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Technische fiche opgesteld in kader van de operationele groep SOCROSense 

1 PARROT SEQUOIA MULTISPECTRALE CAMERA 

 
Afbeelding 1:  De Parrot Sequoia is  een camera met vier  lenzen (vier  verschil lende bandbreedtes) en een 

naar boven te richten zonnesensor  

1.1 DOEL VAN DE TECHNIEK 
Met de Parrot Sequoia wordt de hoeveelheid licht die planten absorberen of reflecteren van de 

verschillende golflengtes (bandbreedtes) bepaald. Deze informatie wordt vervolgens gelinkt aan de 

vitaliteit van het gewas.  

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

1.3 BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT 
De Parrot Sequoia multispectrale camera is compatibel is met alle soorten drones. Deze camera bevat 

vier sensoren en kan zo de reflectie bepalen van de volgende banden: green, red, red edge en near 

infrared. 

De camera bestaat uit een naar het gewas te richten unit (vier lenzen) en een naar boven te richten 

zonnesensor. 

Het registeren van de multispectrale gebeurt via luchtbeelden met behulp van een drone of fixed-wing. 

De gemeten data worden verwerkt met computersoftware die de afzonderlijke foto’s samen zet tot 

een overzichtsbeeld. Op basis van dergelijke overzichtsbeelden kunnen vervolgens taakkaarten 

opgesteld worden. 
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Technische fiche opgesteld in kader van de operationele groep SOCROSense 

 
Afbeelding 2: NDVI overzichtsbeeld verwerkt in ‘Agisoft ’ ,  na een dronevlucht boven het perceel  met de 

Parrot Sequoia mult ispectrale camera  

1.4 WERKING EN PRINCIPE VAN DE SENSOR 
De senor meet de lichtreflectie van vier verschillende banden (green, red, red edge en near infrared). 

Met behulp van de zonnesensor wordt een correctie doorgevoerd voor het inkomende licht zodat de 

hoeveelheid reflectie t.o.v. het inkomende licht kan bepaald worden.  

1.4.1 Communicatie en nodigde voorzieningen 
De Parrot Sequoia zendt een eigen netwerk uit. Zo kan via smartphone of computer met de sensor 

geconnecteerd worden en bijvoorbeeld een dataopname gestart of gestopt worden. 

De camera wordt met behulp van een drone en volgens een vooraf ingesteld vliegpatroon naar de 

gewenste locaties boven het veld gebracht. 

Het toestel heeft een 5V-USB voeding nodig van minstens 12W. 

1.5 EXTRA’S 

1.5.1.1 Kalibratie 

Om een waarheidsgetrouw beeld te verkrijgen, is een kalibratievlucht boven een gekende referentie 

(vb. een 50% reflectiepaneel) vereist.  

1.5.1.2 GCP’s 

Om een orthomosaic 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 en kan deze onmiddellijk uitgevoerd worden door een RTK-

gestuurde tractor. 

1.6 INZETBAARHEID VAN DE SENSOR 
De Parrot Sequoia kan overdag ingezet worden, ook bij variabele weersomstandigheden dankzij de 

zonnesensor die de nodige correcties doorvoert bij wisselende belichting. De sensor is inzetbaar vanaf 

bladvorming tot aan de oogst. 

1.7 KOSTPRIJS 
De richtprijs van de Parrot Sequoia multispectrale camera bedraagt ca. 3700 euro.  
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Extra benodigdheden: drone (bv Matrice M100), software (Pix4D of Agisoft), computer, datastorage 

en RPAS-licentie 

1.8 KNELPUNTEN/BEPERKINGEN/ONDERZOEK 
De uitwerking van de hele keten, van dronevlucht naar taakkaart (inclusief stitchen van de data in 

Pix4D/Agisoft en het interpreteren van de bekomen orthomosaïc) is een heel technisch en complex 

gegeven waar steeds de nodige kennis voor vereist is. 

Er is steeds een dronepiloot met een licentie en een geregistreerd en verzekerd toestel vereist. 

1.9 VOORDELEN 
- Dataverzameling gebeurt vanuit de lucht, zonder het perceel te betreden en bijgevolg schade 

aan de gewassen te veroorzaken  

- Zeer hoge nauwkeurigheid  

- Er is geen online connectie met fabrikant of leverancier (volledige toegang tot de ruwe data + 

data blijven van de teler) 

- Mogelijkheid tot het variabel instellen van kunstmeststrooier of veldspuit 

1.10 KENNIS VEREIST 
Het gebruik van de Parrot Sequoia is een leerproces, maar het is op termijn zeker mogelijk om 

individueel aan de slag te gaan met de sensor. 

1.11 LEVERANCIERS 
Parrot is verdeler in België. 

1.12 REFERENTIES 
[1] Website Parrot: https://www.parrot.com/business-solutions-us/parrot-professional/parrot-
sequoia 
[2] Leverancier: https://www.parrot.com 
 


