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WP1 Modellering bedrijfssysteem

Stand van zaken

14-11-17, Johan Booij

WP1 – Modellering bedrijfssysteem

Doelen bedrijfssysteem:

� Minder bodemverdichting

� Toepassen strip-intercropping

� Toepassen CTF

� Kleine lichte autonome voertuigen

Modellering moet antwoord geven op:

� Dimensies systeem

� Set van eisen machines

� Economisch rendement
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Modellering landbouwsysteem

� Onderbouwing van dimensies van het systeem (eisen)

● Breedte van de bedden

● Lengte van de bedden

● Grootte, gewicht en aantal machines:

● Breedte van de sporen �� Bodemverdichting

● Oogst bed: in 1 keer of opsplitsen?

● Per bed een ander gewas: gevolgen? 

● Effect van keuzes op aantal werkbare dagen
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?

Bron: http://www.multitooltrac.nl/controlled-traffic-farming-ctf/

Modellering landbouwsysteem
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Aangepast aan http://www.controlledtrafficfarming.com/WhatIs/What-Is-CTF.aspx

Benodigde kengetallen voor model

1.Mengteelten (NL): Opbrengststijging, logische combinaties, rotatie?

2.CTF (NL): 

a) Opbrengststijging onbereden bed?

b) Areaalverlies rijpad? (houdt rekening met bodemdruk)

c) Opbrengst rand naast rijpad? (dijkvorming)

3.Productiviteit machines 

a) Capaciteit en operationele knelpunten (aantal machines)?

b) Werkbare dagen CTF? 

4.Kosten mechanisatie? 
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Kengetallen

� Mengteelten:

● Weinig (kwantitatieve) literatuur over mengteelten in NL en 
gangbare akkerbouwgewassen

● Meeropbrengst in C3-C4 en leguminosen – non-leguminosen

● Meeropbrengst voornamelijk in de randrijen
(Bij standaard 3m brede stroken zijn deze effecten zeer klein)

● Ziekte/plagen verbetering juist bij bredere stroken (>6m)

� CTF:

● Weinig literatuur over CTF in gangbare akkerbouw NL

● Potentie: 5-30% opbrengststijging in (s)CTF (vs RTF)

● Energiereductie grondbewerking 50%

● Meer werkbare dagen 

6

https://www.wur.nl/en/newsarticle/Intercropping-is-good-for-the-soil.htm
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Kengetallen (2)

KWIN (afgerond) Aantal kisten

Gewas Opbrengst Rij-afstand Kistinhoud Opbrengst per rug per ha per rij

Consumptie 
aardappel 54000kg/ha 0,75cm 1000kg/kist 1.272kg/rij 54 2

Pootaardappel 40000kg/ha 0,75cm 1000kg/kist 942kg/rij 40 1

suikerbieten 95000kg/ha 0,5cm 600kg/kist 1.492kg/rij 159 3

wintertarwe 9500kg/ha 0,25cm 1750kg/kist 75kg/rij 6 1

zaaiuien 56000kg/ha 0,25cm 950kg/kist 440kg/rij 59 1

winterpeen 90000kg/ha 0,75cm 850kg/kist 2.120kg/rij 106 3
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Bedbreedte en areaalverlies rijpaden

� Max suikerbietenopbrengst 

per bed

� Rijpad max 1.0 bar 

gronddruk 

� Uitrekenen wielbreedte

(Perdok, 1987)

� Relatie gronddruk –

wielbreedte huidige 

(flex)banden?
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Modelschema
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Bron: Xavier Hartmann

Waar werken we naartoe?

Set van eisen (voorbeeld):

� Gewicht machine 2000-6000 kg

� Breedte platform 3-6 m

� Breedte wielen 20-40 cm

� Aantal units 4-8#

� Totale kosten mechanisatie €500 / ha

� Benodigde capaciteit 1.5 – 3 ha / uur

� ...
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Knelpunten (heeft u suggesties?)
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� Kengetallen meeropbrengst sCTF NL (vs gangbaar)?

● Wat ter referentie nemen voor gangbaar?

�GPS-autopilot is ook soort vorm van sCTF

� Kengetallen mengteelten in NL (vs gangbaar)? 

� Bodemverdichtingsmodel ?
�aslast/gewicht, wielbreedte, wielsoort (flex, rups)

� Kwantificeren werkbare tijd CTF systeem?

Welke kant wilt u op?
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Bronnen:

Fendt.com

Naio-technologies.com

Seedotrun.com
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Vragen?

www.precisielandbouw.eu

johan.booij@wur.nl

Tel. (+31) 320 291218

Praktijkonderzoek AGV,

Wageningen University & Research


