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Technische fiche opgesteld in kader van de operationele groep SOCROSense 

1 OptRx – Homburg Holland / Ag Leader 

 
Afbeelding 1: De OptRx is een losse sensor die  aan een machine naar keuze  bevestigd kan worden 

1.1 DOEL VAN DE TECHNIEK 
Snel en eenvoudig de actuele conditie van het gewas in kaart brengen en naar wens in real-time de 

dosering van een kunstmeststrooier, veldspuit of ander werktuig aansturen. 

1.2 TEELTEN WAARIN HET TOEGEPAST WORDT 
OptRx wordt reeds toegepast in akkerbouwgewassen (aardappelen, granen, bieten, uien), in de 

groenteteelt (sla, koolgewassen enz.), in de bloementeelt (o.a. tulpen) en in grasland (graszoden, 

silage, voetbalvelden, golfbaan, gazon). Mits verder onderzoek is toepassing in alle gewassen mogelijk. 

1.3 BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT 
De OptRx gewassensor bestaat standaard uit één tot tien losse sensoren die de gebruiker zelf aan een 

machine naar keuze kan bevestigen. De data van de meetkoppen worden doorgestuurd naar een GPS-

scherm in de tractor. Hierop kan de gebruiker onmiddellijk de actuele gemeten gewasconditie aflezen.  

De OptRx sensor kan de dosering van een kunstmeststrooier of veldspuit in real-time aansturen. Zo 

kan de sensor vooraan de tractor meten en achteraan de tractor in één werkgang de juiste hoeveelheid 

meststof doseren.    

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

Zo kunnen diverse kaartlagen aangemaakt worden om bijvoorbeeld een kunstmeststrooier aan te 

sturen.  
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Afbeelding 2: Screenshot van het scherm in  de tractor  

1.4 WERKING EN PRINCIPE VAN DE SENSOR 
De OptRx verricht metingen door middel van lichtreflectie. OptRx is een actieve sensor met eigen 

lichtbron en selectieve lichtfrequenties in drie bandbreedtes. Het licht wordt naar het gewas 

uitgestraald en de reflectie van dat licht wordt gemeten door een sensor die mee geïntegreerd zit in 

de meetkop. Door pulserend te belichten wordt met en zonder buitenlicht gemeten en wordt de 

invloed van (wisselend) buitenlicht uitgefilterd. Aan de hand van de verschillende reflectiewaarden 

wordt de biomassa en het groeipotentieel bepaald. OptRx brengt zo de variatie in gewasstand binnen 

een perceel in beeld. 

1.4.1 Communicatie en nodigde voorzieningen 
OptRx communiceert via een mastermodule en CAN-bus met het scherm in de tractor. Alle sensoren 

worden bijgevolg op dezelfde bus aangesloten. Het scherm kan data via USB en/of WiFi naar iPad (met 

gratis Affinitie-app) of hotspot (via een licentie) naar SMS/AgFinti cloud exporteren. 

In de tractor is een 12 volt aansluiting nodig en tevens is een Ag Leader computerscherm vereist. 

1.5 EXTRA’S 

1.5.1.1 Aantal sensoren 

Het is mogelijk om nog extra losse meetkoppen te integreren. Op deze manier kan het aantal sensoren 

binnen een bepaalde werkbreedte eenvoudig aangepast worden.  
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1.5.2 Aansturen machines 
Geschikt voor alle ISOBUS strooiers en spuitmachines met Ag Leader modules.  

1.5.3 Tablet software 
Data zijn eenvoudig op iPad te bekijken en daarbij bestaat ook de mogelijkheid om notities of foto’s 

toe te voegen. Het is tevens mogelijk om op iPad taakkaarten aan te maken op basis van de 

geregistreerde data. 

1.5.3.1 RTK-GPS 

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

gekoppeld aan het GPS-scherm van Ag Leader. Dit scherm kan gebruik maken van een bestaand (RTK)-

GPS-signaal of voorzien worden van een Ag Leader (RTK)-GPS-antenne.  

1.6 INZETBAARHEID VAN DE SENSOR 
De OptRx 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 
- Set van 2 sensoren:  ca. 9000 euro (incl. bekabeling) 

- Scherm:   ca. 5000 euro 

1.8 KNELPUNTEN/BEPERKINGEN/ONDERZOEK 
De OptRx is ontwikkeld om de koppeling te maken aan een scherm van Ag Leader. Gebruikers met een 

ander RTK-GPS systeem moeten een apart scherm aanschaffen. Wel is het Ag Leader scherm geschikt 

voor het bedienen en in real-time aansturen van ISOBUS meststofstrooier of veldspuit. 

In diverse teelten wordt de sensor reeds ingezet. Om de OptRx in andere sectoren/teelten te 

gebruiken, is verder onderzoek aangewezen.  

1.9 VOORDELEN 
- Compact toestel 

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

naar keuze) 

- 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 software en het online platform wordt aangeraden. 

1.11 LEVERANCIERS 
Importeur: Homburg Holland 

Verdeler België: Pascal Quintyn 
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1.12 REFERENTIES 
[1] Website importeur: https://www.homburg-holland.com/nl/homburgholland 
[2] Website verdeler: https://www.bvbaquintyn.be/ 
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