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1 MICASENSE REDEDGE-MX  

 
Afbeelding 1: De MicaSense RedEdge-MX is een multispectrale  camera met vijf  lenzen voor de 

verschil lende banden (475, 560, 668, 717 en 840 nm)  

1.1 DOEL VAN DE TECHNIEK 
Met behulp van de MicaSense RedEdge-MX wordt het via verschillende vegetatie-indices mogelijk om 

de vitaliteit van een gewas op te volgen. Ook is het via deze camera mogelijk om RGB-kleurbeelden 

van het perceel te bekomen.   

1.2 TEELTEN WAARIN HET TOEGEPAST WORDT 
Teelten in vollegrond zonder afscherming (inclusief fruitteelt). 

1.3 BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT 
De MicaSense RedEdge-MX multispectrale camera bevat vijf sensoren en kan zo de reflectie bepalen 

van de volgende banden: blue (475 nm), green (560 nm), red (668 nm), red edge (717 nm) en near 

infrared (840 nm). 

Door zijn compactheid kan deze camera geïntegreerd worden op verschillende types van drones. De 

opgenomen data dienen verwerkt te worden met computersoftware om de afzonderlijke foto’s samen 

te zetten tot een overzichtsbeeld. Vervolgens wordt het mogelijk om met deze data een taakkaart op 

te stellen.  
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1.4 WERKING EN PRINCIPE VAN DE SENSOR 
De MicaSense RedEdge-MX meet de lichtreflectie van vijf verschillende banden. 

 

Afbeelding 2: Lichtreflectie van verschillende bandbreedtes (blue, green, red, red edge, near-infrared)  

1.4.1 Communicatie en benodigde voorzieningen 
De camera wordt met behulp van een drone en volgens een vooringesteld vliegpatroon naar de 

gewenste locaties boven het veld gebracht. 

1.5 EXTRA’S 

1.5.1.1 Kalibratie 

Om een waarheidsgetrouw beeld te bekomen, is het nodig vooraf een kalibratievlucht uit te voeren 

met een gekende referentie (vb. een 50% reflectiepaneel).  

1.5.1.2 GCP’s 

Om het orthomosaïc beeld op de juiste locatie te geo-referenen, is het noodzakelijk enkele 

grondpunten in het veld te voorzien en deze op te meten met een RTK-GPS systeem. Zo is een 

gemaakte taakkaart plaatsgebonden correct en kan deze onmiddellijk uitgevoerd worden door een 

RTK-gestuurde tractor. 

1.6 INZETBAARHEID VAN DE SENSOR 
De MicaSense RedEgde-MX kan overdag ingezet worden, ook bij variabel weer dankzij de zonnesensor 

die correcties doorvoert bij wisselende belichting. De sensor is inzetbaar vanaf bladvorming tot aan de 

oogst. 

1.7 KOSTPRIJS 
MicaSense RedEdge-MX multispectrale camer: ca. 5000 euro 

Extra benodigdheden: drone (vb.  Matrice 200), softwarepakket (Pix4D of Agisoft) en RPAS-licentie 

1.8 KNELPUNTEN/BEPERKINGEN/ONDERZOEK 
Het verwerken van de data na een dronevlucht (vb. met Pix4D/Agisoft), de interpretatie van de 

resultaten en het omzetten van de verwerkte data naar een taakkaart is complex. Verder onderzoek is 

vereist om de perceelsspecifieke variaties te kwantificeren. 

Een dronepiloot met een geldige licentie en een verzekerd toestel is steeds vereist. 
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1.9 VOORDELEN 
- Perceelsspecifieke variatie kan in kaart gebracht worden zonder het perceel te betreden en 

bijgevolg zonder schade aan gewassen te veroorzaken 

- Zeer hoge nauwkeurigheid 

- Door het omzetten van de bekomen data naar een taakkaart, wordt het mogelijk om 

plaatsspecifiek te bemesten met een kunstmeststrooier of veldspuit 

- Integratie op verschillende types van drones mogelijk  

- Volledige toegang tot de ruwe data + data blijven van de teler  

1.10 LEVERANCIERS 
Aankopen in België moeten rechtstreeks gebeuren via MicaSense Inc. (1300 N Northlake Way, Suite 

100 Seattle, WA98103)  

1.11 REFERENTIES 
[1] Website MicaSense: https://www.micasense.com/ 
 

https://www.micasense.com/

