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Technische fiche opgesteld in kader van de operationele groep SOCROSense 

1 VERIS MSP3 – VANTAGE AGROMETIUS 

 
Afbeelding 1: Veris MSP3 bodemscanner, bevestigd achter een tractor  

1.1 DOEL VAN DE TECHNIEK 
Snel en eenvoudig de pH, elektrische geleidbaarheid (EC) en het organisch koolstofgehalte van de 

bodem in kaart brengen, evenals het visualiseren van de variabiliteit van deze bodemparameters 

binnen eenzelfde perceel.  

1.2 TEELTEN WAARIN HET TOEGEPAST WORDT 
Een bodemscan levert nuttige informatie voor alle teelten in open lucht. Belangrijk is wel dat de 

sensormetingen worden uitgevoerd op braak liggende percelen (voor het zaaien/planten of na de 

oogst). Naast akkerland kan de bodemscanner ook ingezet worden op kort gemaaide graslanden.  

1.3 BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT 
De Veris MSP3 bodemscanner is een gedragen werktuig dat in de hefinrichting achter de tractor wordt 

bevestigd. De machine bevat diverse sensoren om de verschillende bodemparameters in kaart te 

brengen. In combinatie met de gekoppelde RTK-GPS worden de gemeten data gekoppeld aan GPS-

coördinaten.  Op deze manier wordt het mogelijk om de variabiliteit van de bodemconditie binnen een 

perceel in kaart te brengen en vervolgens taakkaarten op te stellen (bijvoorbeeld om het perceel 

plaatsspecifiek te bekalken of te bemesten).  
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Alle gemeten data worden opgeslagen op een computer in de tractor. De gebruiker kan in real-time 

alles volgen op een computerscherm. 

1.4 WERKING EN PRINCIPE VAN DE SENSOR 

1.4.1 EC-meting 
De EC in de bodem (elektrische geleidbaarheid uitgedrukt in mS/cm) wordt gemeten door middel van 

elektrische stroom die door de bodem wordt geleid. Deze meting gebeurt op twee dieptes: 0-30 cm 

en 0-90 cm.  

De EC-waarde geeft vaak ook een indicatie van de bodemstructuur. Zo kan een hoge EC-waarde 

bijvoorbeeld duiden op een nattere/zwaardere bodem. 

1.4.2 pH-meting 
Voor de pH-meting wordt al rijdend standaard elke 20 meter een bodemstaal genomen. Dit 

bodemstaal wordt telkens enkele seconde tegen een pH-meter gedrukt om de zuurtegraad van de 

bodem in real-time te bepalen. Na elke meting wordt de pH-meter automatisch gereinigd met water. 

Na het uitvoeren van de bodemscan worden de pH-metingen nog gekalibreerd aan de hand van 

bodemanalyses van enkele welbepaalde plaatsen op het perceel. 

1.4.3 Meting van organische koolstof  
De organische koolstof (OC %) wordt bepaald aan de hand van een spectrometing. Tijdens de scan 

wordt een spectrometer door de bovenste grondlaag getrokken en elke seconde wordt er een meting 

uitgevoerd. De spectrometer straalt hierbij een bepaalde lichtfrequentie uit op de bodem en meet de 

reflectie van het licht (analoog principe als bij een gewassensor).  
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Afbeelding 2: Spectrometer voor de bepaling van het  organisch koolstofgehalte in de bodem 

1.4.4 Communicatie en nodige voorzieningen 
De communicatie tussen de computer op de tractor en de machine is niet draadloos en gebeurt via 

datakabels. 

Deze machine kan in principe achter elke tractor bevestigd worden. Er is enkel 12 volt en een 

dubbelwerkend olieventiel vereist.  

1.5 EXTRA’S 

1.5.1.1 Aantal sensoren 

In totaal bevat deze machine standaard drie sensoren. Er is ook een compacter element verkrijgbaar 

waarin twee sensoren verwerkt zitten (EC- en organische koolstof meter): de Veris I-Scan. Dit compacte 

model kan op een bestaand werktuig, zoals een cultivator, gemonteerd worden.  

1.5.1.2 RTK-GPS  

De Veris MSP3 bodemscanner werkt met een RTK-GPS positiebepalingssysteem.  

1.6 INZETBAARHEID VAN DE SENSOR 
De bodemscanner kan het hele jaar door ingezet worden (uitgezonderd bij vorst of onder zeer natte 

bodemcondities). 
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1.7 KOSTPRIJS 
De Veris MSP3 bodemscanner is voor particulieren niet te koop. Vantage Agrometius biedt het 

uitvoeren van een bodemscan aan als een dienst. Het perceel wordt bijgevolg door een loonwerker 

gescand en het volledig afgewerkt rapport komt bij de landbouwer terecht. Voor het verlenen van deze 

dienst wordt een tarief per hectare gehanteerd. Afhankelijk van de grootte van het perceel varieert dit 

van 110 euro tot 175 euro per hectare. 

1.8 KNELPUNTEN/BEPERKINGEN/ONDERZOEK 
Een bodemscan met de Veris MSP3 wordt, in opdracht van Vantage Agrometius, altijd door een 

loonwerker uitgevoerd. De verzamelde data worden vervolgens verwerkt door Vantage Agrometius. 

Bruikbare data voor de teler zijn bijgevolg niet onmiddellijk beschikbaar. Normaal verstrijkt tussen het 

uitvoeren van de bodemscan en het afleveren van het afgewerkte rapport een tijdspanne van 

ongeveer vier weken. 

Het uitvoeren van de bodemscan gebeurt standaard aan een vrij hoge snelheid (8 tot 10 km/h) en met 

een resolutie van 10 meter. Op kleinere percelen is 10 meter soms te ruim om nog een duidelijk beeld 

te krijgen van de variabiliteit van de bodemtoestand. Op vraag kan deze afstand verkleind worden, 

maar wel gecombineerd met een hogere kostprijs per hectare. 

De Veris MSP3 bodemscanner kan enkel ingezet worden op braakliggende percelen. Gewasresten, 

onkruid of groenbedekkers vormen normaalgezien geen probleem aangezien de tractor vooraan 

voorzien wordt van een frees. 
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1.9 VOORDELEN 
- Compact toestel  

- Inzetbaar op elk moment van de dag en gedurende het ganse jaar 

- Bij de teler is geen kennis vereist omtrent de dataverwerking (gebeurt volledig door Vantage 

Agrometius) 

- Teler krijgt na afloop een duidelijk en uitgebreid verslag 

- De vele meetdata geven een duidelijk overzicht van de bodemvariabiliteit binnen een perceel 

- Diverse taakkaarten kunnen, op basis van de resultaten, opgesteld worden (vb. plaatsspecifiek 

bekalken of bemesten) 

1.10 KENNIS VEREIST 
Aangezien deze sensor enkel door de loonwerker wordt ingezet, is er voor de teler geen extra kennis 

vereist. 

1.11 LEVERANCIERS 
Vantage Agrometius 

1.12 REFERENTIES 
[1] Website Vantage Agrometius: www.vantage-agrometius.be 
 

http://www.vantage-agrometius.be/

