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Projectverslag LCG-programma 2017 

Titel: Validatie bemestingsadvies uit Remote Sensing 

 

1 Beschrijving van het projectvoorstel 

1.1 Samenvatting 

Titel:  Validatie bemestingsadvies uit Remote Sensing 

Doelstelling:  Validatie van bemestingsadviezen op basis van RPAS beelden en vergelijking met 

werkelijke noden van gewassen. 

Periode:  01/10/2016 - 31/07/2018 

Locaties:  Zwevegem en Koksijde 

1.2 Resultaten 

 

Binnen dit project werden de lopende LCG-bemestingsproeven in Zwevegem en Koksijde als 

basis gebruikt. Voor beide locaties werden 3 extra objecten toegevoegd waarmee de 

bemestingsadviezen op basis van dronebeelden werden gevalideerd. Binnen deze proeven 

worden volgende metingen uitgevoerd: 

- Bodemstalen (N-dieptestaal 0-90 cm) voor en na proef. 

- Opbrengst- en kwaliteitsbepaling bij oogst. 

- Waarnemingen aan de hand van drones op basis van technologie en algoritmes van 

Airinov voor gericht bemestingsadvies en indicatief overzichtsbeeld van het perceel. 

Bij het uitvoeren van deze dronevluchten werden de NDVI (Normalized Difference Vegetation 

Index) en NDRE (Normalized Difference Red-edge Index) bepaald. De NDVI wordt gelinkt aan 

gewasstand, de NDRE kan naast gewasstand ook gerelateerd worden aan gezondheid en 

chlorofyl gehalte. 

Door de nabijheid van de luchthaven van Koksijde kon boven deze proefvelden gedurende de 

projectperiode maar eenmalig een dronevlucht maken. Deze resultaten konden dus jammer 

genoeg niet gebruikt worden om de bemestingsadviezen te valideren en worden verder niet 

besproken. 

Aan de bemestingsproef in Zwevegem werden zowel in 2017 als 2018 3 extra objecten 

toegevoegd waarbij we de mate waarin ze de bemestingsadviezen volgden varieerden per 

object maar ook per proefvlak (plaatsspecifiek) enkel op basis van wat nodig was. Dit zorgde 

er in 2017 dus voor dat in objecten 13 en 14 4 verschillende bemestingsniveau werden 

toegediend voor de 4 verschillende herhalingen. 

Objecten 

Zwevege

m 2017 

1e fractie bemesting 

15/03/2017 

(Kg Ammoniumnitraat 

27% N) 

2e fractie bemesting 

11/04/2017 

(Kg Ammoniumnitraat 

27% N) 

3e fractie bemesting 

17/05/2017 

(Kg Ammoniumnitraat 

27% N) 

Totaal 

1 (K) 60 22 90 172 

12 60 25 31 116 

13 60 113 en 313: 34 

213 en 413: 27 

113: 42 

213 en 313: 34 

113: 136 

213: 121 
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413: 30 313: 128 

413: 117 

14 60 22 114 en 214: 55 

314: 39 

414: 44 

114: 137 

214: 137 

314: 121 

414: 126 

 

Het advies voor de 3e fractie in 2018 kwam door enkele problemen met de verwerking bij de 

leverancier te laat aan om nog praktisch toe te passen. Het kon niet worden gebruikt om de 

proeven bij te sturen maar wel om ze te evalueren. Door de relatief kleine verschillen tussen 

de verschillende herhalingen in 2017 werd in 2018 gekozen om de 4 herhalingen per object op 

eenzelfde manier te adviseren. Op die manier bleef de herhaling van het object gegarandeerd. 

De 3 objecten werden wel in 3 verschillende bemestingstrappen aangelegd. De toegediende N 

werd samengevat in onderstaande tabel. 

Objecten 

Zwevege

m 2018 

1e fractie bemesting 

14/03/2018 

(Kg Ammoniumnitraat 

27% N) 

2e fractie bemesting 

17/04/2018 

(Kg Ammoniumnitraat 

27% N) 

3e fractie bemesting 

9/05/2018 

(Kg Ammoniumnitraat 

27% N) 

Totaal 

1 (K) 86 50 69 205 

12 86 20 30 136 

13 86 40 50 176 

14 86 60 70 216 

 

Advies voor de 2e fractie 

Uit de adviezen voor zowel een 2e als een 3e fractie kwam naar voren dat het advies voor de 2e 

fractie volledig bepaald was op basis van de hoeveelheid N die de landbouwer op de oppervlakte 

wou toepassen (op basis van bodemstaal en bijhorende advies). De beschikbare toelage werd 

daarna verdeeld over het perceel waarbij in de betere zones minder N werd geadviseerd en in 

de slechtere zones meer N werd geadviseerd (Figuur 1 en Figuur 2). 

In 2018 werd daarom gekozen om enkel het advies voor de 3e fractie aan te kopen. 

Advies voor de 3e fractie 

Voor het advies van de 3e fractie 

werd gekeken naar het potentieel 

van de gewassen. Zones in het 

perceel waarbij het bijbemesten 

kan leiden tot een potentieel 

hogere opbrengst krijgen een 

hoger N-advies. Zones die 

optimaal bemest werden krijgen 

geen extra input van N, zoals 

hiernaast schematisch 

weergegeven. 
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Figuur 2 Plaatsspecifiek advies voor de 2e fractie bijbemesting voor het proefveld in Zwevegem (2017) 

Figuur 1 Dronebeeld gelabeld met hoeveelheid drogestof voor het proefveld in Zwevegem (2e fractie - 2017) 
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1.3 Evaluatie  

Opbrengst 

Objecten 

2017 

Korrelopbrengs

t bij 15% vocht 

(t/ha) 

Nitraat 0-90 

14/02/2017 

(kg/ha NO3-N 

DS) 

Nitraat 0-30 

26/07/2017 

(kg/ha NO3-N 

DS) 

Nitraat 30-60 

26/07/2017 

(kg/ha NO3-N 

DS) 

Nitraat 60-90 

26/07/2017 

(kg/ha NO3-N 

DS) 

1 (K) 13.78 

91.72 

24.56 4.04 2.69 

12 13.21 12.13 2.06 2.00 

13 13.24 11.90 2.46 2.78 

14 13.11 11.56 2.84 2.02 

Objecten 

2018 

Korrelopbrengs

t bij 15% vocht 

(t/ha) 

Nitraat 0-90 

16/03/2018 

(kg/ha NO3-N 

DS) 

Nitraat 0-30 

31/07/2018 

(kg/ha NO3-N 

DS) 

Nitraat 30-60 

31/07/2018 

(kg/ha NO3-N 

DS) 

Nitraat 60-90 

31/07/2018 

(kg/ha NO3-N 

DS) 

1 (K) 11.88 

17.88 

28.61 4.13 2.00 

12 11.49 14.81 2.09 2.00 

13 11.92 20.95 3.20 2.03 

14 12.11 27.84 4.71 2.04 

 

Figuur 3 Plaatsspecifiek advies voor de 3e fractie bijbemesting voor het proefveld in Zwevegem (2017) 
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In 2017 vertoonde het referentieobject (1 (K)) een gemiddelde meeropbrengst van >0.5 ton/ha 

ten opzichte van de droneadviezen. Dit was voornamelijk te wijten aan de besparingen die 

gemaakt werden op basis van meststofgebruik (i.e. 117-136 kg N/ha i.v.m. 172 kg N/ha). Hier 

zien we namelijk dat vooral bij het advies van de 3e fractie een lager advies werd gegeven bij 

de dronebeelden in vergelijking met de bodemstalen. Bij deze adviezen werd namelijk een 

opbrengst van 12 t/ha vooropgesteld. De gewasstand tijdens de vlucht op 6 mei 2017 toonde 

aan dat hiervoor de extra input aan N kon verminderd worden. 

In 2018 kon niet worden bijgestuurd op basis van de dronebeelden maar objecten 13 en 14 

toonden een gemiddelde meeropbrengst ten opzichte van het referentieobject. Vooral voor 

object 13 was dit interessant aangezien in dit object minder N werd toegediend in vergelijking 

met het referentieobject. Dit toont vooral aan dat inspelen op de gewasnoden en 

beschikbaarheid van N van nut kan zijn om zowel een meeropbrengst te bekomen en een 

efficiënter gebruik van middelen. 

Praktische opmerkingen rond advisering 

In 2017 kregen we de adviezen op tijd terug en konden we deze gebruiken om ieder proefvlak 

individueel aan te sturen. Jammer genoeg was dit in 2018 niet het geval en kwam het advies 

te laat om nog praktisch toe te passen. Over het algemeen konden we zowel in 2017 als 2018 

opmerken dat de adviezen die vanuit de dronebeelden kwamen telkens lager uitvielen in 

vergelijking met de adviezen uit bodemstalen. 

Een belangrijk aspect voor de opvolging van proefvelden is dat de randeffecten (spuitpaden en 

wandelgangen) steeds worden meegenomen in het advies. Op praktijkpercelen zal dit minder 

invloed hebben op het advies, namelijk alleen aan de randen en rond de spuitpaden. Daarnaast 

waren adviezen per proefvlak niet mogelijk (tenzij extra kost van 1000 €/vlucht). Dit kan zeker 

een effect hebben op de lager N-advies ten opzichte van het bodemstaal maar ook de zone 

buiten het proefvlak vertoonde een lager N-advies. 

Een belemmering voor het gebruik van de dronebeelden voor de advisering van praktijkvelden 

is het gebrek aan voorkennis van de bodemvoorraad. De beelden kunnen enkel de huidige 

gewasstand en groei evalueren en houden geen rekening met de bodemvoorraad. 

Kosten-baten analyse 

Momenteel werd voor deze service 12 €/ha betaald. Op basis van de proeven die we in 

Zwevegem opvolgden kunnen we vooral besluiten dat de lage N-adviezen in 2017 tot een 

slechter resultaat leiden in vergelijking met het referentie-object. De besparing in meststoffen 

kon de lagere opbrengsten niet compenseren. In 2018 gebeurde dit echter wel en lagen de N-

adviezen op basis van de dronebeelden in de buurt van deze die toegepast werden in Object 

13. 

Objecten 
Kostprijs 

advies (€/ha) 
Winst opbrengst 

(€/ha) 
Besparing 

meststoffen (€/ha) 
Totaal 
(€/ha) 

2017          1 (K) 0 0 0 0 

12 -12 -80.2 56 -36.2 

13 -12 -75.3 46.5 -40.8 

14 -12 -94.3 41.8 -64.6 

2018          1 (K) 0 0 0 0 

12 -12 -70.7 69 -13.7 

13 -12 6.9 29 23.9 

14 -12 41.0 -11 18.0 
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Figuur 5 Vegetatie indices NDVI (links) en NDRE (rechts) gelabeld met de proefvlakken van 
Zwevegem. Dronevlucht werd op 04/05/2017 uitgevoerd. 

Figuur 4 Vegetatie index NDRE bepaald voor de proefvelden van Koksijde (links) en Zwevegem 
(rechts) in 2017. Dronevluchten werden respectievelijk op 06/04/2017 en 04/05/2017 uitgevoerd. 



 7 

 

1.4 Conclusies 

Op dit moment blijft één van de grootste belemmeringen van het gebruik van drone-advies nog 

het wetgevend kader. Zo kan de praktische opvolging van percelen in nabijheid van luchthavens 

(nog) niet gegarandeerd worden. Daarnaast moet ook steeds rekening worden gehouden met 

de restricties die het in sommige streken (bv. polders) moeilijker maken om vluchten uit te 

voeren door extra administratieve kosten of beperkte tijdstippen waarop gevlogen mag worden. 

Daarnaast toonden de beperkte resultaten aan dat vooral met adviezen in de 3e fractie een 

mogelijke winst te verkrijgen is. Opmerkelijk was wel dat in vergelijking met de 

bemestingsadviezen uit bodemstalen deze steeds lager uitvielen. 

In 2018 merkten we een verslechterde de kwaliteit en service van de aanbieder van de 

bemestingsadviezen. We zullen dus jammer genoeg deze service niet langer kunnen aanraden 

aan landbouwers. 

Het overzichtsbeeld geeft daarnaast ook een idee over welke stukken perceel een ruimere of 

beperktere bemestingshoeveelheid nodig hebben, voor een gerichtere bemesting met andere 

woorden. Het bepalen van deze spatiale variatie bleek zeer nuttig om de correctheid van de 

proeflocatie te bevestigen en verder ook als instrument voor een betere proefplanning in de 

toekomst. 

Figuur 6 Vegetatie index NDRE gelabeld met de proefvlakken van Zwevegem. Dronevlucht werd op 
11/04/2018 uitgevoerd. 


