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Technische fiche opgesteld in kader van de operationele groep SOCROSense 

1 SPECTRACAM – TECHNATURE 

Afbeelding 1: SpectraCam is een frame met sensor die zowel voor als achter de tractor (of aan een 

machine) bevestigd kan worden  

1.1 DOEL VAN DE TECHNIEK 
Snel en eenvoudig de biomassa-ontwikkeling, stikstofbehoefte (bladgroen) en stresstoestand van het 

gewas in kaart brengen, evenals de variabiliteit van deze parameters binnen eenzelfde perceel.  

1.2 TEELTEN WAARIN HET TOEGEPAST WORDT 
SpectraCam wordt reeds toegepast in aardappelen, uien, suikerbieten, bonen, spruitkool en tarwe. 

Mits verder onderzoek is deze toepassing echter in alle gewassen mogelijk.  

1.3 BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT 
De SpectraCam bestaat uit een frame waarin een meetkop en een GPS-ontvanger geïntegreerd zijn.  

Het frame is uitklapbaar en kan aan verschillende types machines bevestigd worden.  

Alle geregistreerde data worden doorgestuurd naar een computer in de tractor. Deze computer maakt 

de nodige berekeningen en op het meegeleverde computerscherm kan de gebruiker de werking van 

de sensor controleren. 

De SpectraCam logt alle beelden en de data worden rechtstreeks naar een online-platform gestuurd 

waar de gebruiker de data kan raadplegen. Nadien is het mogelijk om deze data om te zetten naar een 

taakkaart. 
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Afbeelding 2: Screenshot van het online platform 

1.4 WERKING EN PRINCIPE VAN DE SENSOR 
De SpectraCam maakt foto’s van het gewas met vijf verschillende licht golflengtes. Aan de hand van 

de foto en de lichtreflectie worden de grondpixels verwijderd en worden enkel op de gewaspixels de 

volgende berekeningen gemaakt.  

- Chlorofyl red edge = maat voor de hoeveelheid chlorofyl 

- Chlorofyl green = hoeveelheid chlorofyl op basis van de groentint 

- NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) = stikstofinhoud van het gewas 

- NDRE (Normalized Difference Red Edge Index) = stikstofinhoud van het gewas, maar geeft een 

beter beeld bij een groot gewas  

- REIP (Red Edge Inflection Point) = maat voor de plantstress 

- WDVI (Weight Difference Vegetation Index) = biomassa van het gewas 

- NO3 = index die sterk correlleert met het NO3-gehalte in het blad 

De sensor maakt gebruik van een lichtcorrectie model. Bij elke foto wordt de lichtintensiteit van 

buitenaf berekend aan de hand van een ‘ColorChecker’. In de berekening van bovengenoemde 

parameters wordt rekening gehouden met deze lichtintensiteit. 

 

Afbeelding 3: ColorChecker voor l ichtcorrectie   



 

 
 

 

3 
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1.4.1 Communicatie en nodigde voorzieningen 
De data worden via het 4G netwerk verstuurd naar een online-platform. De meegeleverde touchscreen 

is gekoppeld met de computer in de tractor. 

De tractor heeft enkel een 12 volt aansluiting nodig. Indien het frame bevestigd is aan een 

veldspuitmachine, is het mogelijk om deze automatisch te laten uitklappen en inklappen d.m.v. een 

mechanische constructie. 

1.5 EXTRA’S 

1.5.1.1 RTK-GPS 

De machine beschikt over een eigen geïntegreerde GPS-ontvanger. De sensor heeft echter ook de 

mogelijkheid om aangesloten te worden op een externe GPS-ontvanger. Zo kan bijvoorbeeld een RTK-

GPS van de tractor gekoppeld worden aan de SpectraCam om een nauwkeurigere posititiebepaling te 

bekomen. 

1.6 INZETBAARHEID VAN DE SENSOR 
De SpectraCam 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 
De SpectraCam ken een richtprijs van ca. 25000 euro.  

1.8 KNELPUNTEN/BEPERKINGEN/ONDERZOEK 
Voor de aardappel- en uienteelt zijn reeds duidelijke kalibratiewaarden beschikbaar, wat dit systeem 

betrouwbaar maakt voor deze gewassen. In de groenteteelt is nog weinig onderzoek gedaan. 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  

- 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 en gekoppeld aan het online-platform, geen kennis 

omtrent dataverwerking vereist 

1.10 KENNIS VEREIST 
Er is geen extra specifieke kennis vereist om de SpectraCam te gebruiken. Een korte uitleg over de 

software en het online-platform wordt wel aangeraden. 

1.11 LEVERANCIERS 
Technature 

1.12 REFERENTIES 
[1] Website Technature: https://www.technature.nl/ 
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