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De start-up AgroWizard ontwikkelt 
technologie om data te verzame-
len in de landbouw en bomenteelt 
met artificial intelligence. Onlangs 
lanceerde het bedrijf zijn eerste 
meetapplicatie: een compleet 
automatische stamdiktemeter voor 
vrucht- en laanbomentelers.

ACHTERGROND

Gericht data verzamelen geeft 
veel inzicht in de groei van gewas-
sen en de toestand van percelen. 
Dat merkte ook boomkweker Henri 
Fleuren uit het Limburgse Baarlo 
die graag meer data wilde hebben 
over zijn 3,6 miljoen fruitbomen.

Deze data zijn het beste in waar-
de uit te drukken door de stamdikte 
te meten. Dat is een soort opbrengst-
meting waarbij exact bekend wordt 
welke voorraad er is, wat kan wor-
den afgeleverd, maar ook hoe de 
bomen groeien in het seizoen. Het is 
handmatig een enorm karwei.

Om dit te automatiseren, is 
AgroWizard opgericht, een start-up 
van de Limburgse bedrijven Fleuren 
Tech, Genzai en Bluehub. De start-
up is gevestigd op Brightlands Cam-
pus Greenport Venlo.

CAMERA’S
De eerste meetapplicatie is de 

stamdiktemeter waarbij camera’s 
de dikte meten en software deze 
verwerkt met locatie-RTK-gps en de 
data verstuurt via een simkaart naar 

een bedrijfscomputer met bijbeho-
rend managementsysteem.

Van de waterdichte camera IP69 
worden er maximaal per vier op een 
voertuig geplaatst. De stereocame-
ra kijkt op 2 tot 3 meter afstand en 
gebruikt een gyroscoop voor correc-
tie van de meethoek, maar ook een 
infraroodsensor en in de toekomst 
mogelijk nog een Lidar-sensor.

Met een flinke gang van 8 tot 

10 kilometer per uur is het moge-
lijk tussen twee bomenrijen door te 
meten. Ook is dit te combineren met 
andere werkgangen zoals maaien. 
Handmatig kunnen een paar hon-
derd bomen per uur worden geme-
ten. Met deze automatiek is er een 
capaciteit van tienduizend bomen 
per uur met een hoge precisie.

OPENSOURCEPLATFORM
Een onlineplatform dient als 

managementsysteem en is open 
source met andere managementsys- 
temen en databronnen zoals weer-
stations, vochtmeters en bodemsen-
soren te koppelen. Volgens directeur 
Pim Deuling van AgroWizard geeft 
de volautomatische stamdiktemeter 
10 procent kostenverlaging en tot 15 
procent opbrengstvermeerdering.

‘Er zijn gerichtere teeltmaatrege-
len te nemen en het chemiegebruik 
is te verminderen. De ruwe data 
blijven eigendom van de teler’, zegt 
Deuling. ‘Onze ambitie is om ook de 

bloesemtelling te meten, de boom-
hoogte of voor gemeenten de CO2-
waarde van bomen. Mogelijk zijn 
ook de groei van groente en akker-
bouwgewassen te meten.’

AgroWizard wil geen andere 
sensoren of tools zoals taakkaarten, 
vochtsensoren, drones of bodem-
scanners bouwen, maar vooral met 
software vanuit alle aangeleverde 
data de beste voorspellingen doen 
over de teelt.

De boomscanner is alleen te 
leasen voor ongeveer 500 euro per 
maand. Volgens Deuling zou een 
boomteler met 21 hectare al winst 
behalen als alleen de arbeidsbespa-
ring in het najaar wordt geteld.

Data verzamelen met AgroWizard

De sensor wordt mogelijk ook bruikbaar voor andere teelten dan de boomteelt. Foto’s: Frits Huiden

Gegevens snel en nauwkeurig meten en verwerken voor makkelijk management

‘We willen de beste 
voorspellingen doen 
over de teelt’

De camera voorop de quad meet nauwkeurig de groei in een razend tempo.

Meer nieuws: bezoek onze site

Twee getrokken maaiers 
gekoppeld aan één trekker
Werktuigbouwer Krone uit het Duitse Spelle 
heeft een koppelstuk gebouwd om twee 
getrokken maaiers tegelijk te koppelen 
achter op één trekker. In plaats van een 
gedragen vlindermaaier ontstaat er zo een 
tripleopstelling met voorop een frontmaaier 
en achter aan elke zijde een getrokken 
maaier. De totale werkbreedte is 13 meter. 
Door dit EasyCut TC Connect-koppelstuk 
wordt de werkbreedte vergroot en de ach-
teras ontlast, wat goed van pas komt in de 
vasterijpadenteelt voor de Australische en 
Amerikaanse markt. De trekker staat dan 
ook op breedspoor en cultuurwielen.

John Deere was in 2021 
marktleider in Duitsland
Machinefabrikant John Deere heeft vorig 
jaar in Duitsland de meeste trekkers ver-
kocht. Daarna komen Fendt en Deutz Fahr. 
In totaal zijn er in 2021 34.472 trekkers 
geregistreerd in Duitsland. Dat zijn er 2.741 
meer dan in 2020. Daarvan waren er 6.178 
van John Deere, die een marktaandeel 
heeft van 17,9 procent. Fendt verkocht 
5.765 trekkers, terwijl het bedrijf er in 2020 
nog meer verkocht dan John Deere. Deutz-
Fahr verkocht 2.764 trekkers. Daarna 
volgen Kubota, Case IH/Steyr en Claas. Op 
de zevende plek komt New Holland die in 
Nederland juist vaak marktleider is.

John Deere ondersteunt 
zeven start-ups
Het Amerikaanse Deere & Company heeft 
zeven start-ups toegevoegd aan een 
programma waarin de fabrikant nieuwe, 
innovatieve bedrijven en projecten onder-
steunt en begeleidt. De start-ups zijn Burro, 
Crop.Zone, Four Growers, SeeDevice, Ucro-
pit, ViewAR, and Yard Stick. Vooral Crop.
Zone is al bekend vanwege het doden 
van aardappelloof met elektriciteit en een 
geleidingsvloeistof. John Deere gaat buiten 
de ondersteuning geen formele zakelijke 
relatie aan met de start-ups.




