In de rubriek Tech & Mech is er aandacht
voor zowel nieuwe als vernieuwende
producten uit de sector. Een plek waar
techniek en mechanisatie structureel
aandacht krijgen.
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Uitwisseling van data nog makkelijker
Met behulp van GeoBas, een lijn van
weerstations en bodemvochtstations, kunnen kwekers op perceelsniveau het klimaat op hun land
monitoren. Onlangs is een nieuwe
generatie stations gelanceerd die
gebruikmaakt van LoRa-technologie.
Het grote voordeel daarvan is dat de
kosten flink omlaag gaan.

de teelt duurzamer en de kweker
bespaart bovendien op kosten.
Daarbij kan hij de informatie 24/7
aflezen op zijn smartphone, dus hij
heeft altijd inzicht in de situatie op
zijn percelen en kan zich baseren op
concrete data in plaats van op zijn
‘onderbuikgevoel’ of ervaring”, vertelt Jeroen Straver van Agrometius.

bijvoorbeeld voor het lokaliseren
van je tractor maar ook voor het
op afstand bedienen van een hek,
een koelcel of andere apparatuur.
Een perfecte toepassing voor ‘the
internet of things’ die het mogelijk
maakt om nieuwe toepassingen te
ontwikkelen tegen lage kosten.”

Telers gebruiken de informatie die
de weerstations en bodemvochtstations genereren om het juiste spuitmoment vast te stellen, de dosering
te bepalen en het juiste beregeningsmoment te kiezen. “Dat maakt

DATA UITWISSELEN

Door deze toepassing zijn de stations ‘een stuk goedkoper’ geworden
en daarmee ook het nauwkeurig
monitoren van de belangrijkste parameters voor het gewas. “Doordat
er geen simkaart vereist is, gaan
bovendien de jaarlijkse kosten flink
omlaag.” Het uiterlijk van de apparatuur is niet heel veel veranderd.
“De verandering behelst vooral de
techniek die we toepassen. Ook in de
hardware hebben we wat verbeteringen doorgevoerd.” Vorig jaar is veel
tijd besteed aan het uittesten van de
apparaten met de nieuwe technologie. “Het werkt nu super, dus dit jaar
rollen we het uit in de markt.”

ZELF IETS UITGEVONDEN?
Wij zijn behalve naar nieuwe producten van fabrikanten nadrukkelijk ook
op zoek naar slimme, praktische en
betaalbare technische oplossingen
en/of aanpassingen die kwekers zelf
hebben bedacht. Heeft u suggesties
voor onderwerpen, mail de redactie:
info@greenity.nl.

Onlangs heeft GeoBas een ontwikkeling doorgemaakt. “Wij lanceren
dit voorjaar een nieuwe generatie
stations die gebruikmaken van LoRa
voor de communicatie met internet
in plaats van 3G of 4G.” LoRa staat
voor Long Range, oftewel: lange
afstand. In dit verband gaat het om
een telecomnetwerk dat geschikt is
voor langeafstandscommunicatie
waarvoor weinig vermogen nodig is.
“LoRA is bedoeld voor apparatuur
die niet constant een internetverbinding nodig heeft, maar slechts af en
toe data moet doorgeven. Het wordt
ingezet om data uit te wisselen,
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