
	  

	  

 
Nabij-infrarood op D-TEC mesttanktrailer 
 
KESTEREN – Voor de agrarische sector wordt het belang van precisielandbouw groter en groter. 
Mineralen worden duurder en schaarser en het wordt steeds belangrijker om deze op de juiste 
manier te gebruiken. Hiervoor heeft D-TEC de oplossing gevonden door een mesttanktrailer uit te 
rusten met een Nabij-Infrarood sensor. Deze sensor kan real time de gehaltes, waaronder stikstof, 
fosfaat en kalium vaststellen.  
 
Testpilot Nabij-Infrarood op D-TEC mesttanktrailer 
D-TEC is ruim 3 jaar bezig met het toepasbaar maken van Nabij-Infrarood op mesttanktrailers. Inmiddels 
rijden er verschillende D-TEC tanktrailers voorzien van een NIR-systeem. In de testpilot maakt D-TEC 
gebruik van verschillende sensoren, waaronder sensoren van John Deere. Om deze techniek geschikt te 
maken voor toekomstig gebruik in de landbouw wordt er een kalibratiemodel ontwikkeld. D-TEC monitort 
continue de vrachten van de voertuigen die uitgerust zijn met deze sensortechnologie en analyseert en 
verwerkt deze gegevens voor het opbouwen van een goed kalibratiemodel. De NIR-sensortechnologie 
samen met het kalibratiemodel zorgen voor het real time meten van de diverse nutriënten in de mest. Om dit 
model op te bouwen werkt D-TEC samen met de Katholieke Universiteit uit Leuven (B). 
 
In de monsterbuis van de tanktrailer wordt de mest door een Nabij-Infrarood (NIR) sensor gemeten, waarbij 
real time de gehaltes in de mest (stikstof, fosfaat) vastgesteld kunnen worden. De samenstelling van de 
verschillende nutriënten (o.a. NPK) in drijfmest verschilt nogal, zowel tussen verschillende diersoorten, als 
binnen een partij drijfmest. Een D-TEC mesttanktrailer voorzien van een NIR-sensor biedt de eindgebruiker 
de mogelijkheid om real time te kunnen anticiperen op de samenstelling van de mest. Nutriënten 
kunnen worden bijgemengd totdat de juiste verhouding van NPK bereikt is. Hierdoor kan de gebruiker in één 
bewerkingsgang (gift) de totale mestbehoefte toedienen.  
 
Automatische Gegevens Registratie (AGR) & NIR data Cloudkoppeling 
In de tweede helft van 2017 komt D-TEC met een innovatieve oplossing die de traceerbaarheid van 
mineralen (NPK) in de meststromen weergeeft. Deze nieuwe techniek zorgt ervoor dat de laad- en 
loslocaties middels een GPS-systeem en de meetgegevens vanuit de NIR-sensor opgeslagen worden in de 
Cloud. Vervolgens zijn deze gegevens door middel van een website en/of een app beschikbaar voor de 
administratie van de producent (boer) en de eindgebruiker van deze mineralen (mest).  
 
Nabij-Infrarood zal leiden tot kostenbesparing  
Veel akkerbouwers dienen dierlijke drijfmest toe aan hun gewassen. Dit levert een groot financieel voordeel 
op ten opzichte van kunstmest. Voor kunstmest moet immers betaald worden, terwijl dierlijke mest vaak zelfs 
met geld toe te verkrijgen is. Wanneer een partij drijfmest vooraf geanalyseerd is door Nabij-Infrarood 
Spectroscopie kan er preciezer bemest worden. Dit levert een besparing van tussen de € 30,00 tot € 60,00 
per hectare voor die akkerbouwers die al drijfmest gebruiken. Het verschil met bemesten van kunstmest naar 
drijfmest ligt nog een stuk hoger van circa € 140,00 per hectare.  
 
Presentatie Werktuigendagen 
Op 23 en 24 september 2017 presenteert D-TEC de nieuwe techniek Nabij-Infrarood op een D-TEC 
mesttanktrailer.  
 
 
Extra informatie: 
Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.d-tec.nl.  
Of neem contact op met Joanne Arends 
Telefoon:  (+31) (0)488 410864 
E-mail:   j.arends@d-tec.nl  
 


