
Tijdswinst en schoon water door GPS 
 

Onder grote belangstelling zijn op 24 juli j.l. in Vessem verschillende GPS technieken 

gedemonstreerd. Geert-Jan van Roessel van DLV Plant en de handelaren van diverse 

machines gaven toelichting, demonstraties en beantwoordden vragen. 

 

De kunstmeststrooier van de werktuigencoöperatie is 

uitgerust met DGPS (nauwkeuriger dan GPS). Aangezien de 

ontvanger is gemonteerd op de strooier en het scherm mobiel 

is, kan deze op iedere trekker worden gebruikt. Lijnen op het 

display geven de route over het perceel aan. Een van de 

aanwezige heeft de strooier met DGPS al gebruikt. Het grootste 

voordeel noemt hij de tijdswinst. Het draaien aan het einde van 

het perceel gaat soepel. Je bent geen tijd kwijt aan het zoeken 

naar de juiste baan. Daar komt bij dat bij hogere rijsnelheid de 

afgifte automatisch wordt aangepast. 

 

Dat een machine met DGPS en RTK-correctiesignaal kaarsrecht 

werkt, was goed te zien tijdens de demonstratie van de spit-

zaaicombinatie. 

 

Om met GPS aan de slag te gaan moet het perceel eerst 

ingelezen worden, zodat de exacte afmetingen van het perceel 

bekend zijn. Sommige GPS-systemen kunnen ook informatie 

verwerken over spuitvrijezones, kopakkers etc. Het inlezen was 

voorafgaand aan de demonstratie gedaan. Een aantal machines 

hebben van te voren ook het spuitspoor ingelezen. Tijdens de 

demonstratie volgde de machine exact het spoor, ook in 

bochten. Je hebt je handen er niet bij nodig! 

 

Het RTK-signaal en soms ook het GPS-signaal dringen niet altijd 

goed door als je onder bomen rijdt. Een oplossing is om gebruik 

te maken van sensoren op de machine. De sensoren meten 

constant de afstand tussen de rijen en corrigeren op die manier 

de rijrichting. 

 

Naast tijd bespaart GPS een boer ook kosten. Spuit- machines 

uitgerust met GPS kunnen automatisch secties afsluiten als 

de boom over een bespoten gedeelte van het perceel rijdt of als 

de spuitvrijezone is bereikt. Een demonstratie liet zien hoe dit 

werkt. De spuitmachine was zelfs uitgerust met camera’s die de 

lichtreflectie van het blad opvangen (NDVI). Dit is een maat 

voor de vitaliteit van het loof. Hierop kan o.a. de bemesting 

worden afgestemd. Is het loof al ver afgestorven, dan zal op die 

plaats minder loofdodingsmiddel (Reglone) nodig zijn. 

Met het boomtrack-systeem wordt de spuitboom op constante 

hoogte boven het gewas gehouden. 

In de toekomst kunnen satellietopnamen die bijvoorbeeld 

informatie over de stikstofbehoefte van het gewas weergeven 

ingelezen worden in de GPS apparatuur op de trekker.  

 
Gewasbescherming kan dus steeds effectiever door beperking van overlap en het 

gericht doseren van middelen. 


