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Agrometius staat
voor merkonafhankelijke
precisielandbouw
Gps-technologie, variabele toepassingen of databeheer worden snel gangbare praktijken bij
landbouwers en loonwerkers. Agrometius, bekend als toonaangevend bedrijf inzake
precisielandbouw, plaatst zich als merkonafhankelijke leverancier sterk in de markt. In de uitdagingen
van onze sector zoekt het bedrijf kansen om precisielandbouw simpel en winstgevend te maken. Sinds
zijn oprichting in 2010 is Agrometius uitgegroeid tot een innovatief bedrijf, met ruim zestig
medewerkers en met vestigingen in Nederland, België en Duitsland.
Tom Destoop, verantwoordelijke Landbouwmechanisatie AgriBevents
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Landbouwers en loonwerkers die al aan de
slag zijn met precisielandbouw worden
geconfronteerd met terugkerende problemen. Zo is koppelingen maken met machines vaak omslachtig en ingewikkeld. Doordat
ze werken met meerdere tractoren en machines, draaien er heel wat systemen door
elkaar heen, terwijl data van verschillende
systemen moeilijk onderling uitwisselbaar
zijn. Daarnaast is het maken van taakkaarten
om machines aan te sturen lastig en duur.
Agrometius stelt vast dat het full line-concept van merken aanslaat op de Amerikaanse markt en dat er sterke inspanningen
gedaan worden om dit ook in Europa te
introduceren. De vraag is of Vlaanderen snel
zal meegaan in deze trend. We zien op
akkerbouwbedrijven traditioneel veel verschillende kleuren, want de landbouwer
staat in een betere onderhandelingspositie
als er meerdere merken in aanmerking
komen. Merkonafhankelijke gps-systemen
zijn op het eerste gezicht duurder, maar volgens Agrometius zijn ze in gebruik een stuk
efficiënter. Bovendien maken ze de akkerbouwbedrijven merkonafhankelijk.
Agrometius vindt dat gps-systemen vandaag niet beredeneerd aangekocht worden.
Landbouwers nemen die gewoon erbij en
denken alleen aan het plaatsen van een
A-B-lijntje. Om gps-technologie rendabel
te maken, moet er meer met het systeem
gedaan worden: machines koppelen, taakkaarten maken … Zo kan het uitwisselen
van A-B-lijnen – waarbij één tractor bij het
zaaiklaar leggen van een perceel de A-B-lijn
opmaakt en die dan deelt met de hele
vloot – heel wat tijdsefficiëntie opleveren.
Een ander knelpunt is de dienstverlening na
verkoop. Precisielandbouw toepassen is geen
evidente klus. Vaak hangen landbouwers
uren aan de lijn met hun dealer om problemen aan te pakken, bijvoorbeeld het koppelen van machines met tractoren. Zij raken
ontmoedigd en de problemen zijn een blok ->

nd
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A-B-lijnen uitwisselen tussen systemen van verschillende merken blijft een
knelpunt. Agrometius kan uiteraard uitwisselen tussen eigen systemen, maar
stelt zich ook flexibel op om uit te wisselen met andere merken.
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Interessante apps
Gratis taakkaarten opmaken met CropSAT
Via www.taakkaart.be komen gebruikers op een onlineportaal van Agrometius.
Met de knop ‘Satellietbeelden’ kan je percelen uit de verzamelaanvraag aanduiden en satellietbeelden inladen. Wanneer de applicatie de beelden gelezen heeft,
kan je met enkele muisklikken gratis taakkaarten maken, die je gemakkelijk kunt
doorsturen naar de voornaamste merken. Zo hoopt Agrometius gebruikers warm
te maken voor simpele variabele toepassingen zoals loofdoding of de aanwending van kunstmest.
Op het te betalen deel van www.taakkaart.be vind je het platform voor het databeheer bij Agrometius, waar landbouwers op één plek de informatie vinden over
alle machines in hun vloot. Vanuit deze webstek kan je op verschillende niveaus
(en kostprijzen) aan databeheer doen. Bovendien kunnen loonwerkers, afnemers
of adviseurs na toestemming inzicht krijgen in de data én input leveren op dit
platform, zodat samengewerkt kan worden aan taakkaarten of teeltadviezen.
Ook de resultaten van de bodemscans of opbrengstbepalingen worden hier
gecapteerd, zodat gemakkelijk verdere taakkaarten opgemaakt kunnen worden
om bijvoorbeeld variabel te poten of bodemherbiciden toe te passen.
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LogMaster als track-&-trace voor landbouw

Bo

De LogMaster wordt geïnstalleerd op de tractor en maakt een connectie met de
CAN-bus. Er zijn momenteel zo’n 150 systemen in gebruik en de resultaten zijn
volgens Agrometius veelbelovend. Gebruikers kunnen van op de
pc heel wat gegevens van de trekker uitlezen: brandstofverbruik,
stationaire draaiuren, verblijftijd op een perceel, werkvolgorde …
Deze informatie geeft vooral loonwerkers neutrale input voor de
opmaak van facturen.
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Je kan meer met
een gps dan een
A-B-lijntje trekken.

nd

aan het been van de dealer. Bovendien
rijden dealers zich vaak vast wanneer
gebruikers meer ambitieuze doelen
stellen. Bij Agrometius zijn dagelijks
tientallen experts beschikbaar en er
wordt zwaar geïnvesteerd in kennis van
alle systemen. De keerzijde van de
medaille is natuurlijk dat landbouwers
die meestappen in het ‘merkonafhankelijke’ systeem van Agrometius, meteen
erg afhankelijk worden van Agrometius
wat hun toekomstige investeringen voor
precisielandbouw betreft. n

Satellietbeelden tonen variatie in percelen op basis van kleuren. Plaatsen
waar het gewas minder fel staat, worden gelokaliseerd. Bij het opmaken van
taakkaarten kan hierop ingespeeld
worden met bijvoorbeeld een variabele
aanwending van kunstmest.
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Müller Elektronik
Oudere machines, bijvoorbeeld spuittoestellen, zijn vaak mechanisch nog perfect in orde. Helaas zijn ze vaak niet uitgerust met de
modernste technieken inzake precisielandbouw. Met de technieken
van Müller Elektronik installeert Agrometius merkonafhankelijke
Isobus-systemen zodat ook oudere machines mee kunnen draaien.

YieldMasterPRO
‘Wat je niet meet, kan je niet managen.’ De YieldMasterPRO van Agrometius is
een betrouwbaar systeem voor opbrengstbepaling op oogstmachines. Zo genereer je inzicht in verschillen binnen percelen, tussen percelen of tussen rassen.
Het stelt je ook in staat om plaatsspecifiek te bekijken of de geleverde input ook
de verwachte output gerealiseerd heeft. De gegenereerde data kunnen dienen als
input voor volgende taakkaarten.

Bluetooth machine-ID
Met deze applicatie herkennen tractoren en werktuigen elkaar spontaan en
gebeurt de koppeling automatisch. Doordat je veel minder fouten maakt, staan
de machines minder stil en voorkom je lange telefoongesprekken. n

