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Technische fiche opgesteld in kader van de operationele groep SOCROSense 

1 GREENSEEKER – VANTAGE AGROMETIUS / TRIMBLE  

 
Afbeelding 1: Greenseeker in de fronthef van een tractor  

1.1 DOEL VAN DE TECHNIEK 
Snel en eenvoudig de actuele conditie van het gewas in kaart brengen, met de mogelijkheid om 

rechtstreeks de dosering van een kunstmeststrooier of veldspuit aan te sturen. 

1.2 TEELTEN WAARIN HET TOEGEPAST WORDT 
De Greenseeker kan in alle gangbare teelten in open lucht worden toegepast. 

1.3 BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT 
De Greenseeker wordt met vier of zes sensoren (afhankelijk van de werkbreedte van het werktuig 

waarmee de toepassing wordt uitgevoerd) opgebouwd op een frame voorop de tractor, rechtstreeks 

op een spuitboom of op een machine naar keuze. De data van de meetkoppen worden doorgestuurd 

naar de computer in de tractor. Op dit scherm kan de gebruiker in real-time de actuele gemeten 

gewascondities aflezen.  

Met de Greenseeker is het ook mogelijk om in real-time te doseren met een kunstmeststrooier of 

veldspuit. Zo kunnen de sensoren vooraan de tractor of op de spuitboom de gewascondities 

registreren en achteraan in één werkgang de juiste hoeveelheid meststof doseren.    

Tevens is het mogelijk om alleen de metingen te registeren en deze later uit te lezen en te visualiseren 

en taakkaarten op te stellen.  
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Afbeelding 2: screenshot van het scherm in  de tractor  

1.4 WERKING EN PRINCIPE VAN DE SENSOR 
De Greenseeker verricht metingen door middel van lichtreflectie. Selectieve lichtfrequenties in drie 

bandbreedtes worden naar het gewas uitgestraald en de reflectie van dat licht worden gemeten door 

een sensor die mee geïntegreerd zit in de meetkop. Aan de hand van de verschillende reflectiewaarden 

worden de biomassa en de gewasconditie bepaald (gemiddelde berekend over de ganse werkbreedte). 

Elke sensor heeft een eigen lichtbron, waardoor de data consequent zijn en bovendien niet onderhevig 

aan omgevingsfactoren zoals zonlicht en bewolking. 

1.4.1 Communicatie en nodigde voorzieningen 
Via een kabel (CAN-bus) worden de geregistreerde data naar het scherm in de tractor doorgestuurd. 

Vervolgens kunnen de gegevens via USB of het 4G netwerk naar een computer overgedragen worden.  

De tractor heeft een 12 volt aansluiting nodig en tevens is een Trimble display vereist. 

1.5 EXTRA’S 

1.5.1.1 Aantal sensoren 

Losse meetkoppen kunnen tevens aangekocht worden zonder frame. Het aantal sensoren gemonteerd 

op het frame is ook steeds aanpasbaar.  

1.5.1.2 RTK-GPS 

De sensoren beschikken niet over een geïntegreerde GPS-ontvanger. Standaard worden deze sensoren 

gekoppeld aan het RTK-GPS scherm van Trimble. 
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1.6 INZETBAARHEID VAN DE SENSOR 
De Greenseeker kan zowel overdag als ’s nachts en bij zonnig en/of bewolkt weer ingezet worden. De 

sensor is inzetbaar vanaf bladvorming tot aan de oogst. 

1.7 KOSTPRIJS 
4 Greenseeker sensoren: ca. 11000 euro 

6 Greenseeker sensoren: ca. 15000 euro 

1.8 KNELPUNTEN/BEPERKINGEN/ONDERZOEK 
De Greenseeker is specifiek ontwikkeld om te koppelen aan een RTK-GPS systeem van Trimble.  

Voor commercialisering in deze sector is verder onderzoek vereist. Niet enkel het type gewas, maar 

ook de cultivar heeft immers een invloed op de betrouwbaarheid van de meting.   

1.9 VOORDELEN 
- Compact toestel 

- De gebruiker kan zelf bepalen hoeveel en waar de sensoren worden bevestigd 

- Werking is volledig elektrisch (enkel een 12 volt aansluiting nodig)  

- Inzetbaar op elk moment van de dag (eigen lichtbron) 

- Geen kalibratie nodig voor de start van de meting 

- Data worden automatisch verwerkt, geen kennis vereist omtrent dataverwerking 

- Mogelijkheid tot real-time aansturen van kunstmeststrooier of veldspuit 

1.10 KENNIS VEREIST 
Een korte uitleg over de software is gewenst. 

1.11 LEVERANCIERS 
Leverancier: Vantage Agrometius 

1.12 REFERENTIES 
[1] Website leverancier: www.vantage-agrometius.be 
 
 

http://www.vantage-agrometius.be/

