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• Inleiding

• Weers – en bodeminvloeden

• Noden van telers in dagelijkse beslissingen

• The climate coorporation

• Introductie van FieldViewTM Cab, Drive en FieldViewTM , de app

• Mogelijkheden tot data gebruik en data analyse

• Gebruik van ‘big data’ om te komen tot betere product positionering

• Praktijkvoorbeeld om tot andere inzichten te komen bij snijmais 

• Van data naar betere aanbevelingen – maken van voorschriften 

Agenda 
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67%
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Andere 1%

Flooding 3%

Hail 7%

Frost/Cold 8%

Wet 10%

Wind 2%

• Corn needs during 

flowering around 7 

mm water a day. 

• Four extreme dry days 

between silking and 

milk stage can reduce 

yield by 50 %

• Between the end of 

stem elongation and 

dough stage needs 

corn around 170 mm 

of water. 

SOURCE: http://dirp3.pids.gov.ph/ACIAR/relatedresources/Impact%20of%20drought%20on%20corn%20productivity.pdf

Impact van weersinvloeden op de opbrengst ( 1948-1992)

Drought reduces leaf surface, Plant length, Number of kernels, TKW and the impact will depend on moment of timing and duration



Impact van bodem op de opbrengst

Vergelijking tussen de 
bodemkaart (heel visueel) en 

de opbrengstkaart



Noden van de landbouwer definiëren de 
geïntegreerde oplossingen
Wat gebeurt er op mijn akker ?

Optimaliseren van de 40+ belangrijkste beslissingen die een invloed 
hebben op opbrengst en kwaliteit

Onkruid 
controle

Insect 
bestrijding
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Niet alleen meer produceren, maar ook hetzelfde produceren met een beter 
beredeneerd gebruik van ingezette middelen  



Voorbeeld 

• Aquatek

• De combinatie van satellietbeelden, lokale 

weersgegevens en bodemsoort kunnen via een 

algoritme omgezet worden in een concrete 

aanbeveling voor irrigatie

• Waarschuwingen



• The climate coorporation is ontstaan in San Fransisco

• Gekocht door Monsanto in 2013

• The Climate Corporation  heeft als doelstelling de gedigitaliseerde landbouw 
verder uit te bouwen waarbij elke teler instaat is elke beslissing die hij moet 
nemen te optimaliseren en feilloos uit te voeren. 

• Het gedigitaliseerde platform heet Climate FieldView™ 

• Het combineert lokale weersgegevens (lokaal monitoring) met 
agronomische  modelering

• Communicatie met teler op digitale manier

• Doelstelling om de ROI van telers te verbeteren en om efficiënter en 
meer beredeneerd om te gaan met de inzet van middelen.

The climate coorporation



• FieldViewTM Cab

• FieldViewTM Drive

• FieldViewTM Web

• FieldViewTM App

Introductie van 



• App die toelaat op de iPad veldgegevens te visualiseren (in ‘real time’) 

• Akker per akker managment, laag per laag

• Materiaal compatibel met FVdrive:

• Zaaimachines  

• Veldspuiten  

• Maaidorser

• Meer toekomstige mogelijkheden

• Snelle opbrengst analyse mogelijk:

• Select region

• standdichtheid

• Bodem

• Zaaidatum

• Rassen

FieldViewTM Cab



Veldkeuze

Kies het veld 



Visualiseer bodemkaart, opbrengst, 
rassen,zaaidichtheid…

Opbrengstkaart, 
Bodemkaart, 

Bemestingskaart
Rassen, zaaidichtheid,…



Analyses…

Scherm  in twee splitten  



Ranglijst in functie van de 
opbrengst en een pdf maken 

En die pdf afprinten of 
per e-mail versturen



Selecteer met je vinger 
het (deel van het) veld 
dat je wil analyseren

Zaaidichtheid,…



Opbrengst per ras

Of per zaaidichtheid 
(aanpassen via de 

legende)



Vergelijking tussen de bodemkaart 
(heel visueel) en de opbrengstkaart



De bodemkaart 
werd omgezet 

naar een 
aanbevolen 

zaaidichtheid

Vergelijking tussen 
elektrische 

geleidbaarheid van de 
bodem en 

opbrengstkaart



Mogelijkheid tot scouting 
gedurende het groeiseizoen.  Op 
GPS bepaalde plaatsen kan een 
commentaar of foto bewaard 

worden

Voorbeeld van een foto  (die ook 
later kan verstuurd worden)



FieldViewTM Drive

FV drive

• Verzamelt gegevens van machines die 
compatibel zijn

• Gegevensoverdracht naar FieldViewTM

Cab en de cloud voor gemakkelijke 
toegang tot de gegevens en dit vanaf elke 
locatie 

• Gegevens in real time met FieldViewTM Cab 
analyse mogelijkheid

• Eenvoudig te installeren via de CANBUS 
poort 



FieldViewTM Drive

9 pin toegangspoort

Status indicator by 
color Green on first 

installation blue
when bluethoot is 

pair with your IPAD

Pair your ipad with 
bluetooth

Setting the combine 
with same GPS and 

head data of 
Greenstar



FieldViewTM App

Bodemkaart vs opbrengstkaart



FieldViewTM App

Bodemkaart vs de gezondheidsindex – satelliet beelden



Meerdere velden analyseren



Rassen op hetzelfde bedrijf analyseren



Prestaties per bodemtype bekijken



Maken van ‘precriptions’



Dekalb Technology Center

FIELD DATA

INCREASED ANALYSIS 
POWER

Delivering new 
concepts on farm

Developing new solutions

Bodemkaarten

onderzoeksprotokollen

Zaaidata

Opbrengst kaarten

DEKALB

PRECISION PLANTING

YIELD MONITOR

Sateliet beelden



Zaaidichtheid – ras DKCxxxx
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Potentieel DOP 13 – 17 t /ha

Potentieel DOP > 17 t /ha

DKCxxxx reageert op verschillen in zaaidichteid

• Bij een gemiddeld opbrengstniveau (13-17 t/ha) merkt men op dat de DOP 
verhoogd kan worden door een hogere uitzaaidichtheid 

• Bij een hoog  opbrengstniveau (>17 t/ha) wordt de hoogste opbrengst bereikt 
bij ongeveer 95.000 korrels/ha 



Gemiddeld opbrengstniveau - DKCxxxx
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DKCxxxx reageert positief op hogere zaaidichtheid en kan 

tot bijna 2 ton meeropbrengst bereiken

Het zetmeelgehalte (kolfaandeel) en het celwandgehalte 

(plantaandeel) blijven zeer stabiel 

Dank zij een hogere zaaidichtheid kan een hogere 

opbrengst bereikt worden zonder aan kwaliteit in te boeten 

622 data 

Getuige



Prestaties per bodemtype bekijken



Zelf maken van files die nodig zijn om bv 
verschillende uitzaaidichtheden = precripties



Bedankt voor de aandacht


