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Technische fiche opgesteld in kader van de operationele groep SOCROSense 

1 PLANTAFSTAND OP RTK-GPS EN RASTER 

 
Afbeelding 1: bloemkool geplant via een vooraf ingesteld  rasterpatroon 

1.1 DOEL VAN DE TECHNIEK 
- Snel en eenvoudig van plantafstand wisselen, zonder het vervangen van tandwielen  

- Mogelijkheid om vooraf een exact plantpatroon te bepalen en te berekenen hoeveel planten 

er precies nodig zijn (exacte plantafstand) 

- Mogelijkheid creëren om ook tijdens de teelt met RTK-GPS een handeling op of rond de plant 

uit te voeren, bijvoorbeeld mechanische onkruidbestrijding of het aangieten van planten 

1.2 TEELTEN WAARIN HET TOEGEPAST WORDT 
- In de groenteteelt kan deze techniek toegepast worden in alle gewassen die machinaal worden 

geplant (vb. koolgewassen, selder, enz.). 

- In de boomkwekerij wordt dit systeem toegepast om bomen te planten volgens een 

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

 
Afbeelding 2: pompoenen geplant volgens een rasterpatroon  

 

 
Afbeelding 3: fruitbomen planten en palen plaatsen in één werkgang 

1.3 BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT 

1.3.1 Rastermodule van het GPS-systeem 
Om de plantafstand automatisch te regelen, moet het GPS-systeem de optie bieden om een raster in 

te stellen. Voor een plantafstand van bijvoorbeeld 40 cm stelt de gebruiker dan een rasterpuntafstand 

in van 40 cm.  

Bij een dubbelraster patroon zijn er twee uitgangen en twee plantafstanden instelbaar. Voor beide 

rasterpunten kan ook de startpositie nog ingesteld worden. 
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Technische fiche opgesteld in kader van de operationele groep SOCROSense 

 
Afbeelding 4:  Instel ling dubbel raster: P lantafstand fruitbo men is  één meter  (D1)  en de palen worden 

exact op 4 meter (D2), tussen twee bomen, geplaatst .  

Deze patronen kunnen rechtstreeks ingesteld worden in de GPS-terminal of vooraf op de computer 

ingetekend worden en vervolgens geïmporteerd in het GPS-systeem. 

 
Afbeelding 5: vooraf gemaakte plantkaart op de computer 

Voor deze rastermodule is een extra softwarepakket nodig, inclusief signaaluitgangen om elk 

rasterpunt door te geven aan de (plant)machine. 
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Technische fiche opgesteld in kader van de operationele groep SOCROSense 

1.3.2 Machine regeling 
Naast het softwarepakket moet de machine ook beschikken over een elektrische regeling om op het 

rasterpunt de bewerking te kunnen uitvoeren. 

1.4 WERKING EN PRINCIPE VAN HET PLANTEN VOLGENS RASTERPATROON 

1.4.1 Werking rastermodule van het GPS-systeem 
De gebruiker stelt in het GPS-systeem volgende parameters in: 

- Gewenste afstand tussen elk rasterpunt 

- Type rasterpatroon (vierkant, driehoek of eigen samenstelling met verschillende afstanden) 

- Referentiepunt waarop het rastersignaal gegeven moet worden (GPS-antenne zijn of het 

referentiepunt van de machine) 

- Type signaal dat naar de machine gestuurd moet worden op elk rasterpunt (spanningspuls of 

stopcommando voor de tractor) 

1.4.2 Perdu plantmachine 
Wanneer de plantmachine een spanningspuls van het GPS-systeem ontvangt, wordt deze tijdelijk 

geactiveerd om de plant in de grond te plaatsen. De aandrijving van de plantelementen wordt 

vervolgens opnieuw onderbroken. Zodra er weer een spanningspuls van het GPS-systeem binnen 

komt, wordt de aandrijving terug gekoppeld en zal de volgende plant geplant worden. 

1.4.3 Boomkwekerij  
Vaak wordt in de boomkwekerij de boom nog manueel in de grond geplaatst, maar wordt er machinaal 

een gleuf gemaakt. Op deze ‘gleuventrekker’ wordt er een marker geïnstalleerd die op elk rasterpunt 

een afdruk maakt in de grond. Hierop dient de boom geplaatst te worden en wordt de gleuf 

onmiddellijk terug dicht gemaakt door de machine. Bij zwaardere bomen wordt vaak met een hefmast 

gewerkt die op elke rasterpunt op de grond zakt en de boom plaatst. 
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Technische fiche opgesteld in kader van de operationele groep SOCROSense 

 
Afbeelding 6: Met een kraan wordt de boom op een hefmast geplaatst d ie exact op een rasterpuls de 

boom op de grond zal laten zakken  

1.4.4 Boomgaarden aanplanten 
- Perceel wordt ingemeten met een RTK-GPS toestel 

- Op kantoor worden de bomenrijen getekend op de meeste ideale positie of op vraag van de 

teler 

- Rasterpunten voor de bomen worden ingetekend 

- Rasterpunten voor de palen worden ingetekend 

- Teler krijgt te horen hoeveel bomen en hoeveel palen er op het perceel passen 

- Plantkaarten worden ingeladen in GPS-terminal 

De plantmachine beschikt over twee technieken. Eén techniek is de marker in de gleuventrekker die 

aanduidt waar de boom geplaatst moet worden. De andere techniek is een grondboor om gaten te 

boren voor het plaatsen van de palen. De boor treedt in werking als de tractor een stopcommando 

krijgt van de GPS-computer. De tractor stopt enkel op het rasterpunt dat aangeduid is als rasterpunt 

voor palen. Bij de rasterpunten voor de bomen blijft de tractor rijden en zal alleen de marker een 

bewerking doen. 

1.4.5 Andere mogelijke technieken 
Pompoenen worden zeer ruim geplant (plantafstand van 100 cm) en maar 1 rij per rijspoor. Om 

pompoenen exact en snel te kunnen planten, wordt ook de rastermodule van het GPS-systeem 

gebruikt. Op elke rasterpunt (elke 100 cm) wordt er water op de grond gespoten en nadien wordt er 

op elke gemarkeerde plek met water een plant handmatig geplant of gezaaid. 

1.4.6 Communicatie en nodige voorzieningen 
De communicatie tussen het GPS-systeem en de machine gebeurt met spanningspulsen. 

Communicatie via seriële berichten is eveneens mogelijk. 
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Technische fiche opgesteld in kader van de operationele groep SOCROSense 

Om te planten op een ingestelde RTK-GPS plantafstand moet de gebruiker beschikken over een GPS-

systeem met rastermodule. Tevens moet de machine beschikken over de mogelijkheid om enkel op 

een rasterpunt een bewerking uit te voeren. 

1.5 EXTRA’S 
Na het planten volgens rasterpatroon, kan ook perfect op of naast de plant een handeling uitgevoerd 

worden (vb. mechanische onkruidbestrijding of aangieten van de plantvoet). 

1.6 INZETBAARHEID VAN GPS 
GPS kan zowel overdag als ’s nachts, bij zonnig en/of bewolkt weer, ingezet worden.  

1.7 KOSTPRIJS 
De rastermodule is een extra softwarepakket van het GPS-merk. Richtprijzen voor deze module liggen 

tussen de 500 en 1500 euro.  

De machines die men wilt koppelen aan deze rastermodule moeten beschikken over de mogelijkheid 

om rastersignalen te ontvangen. 

1.8 KNELPUNTEN/BEPERKINGEN/ONDERZOEK 
Met een rastermodule is al heel veel mogelijk, maar veel machine mogelijkheden zijn nog niet 

commercieel. Vaak is het met een kleine aanpassing aan een machine reeds mogelijk om deze op raster 

te laten te werken. 

Het perfect afregelen van een aangepaste machine (éénmalig) vraagt wel kennis van zaken. 

1.9 VOORDELEN 
- Tandwielen van de plantmachine moeten niet meer verwisseld worden om de plantafstand te 

veranderen. 

- Mogelijkheid om na het planten nog een handeling uit te voeren op plantlocatie. 

- Vooraf plantpatroon bepalen en berekenen hoeveel planten er nodig zijn. 

1.10 KENNIS VEREIST 
Een uitleg over de rastermodule van het GPS-systeem is vereist. Ook als men een nieuwe of aangepaste 

machine wilt koppelen aan de rastermodule, is de nodige kennis vereist om deze machine perfect af 

te regelen. 

1.11 LEVERANCIERS 
Technieken beschreven in deze fiche zijn allemaal gekoppeld aan een GPS-systeem van Raven-

SBGuidance. De Perdu plantmachines zijn aangepast door AVS-Agri uit Oppuurs. 

1.12 REFERENTIES 
[1] Website Raven Europe: http://raveneurope.com/ 
[2] Website AVS-Agri: https://www.avsagri.be/nl 
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