
op het perceel om de juiste 
oogsttijd te bepalen 
- kwaliteit van de voervoor-
raad controleerbaar 
- registreren van verschillen-
de voerwaardes 
- kwaliteit van ingekocht voer 
controleerbaar 
- rantsoen kan aangepast 
worden aan de hand van 
AgriNIR prognoses 
- samenstelling van voercom-
ponenten wordt in beeld ge-
bracht en controle op het 
aantal kilo’s 
- evaluatie van statistieken 
en historische gegevens van 
de voersamenstelling 
- snel rendement op de in-
vestering van het apparaat, 
dankzij de veelzijdige inzet 
op het perceel en het bedrijf 

In het verlengde hiervan ligt 
de toekomstvisie, dat middels 
de opbrengstkaart in een 
later stadium eveneens spe-
cifiek bemest kan worden.  

De behoefte om inzicht te 
hebben in de mineralenkring-
loop op een landbouwbedrijf 
wordt steeds groter. Meten is 
weten en dus een must om 
goede data te verkrijgen. 
Schuitemaker is volop bezig 
met dit thema en heeft        
inmiddels diverse mogelijk- 
heden hierin aan te bieden.          
Inmiddels draaien diverse 
systemen in de praktijk op de 
Rapide opraapwagen.   

Op de Rapide is de NIR-
sensor voor drogestofbepa-
ling, in combinatie met we-
ging, op de markt gebracht. 
Middels deze functie kan 
exact de opbrengst per la-
ding en per perceel bepaald 
worden. Het wegen wordt 
mogelijk gemaakt door de 
plaatsing van weegcellen 
tussen het onderstel en de 
bak van de wagen. Tevens 
bevindt zich een weegcel in 
de trekdissel van de Rapide. 
Door middel van infrarood-
techniek wordt het drogestof-

gehalte van het geladen ma-
teriaal gemeten. Met behulp 
van Field Track & Trace 
wordt de verkregen data cen-
traal opgeslagen. Deze gege-
vens worden draadloos via 
een modem met SIM-kaart 
verzonden. Aan de hand van 
de centrale registratie kan 
vervolgens per perceel, maar 
ook binnen een perceel, in-
zicht verkregen worden. 

Naast het basissysteem is er 
ook een uitgebreide NIR– 
Sensor, die ook andere com-
ponenten meet. Dit uitgebrei-
de systeem meet drogestof, 
ruw eiwit, ADF, NDF, ruw as 
en ruw vet. Deze kan even-
eens breder inzetbaar wor-
den gemaakt door de aan-
schaf van een mobiele kast. 
Hierdoor kan de sensor ook 
buiten het opraapseizoen 
worden ingezet.  

Waarom voor een  
NIR-Systeem kiezen? 
- drogestofgehalte meetbaar 
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doel van deze uitgave is om u te informeren over nieuws-

feiten en activiteiten van Schuitemaker. 

 

Als u meer informatie over het product wilt ontvangen,  

kunt u contact opnemen met dhr. H. Wilmink,              

Productspecialist bij Schuitemaker. 

M.: +31 (0) 6 2043 6603                                               

@: H.Wilmink@sr-schuitemaker.nl 

 

Indien u meer fotomateriaal wilt ontvangen, neemt u con-

tact op met Anne Wilmink 

 

Blijf ons volgen via de website, Facebook en YouTube. 

https://www.facebook.com/srschuitemaker
https://www.youtube.com/user/SchuitemakerTV

