder inzoomden, bleek er echter
een vlekkerig patroon over het hele perceel zichtbaar, met
vrij grote groeiverschillen over kleine afstanden. Die konden
we niet meteen verklaren. Wel zag je, als je goed keek in het
gewas, de patronen in het veld terug.”
Om de verschillen in biomassa te kunnen kwantificeren,
heeft Krebbers planten afgemaaid en aren geoogst. Dat leverde opbrengstverschillen op tussen de negen en negentien procent. Ook bij de oogst waren deze verschillen er nog:
pleksgewijs varieerden de opbrengsten van 9200 tot 10.500
kilogram per hectare.
De oorzaak bleek te liggen in zwiepende bewegingen van de
spuitbomen tijdens het toedienen van de vloeibare stikstofmeststof. “Enkele akkerbouwers hebben later zelfs nog met
de auto naast de spuit gereden om het met eigen ogen te
kunnen zien. Door oneffenheden in het land, maar vooral ook
door hele kleine stuurcorrecties van de GPS-automaat wordt
de voor- en achterwaartse beweging van de bomen continu
versterkt en dat veroorzaakte een flink verschil in bemesting.
Hier leerden we dat het zaak is om de stuurautomaat minder
agressief af te stellen. Ook bij het spuiten tegen onkruid en
ziektes kan die aanpassing een groot verschil maken, want
ook daar leiden boombewegingen tot onder- en overdosering. Voor de deelnemers was dat echt een eyeopener.”

Zones en patronen
Dan het andere voorbeeld. Met een groep leerlingen van de
loonwerkopleiding aan Landstede MBO in Zwolle nam Krebbers afgelopen jaar een perceel maïs onder de loep. Op verschillende momenten in het groeiseizoen werden voor dit
doel perceelsopnamen gemaakt vanuit de lucht. Gewone
foto’s in hoge resolutie, maar ook biomassascans, die een
maat zijn voor de hoeveelheid bladmassa. Om vervolgens na
te gaan: wat zie ik nou eigenlijk?
Krebbers dook samen met de leerlingen en hun docent Bastiaan Dorgelo stapje voor stapje in de beeldlagen. “Wat je van
een afstand mooi ziet, zijn de verschillende afwijkende zo-
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Leerlingen van Landstede MBO vergelijken biomassascans met hun eigen waarnemingen
in een perceel maïs.

nes in een perceel. Vaak zijn dat grote plekken met
ronde vormen, die afwijken door bijvoorbeeld verschil in hoogteligging of bodemsamenstelling. Via
een app op de telefoon, waarbij je je eigen locatie
op de kaart ziet, kun je zo’n plek vervolgens in het
veld gaan opzoeken.”
Met behulp van een grondboor brachten de leerlingen ter plekke de opbouw van het bodemprofiel in kaart. Op die manier konden ze met eigen
ogen zien dat op perceelsdelen waar de bouwvoor dunner was de groei van de maïs wat achterbleef. Ook perceelsdelen waar wat meer onkruid
groeide, waren duidelijk te herkennen op de kaart
met de vegetatie-index.
Door verder in te zoomen op de kaart, liet Krebbers zien dat je vanuit de lucht nog meer verschillen kunt waarnemen. “Je zag duidelijk terugkerende, strakke patronen. Dat wijst vaak op verschillen
die te maken hebben met bewerkingen. In dit
geval bleek elke achtste rij wat af te wijken in de
groei. “Als je heel goed keek, zag je dat met het
blote oog ook.”
In dit geval konden de leerlingen alleen maar gissen naar de oorzaak. Het bleek te gaan om een
afwijkende afgifte van één van de kouters van de
rijenbemester. “Op die manier kan het dus ook een
mooi controlemiddel zijn voor je eigen werk”, zegt
Krebbers.

Verschillen in groei door structuurschade zijn behalve op biomassakaarten ook in het veld zichtbaar.

Drone- en vliegtuigbeelden zijn daar wat Krebbers
betreft het vertrekpunt voor. De drempel daarvoor
is steeds lager geworden. “Voor € 10,- tot € 15,- per
hectare heb je tegenwoordig al hoge-resolutiebeelden waar je echt wat mee kunt, al heb je wel
van meerdere momenten een beeld nodig om
er wat mee te kunnen. De loonwerksector speelt
daar met Dronewerkers natuurlijk zelf al een belangrijke rol in. Laat het echter niet bij het leveren
van data. Het is net als bij de opbrengstmetingen.
Als je een opbrengstkaartje bij iemand achterlaat,
betekent het niet dat hij je de volgende dag opbelt. Ook al laat je duidelijk zien dat hij veertien
ton droge stof aan maïs oogst, terwijl het gebiedsgemiddelde op zestien ton zit. Begin bij het begin
en laat zien waar verbeterpunten liggen. Je moet
mensen eerst prikkelen. Daarna kun je samen verder de diepte in.”
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Hoge-resolutiebeelden laten niet alleen
globale verschillen zien, maar door in te
zoomen zijn ook patronen te herkennen,
zoals verkeerd afgestelde apparatuur.

Opnames maken
Wat kan een loonwerker hiermee richting de klant?
Die kan zeggen: “Je apparatuur was niet in orde.”
Krebbers ziet dat anders. “Je laat zien aan die veehouder dat je met hem meedenkt en dat je bezig
bent om een zo goed mogelijk resultaat voor hem
te behalen. Voor hetzelfde geld is er wat misgegaan
met de zaaibedbereiding die de klant heeft uitgevoerd. En in dit specifieke geval is er nog bijbemest
op basis van de metingen. Het is het resultaat dat
telt. Je wilt het samen elk jaar beter doen. Praat
daarom met die klant over de inhoud.”

Naast duidelijk zichtbare stikstoftrappen (de vierkante blokken rechts) valt op de scan van dit perceel
wintertarwe een vlekkerig patroon op. Zwiepende spuitbomen, tijdens het spuiten van vloeibare meststoffen, blijken de oorzaak.
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