ONDERNEMEN MET CUMELA - TERRANIMO

Is de praktijk klaar
voor Terranimo?

NEDERLANDSE VERSIE
KLAAR VOOR GEBRUIK

Eerder lieten we je al kennismaken met het Deense Terranimo, een model om de bodemdruk
te berekenen. Nu is het klaar voor gebruik en is er ook een Nederlandse versie. We nemen je
mee in dit systeem en kunnen meteen al een koppeling maken met de praktijk.

‘TERRANIMO
HEEFT ZICHZELF
BEWEZEN ALS EEN
BETROUWBAAR MODEL
VOOR HET INSCHATTEN
VAN BODEMEFFECTEN’
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Jammer genoeg kon de Agritechnica ook dit jaar
niet fysiek plaatsvinden vanwege de wereldwijde coronapandemie. Wel zijn de tweejaarlijkse innovatiemedailles verbonden aan deze
beurs uitgereikt. Eén van die medailles ging naar
Claas voor het integreren van het bodemverdichtingsmodel Terranimo in zijn Cemos-trekkermanagement. Dit systeem kan daarmee in het veld
tijdens de werkzaamheden het risico op ontstaan van bodemverdichting berekenen. Door
deze informatie visueel op het monitorscherm in
de trekker weer te geven, kan de chauffeur direct
aanpassingen doen aan bijvoorbeeld de bandenspanning of machine-instellingen.
Deze technologie geeft een chauffeur een goed
inzicht in het bodemverdichtingsrisico in het
veld. Door het optimaal instellen van de machine

kan de chauffeur ook direct zien welk effect bepaalde afstellingen hebben op de bodem. Claas
zet een grote stap door deze techniek gebruikersvriendelijk te introduceren in de cabine en
geschikt te maken voor dagelijkse praktijk.

HET SYSTEEM
Terranimo (www.terranimo.dk) is gebaseerd op wetenschappelijke
modellen die bodembelasting simuleren. Daarnaast beschikt het model over databases van bodems, machines en banden. Na het kiezen
van de combinatie machine, banden, bodemsoort en vochttoestand
berekent het systeem de bodemdruk en het effect op verdichting tot op
een diepte van anderhalve meter.
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NEDERLANDSE VERSIE

‘CLAAS ZET EEN
GROTE STAP DOOR
DEZE TECHNIEK
GEBRUIKERSVRIENDELIJK TE
INTRODUCEREN IN
DE CABINE’

wordt gemaakt voor Nederlandse gebruikers. Inmiddels is sinds eind 2021 de Nederlandse versie
klaar en vrij toegankelijk voor iedereen. Cumela
heeft gezamenlijk met Cosun, IRS, Wageningen
Environmental Research, Fedecom en LTO de benodigde Nederlandse data aangeleverd, die door
de Deense Aarhus University is gebruikt om het
model geschikt te maken voor Nederlandse
gebruikers.
Terranimo heeft zichzelf bewezen als een betrouwbaar model voor het inschatten van bodemeffecten die optreden wanneer je met een
machine in het veld rijdt. Het voorziet je vooraf
van waardevolle informatie over het effect van
bandenkeuze, bandenspanning en wiellasten op
de bodem. Daarbij wordt onder meer rekening
gehouden met de grondsoort, de vochttoestand
en hoe vaak wielen door hetzelfde spoor rijden.

DE PRAKTIJK

HOE WERKT DE NEDERLANDSE VERSIE
VAN TERRANIMO?
STAP 1
Eerst selecteer je de juiste machine of combinatie. Je kunt uit een database ook selecteren welke banden van toepassing zijn. Vervolgens kies
je het wiel- of asgewicht en de bandenspanning.

STAP 2
Nederlandse gebruikers kunnen op basis van een GIS-locatie op een
interactieve kaart aangeven op welke locatie een perceel ligt. Het systeem kan dan automatisch de bijbehorende bodemfysische eigenschappen ophalen uit de bodemkaart van Nederland. Vervolgens stel
je de vochttoestand in en of het perceel is bewerkt. De grondsoort is
ook handmatig in te stellen vanaf een bodemanalyse.

STAP 3
Nu rekent het systeem de bodemdruk uit tot op anderhalve meter
diepte en kun je hiervan een rapport genereren. Je kunt nu banden,
spanning en gewicht aanpassen en zien welk effect dit heeft op de
bodemdruk. Je ziet zo in één oogopslag of de bodemsterkte wordt
overschreden en op welke diepte dat is.
Een uitgebreide Nederlandse handleiding is beschikbaar op de website
www.terranimo.dk.

Het Terranimo-programma zelf is een model dat,
hoewel betrouwbaar, nog niet is toegerust op dagelijks gebruik door de chauffeur op de machine.
De stap naar gebruiksvriendelijk gebruik in de
praktijk op het veld moet nog worden gemaakt.
Of dat de komende jaren gebeurt, is afhankelijk
van de vraag uit de markt door boeren of cumelabedrijven die hier meerwaarde in zien. Daarvoor is
integratie in de machinebediening nodig of bijvoorbeeld een app die op je telefoon werkt.
De stap die Claas nu heeft gezet, geeft aan dat
we dit soort systemen in de toekomst misschien
standaard in machines tegenkomen. Het ondersteunt de chauffeur bij het optimaal benutten
van bijvoorbeeld bandenspanningssystemen en
is een volgende stap om meer inzicht te krijgen
in de mechanismen die de bodemgesteldheid
beïnvloeden. Een gebruiksvriendelijk systeem zal
deze techniek snel toepasbaar maken en daarmee praktijkrijp.

‘EEN GEBRUIKSVRIENDELIJK SYSTEEM
ZAL DEZE TECHNIEK
SNEL TOEPASBAAR
MAKEN EN DAARMEE
PRAKTIJKRIJP’

Tekst: Gerben Zijlstra, beleidsmedewerker bodem
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