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Variatie in de bodem vraagt: 
plaatsspecifiek behandelen

pH
Organ. C %

EC 0-90 cm

EC 0-30 cm

HOOgtE

Stap 3  aan de Slag met uw plaatSSpecifieke advieS

Zodra u de taakkaart heeft ontvangen van uw teelt
adviseur kan de plaatsspecifieke bewerking worden 
uitgevoerd. Dit kunt u zelf doen of door een loonwerker 
bij u in de buurt laten uitvoeren. Als uw machines niet 
geschikt zijn voor variabele afgifte of als u hieraan 
twijfelt, neem dan geheel vrijblijvend contact op met 
Agrometius. U zult zich erover verbazen hoe vaak 
slechts een kleine ingreep nodig is om uw zaaimachine, 
veldspuit of kunstmeststrooier geschikt te maken voor 
variabele afgifte.

Een variabele bewerking uitvoeren is absoluut niet 
moeilijk. Nadat de taakkaart in uw werktuigcomputer 
of GPS display is geladen, is het gewoon een kwestie 
van uw perceel bewerken net als voorheen. De techniek 
regelt de rest en zorgt ervoor dat plaatsspecifiek de juiste 
dosering wordt toegepast.

Door de unieke combinatie van techniek en kennis krijgt 
u als ondernemer een advies op maat in de vorm van 
een taakkaart waarmee u direct aan de slag kunt. De 
betrouwbare kaarten van de Veris MSP3 bodemscanner 
vormen een uitstekende basis voor precisielandbouw. 
Het zijn bovendien kaarten die u voor meerdere jaren 
kunt gebruiken.

Uw teeltadviseur kent uw bedrijf en weet als geen 
ander wat voor uw bedrijfsvoering belangrijk is.  
Daarnaast weet hij wat de Veris kaarten voor een perceel 
betekenen en samen met u worden de benodigde acties 
vastgesteld. Op meerdere percelen is gebleken dat de 
variatie die binnen het perceel aanwezig was zomaar 
in 20% opbrengstverlies kon resulteren. Uniforme 
behandeling van uw percelen leidt nooit tot een 
optimaal resultaat, investeren in precisielandbouw is 
rendabel en mogelijk voor iedere landbouwer!

precisielandbouw voor iedere landbouwer!
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In slechts 3 stappen uw rendement  verhogen

Elke landbouwer weet dat er variatie in 
de bodem aanwezig is. Niet alleen per 
gebied, maar zelfs binnen het perceel 
zijn verschillen in bodemsamenstelling 
aanwezig. Daarom zal een uniforme 
behandeling van percelen niet tot het 
optimale resultaat leiden. Op basis van 
gevoel en ervaring spelen sommige 

landbouwers al in op variatie, maar het 
kan beter!
Om goed op de aanwezige variatie 
in te kunnen spelen en daarmee uw 
bodemsamenstelling, teelt en opbrengst 
te optimaliseren, is het noodzakelijk de 
variatie nauwkeurig in beeld te hebben. 
Moeilijk? Nee hoor! 

Inspelen op variatie 

agrometius en Bodemkundige dienst  
bieden een unieke dienst
gezamenlijk bieden agrometius en 
Bodemkundige Dienst een unieke dienst 
waarmee u in drie stappen uw rendement 
kunt ver hogen. De producten, kennis en 
er varing van beide partijen zorgen dat u 
heel gericht en doelmatig te werk kunt 
gaan. 

•  Agrometius zorgt met de Veris MSP3 bodemscanner 
voor vijf betrouwbare perceelskaarten.

• De Bodemkundige Dienst geeft op basis van de 
perceelskaarten een advies waar u direct mee aan de 
slag kunt.

• U of een loonwerker bij u in de buurt voert de 
plaatsspecifieke bewerking uit. Indien nodig helpt 
Agrometius om uw machines gereed te maken voor 
variabele afgifte.

Stap 1  BodemScan met veriS mSp3

Stap 2  Bodemkundige dienSt geeft advieS

Agrometius komt langs om met de Veris MSP3 een bodemscan te maken van uw percelen. De Veris MSP3 is een 
uniek scanapparaat waarmee met een snelheid van 8 tot 12 km/u in één werkgang vijf variabelen in kaart worden 
gebracht. Aanvullend op de scan laat Agrometius door de 
Bodemkundige Dienst diverse referentiestalen nemen.  
Met deze stalen wordt de Veris data geijkt en verwerkt 
tot zeer betrouwbare perceelskaarten. Wetenschappelijk 
onderzoek, heeft aangetoond dat de kaarten van de Veris 
MSP3 betrouwbaar zijn. 

De vijf variabelen op een rijtje
• organische koolstof
• pH
• elektrische geleidbaarheid (EC) bouwvoor
• elektrische geleidbaarheid (EC) 0-90 cm
• hoogteligging

Op basis van de bodemkaarten die met de Veris MSP3 ge
maakt zijn, geeft Bodemkundige Dienst specialist een advies 
op maat voor uw percelen. De optimale pH is afhankelijk van 
het gewas, de grondsoort  en het organische koolstofgehalte 
van de bodem. Een te lage pH kan resulteren in opbrengst-

verliezen tot meer dan 50 %! Een te hoge pH daarentegen 
gaat ook ten koste van de opbrengst. Onderstaande tabel 
geeft voor enkele belangrijke gewassen het opbrengstverlies 
bij verschillende pH-waarden voor 2 texturen.

Op basis van uw bouwplan kan een optimale pH voor uw perceel berekend worden. Van daaruit kan met behulp van de 
pH- en organische koolstofkaarten een op maat gesneden advies gegeven worden voor plaatsspecifieke behandeling.

Naast bekalkingsadviezen kunt u denken aan mineralisatieverschillen binnen het perceel vanwege een wisselende pH 
en organische koolstof, zaai- en plantdichtheid op basis van elektrische geleidbaarheid (bodemsamenstelling), een 
opbrengstpotentie kaart enzovoort.

Rapport PPO: “De Veris sensor is een grote aanwinst voor plaatsspecifiek 
optimaliseren van groeiomstandigheden bij de teelt van gewassen”

pH variatie van 4,3 tot 5,3 op een gescand perceel Bekalkingsadvies van 2.8 tot 7.6 ton/ha op hetzelfde perceel voor een 
optimaal rendement

Opbrengstverlies (%) op zandleem- en zandgronden met optimaal % C in functie van de pH van de bouwlaag 
(Bron: Proefvelden Bodemkundige Dienst van België) 

gewas pH-kcl  

Zandleembodem 4,2 4,6 5,1 5,6 6,1 6,6

Bieten 70 43 24 13 3 0

Gerst 70 35 13 1 0 3

Zandbodem 4 4,4 4,8 5,2 5,6 6

Maïs 25 8 2 0 1 7


