
PRECISIE LANDBOUW MET DRONES



Airinov: remote sensing voor precisieteelt en R&D

Oorsprong Frankrijk

IP op sensortechnologie en 
dataverwerking

Sinds 2015 expansie

Netwerk in heel Europa

In 2016 vestiging in NL



Professionele & opschaalbare organisatie..
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Indicatorkaarten Advieskaarten Taakkaarten voor elk machinemerk



Precies telen vereist precieze kennis
 Van perceel

 Van gewas

Drones bestrijken elke m2 van het perceel

Er is meer variatie dan het oog ziet!
 De juiste sensor geeft veel extra informatie 

Drones in Precisieteelt



DE APPARATUUR

MultiSpec4C sensor
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• fixed wing
• 3ha/min 
• 80 ha/vlucht
• Automatische vlucht 

van take-off tot landing

• 2 beelden / seconde
• 5-25 cm resolutie
• 10-15 beelden van elke pixel 

in een perceel



Drogestof (t/ha)

Lage zone

Lage zone

Hoge zone

Hoge zone

Probleem aan het eind
van de spuitboom: 
onderbemeste lijn
tussen spuitsporen

Spuitsporen

Veel detail, concrete informatie



Optimalisatie teeltmaatregelen

 Optimaliseer kosten

 Vergroot de opbrengst

 Voldoe aan milieuregels (N-bemesting)

Verbeter perceelkennis

 Beter begrip impact grond/geografie op gewas

 Nauwkeurig inzicht in specifieke probleempunten van 
het perceel

Optimaliseer machinegebruik

 Effect van (on)juist gebruik machines wordt zichtbaar

 Laat precisie-apparatuur renderen!

Drievoudig voordeel voor de teler

*) Indicatie. Tarieven voor 2017 zijn nog niet vastgesteld



DATAVERWERKING & ADVIES



Dataverwerking

4 golflengtes per opname Honderden opnames per perceel



Reconstrueer het perceel voor elke golflengte

Green Red Red Edge Near Infrared



Bereken vegetatieindexen

GNDVI PRI WDVI

NDRE NDVI LAI

QCab

Cab



Vertaal naar landbouwkundige waarden



Vertaal naar landbouwkundige waarden



Advieskaart voor bemesting
Taakkaart, voor alle 
machinemerken



Advieskaart voor bemesting

geolocatieAdviesdosis op 
huidige positie

Nieuw! 
App: MAP-IN



AIRINOV productaanbod 2017

Bemestingsadvies Proefveldmonitoring

Doel

Gewassen

•Direct toepasbaar advies voor
efficientere bemesting

•Betrouwbare, gedetailleerde & 
snelle data voor veldproeven
(veredeling, onderzoek naar
middelen of  teelttechniek)

•Granen, Koolzaad, Aardappel,
• Elk jaar nieuwe gewassen

•Alle gewassen

Gewasmonitoring

• Inzicht in gewasontwikkeling en
perceelsvariatie
•Geen advies

•Alle gewassen



Bewezen betrouwbaar en rendabel

VRA            Handmatig variabel            niet plaats-
specifiek

Beschikbaarheid precisie-werktuigen



Ervaringen in tarwe -> Ocealia

2014 2015 2016

Bespaarde 
meststof

-10 -7 -13 kg N/ha

-10 -7 -13 €/ha

Meer-opbrengst

+0,75 +0,8 +0,32 ton/ha

x 140 x 150 x 125 €/ton

+105 +120 +40 €/ha

Kosten Airinov -10 -10 -10 €/ha

Winst +85 +103 +17 €/ha



In ontwikkeling: sturing van gewasbescherming

Gewasontwikkeling in beeld
(rood = gesloten, blauw = nog open)

Zonering voor gewasbescherming
(rood = volledige dosis, blauw = lagere dosis)



In ontwikkeling: onkruidbestrijding in rijgewas

Multispec opname
De rij wordt onderscheiden

van het onkruid

Gewone RGB Foto Taakkaart



PROEFVELDMONITORING: ACCURAAT EN SNEL METEN

Visualisaties, maar ook data in Excel voor statistische analyse



• Visuele inspectie is tijdrovend
• Menselijk oog is onbetrouwbaar
• Verschil tussen waarnemers en 

tijdstippen

• De drone levert  harde data
• Vergelijk tussen tijdstippen
• Direct statistisch te verwerken
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PROEFVELDMONITORING: ACCURAAT EN SNEL METEN



Web visualisatie – zoom naar pixel niveau



VOLG GEWASONTWIKKELING MET FENOTYPE-INDICATOREN



R&D toepassingen

Veredeling en selectie
Efficiënt screenen van splitsende populaties

Volg ontwikkeling van landbouwkundige 
indicatoren

Monitor stress en ziekte-resistentie

Selecteer een homogene locatie voor proefveld

Optimaliseer teelt
Effect van behandelingen

Effect van teeltmaatregelen

Opbrengst voorspelling

Service voor telers 



Dank voor uw interesse

Meer informatie? 

E:  Monique.vanwordragen@airinov.nl

T:  +31 858 883 504

M: +31 638 618 168 

I:  www.airinov.nl


