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Smart Farming maakt het werk van agrariërs eenvoudiger door digitale innovaties en verlegt de 
economische en ecologische grenzen opnieuw.

Elk gedeelte van een akker is anders. Onderbemesting leidt tot een vermindering van de opbrengst, 
terwijl overbemesting het milieu vervuilt en verspilling van kunstmest is. Alleen een intelligent 
sensorsysteem kan precies bepalen wat gewassen nodig hebben. Meststof en bestrijdingsmiddelen 
worden precies op dat gedeelte van de akker aangebracht waar ze daadwerkelijk nodig zijn. Het 
resultaat is een evenwichtige stikstofbalans en een optimaal gebruik van het opbrengstpotentieel. 
Het systeem verbetert de kwaliteit van uw producten en verhoogt het rendement.

Zone-afhankelijke opbrengstverschillen

Moderne sensorsystemen worden nu in veel agrarische bedrijven gebruikt om gewasbeheer 
te optimaliseren. De nieuwe CropXplorer Basic gewassensor is speciaal ontwikkeld voor 
gebruik bij daglicht. Het systeem bestaat uit twee sensorunits, die aan de tractorcabine kunnen 
worden bevestigd, bijvoorbeeld aan de spiegels. Het systeem wordt gecompleteerd door een 
referentiesensor op het dak van de tractor voor het meten van lichtomstandigheden. De 
ISOBUS-compatibele CropXplorer Basic, het kleine broertje van de CropXplorer Active, is ook 
een waardevolle investering voor bedrijven van minder dan 100 hectare. Naast functionaliteit is 
de nieuwe sensortechnologie ontwikkeld voor eenvoudige bediening.  
De CropXplorer Basic heeft een breed scala aan toepassingen.

INTELLIGENT 
GEWASMANAGEMENT 
VOOR ALLE 
BEDRIJFSSECTOREN.

PERCEEL NA PERCEEL, 
VELD NA VELD.  
TEELT OP MAAT.

De CropXplorer Basic is de volgende visionaire vooruitgang in de landbouw.

Hoge-opbrengstzone

Gemiddelde-opbrengstzone

Lage-opbrengstzone
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IN ÉÉN WERKGANG 
PASSEREN

HET CROPXPLORER-
PRINCIPE.
De CropXplorer Basic meet het zonlicht, dat door de planten wordt gereflecteerd.  
De sensorunits die aan de tractor zijn bevestigd, bijvoorbeeld aan de spiegels, registreren het 
gereflecteerde licht in het infrarood- en nabij-infraroodspectrum. De sensor op het dak meet 
het spectrum van het actuele omgevingslicht. Het systeem werkt dus onafhankelijk van de 
stralingsintensiteit.

De optimale toepassingshoeveelheid voor de huidige gewastoestand wordt berekend en 
overgedragen naar de applicatie-eenheid. Alle gegevens worden via een USB-stick overgezet 
naar de pc. Hierop worden de evaluatie en documentatie uitgevoerd met behulp van het 
onlineprogramma ISARIA CONNECT.

De biomassa-index geeft informatie over de plantdichtheid. Het systeem reageert daardoor 
uitstekend op extreme situaties zoals droogte- of vorstschade.

De N-balans geeft informatie over het bemestingsniveau van het gewas.

TWEE VARIABELEN 
VOOR MAXIMAAL 
VOORDEEL

N-BALANSBIOMASSA-INDEX

of

METING BEREKENING TOEPASSING VOORDEEL!
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CROPXPLORER 
TOEPASSINGSDOEL.
BEMESTING (MINERAAL)
• Stikstofmeststof
• Gewasscreening en scan stikstofopname
• Basisbemesting (volgens taakkaart)

 
 
BEMESTING (ORGANISCH)
• Toepassing van organisch materiaal

 
 
GEWASBESCHERMING
• Groeiregelaars
• Schimmels (bijv. blad- en knolrot in aardappelteelt)
• Biomassa-afhankelijke toepassing van bestrijdingsmiddel

 
 
GRASLAND
• Inzaaien grasland

TEELTPRODUCTEN.

(tarwe, gerst, haver, rogge, spelt, triticale, durum enz.)

GRANEN MAIS KOOLZAAD GRAS AARDAPPELEN
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HET CROPXPLORER-
SYSTEEM IN HET KORT.
TECHNISCHE SPECIFICATIES ECONOMISCHE VOORDELEN

Winstgevend, zelfs op kleine percelen Optimaal gebruik van opbrengstpotentieel

Intensief gebruik mogelijk door high-performance-sensoren Betere en constantere eiwitkwaliteit

Snel en eenvoudig gebruiksklaar te maken Geoptimaliseerde N-balans

Hoogste meetnauwkeurigheid op de markt Hoger oliegehalte

Onafhankelijk van gewassoort Consistente knolgrootte

Ruimtebesparend en flexibel inzetbaar Maximaal economisch rendement

De twee gemeten variabelen vormen de belangrijkste 
gewasparameters

Lager brandstofverbruik tijdens oogsten 
door gelijkvormiger gewassen

Aanpassingen beschikbaar voor koppeling met de technische 
specificaties van uw werktuig (ISOBUS, niet-ISOBUS)

Hogere oogstopbrengst door gelijkmatige 
dorsprestaties

Compatibel met een uitgebreide reeks aanbouwdelen  
(ISOBUS, niet-ISOBUS)

Geen modificaties vereist

Documentering via gratis ISARIA Connect
Voorkomen van overmatige dosering 
beschermt het milieu en water

HET CROPXPLORER- 
SYSTEEM GEDURENDE  
HET JAAR.

JAN FEB MAART APR MEI JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV DEC

GROEIREGELAAR

BASISBEMESTING

LOOFDODING IN AARDAPPELEN

GRASLAND INZAAIEN

STIKSTOFBEMESTING

KARTERING

KOOLZAADKAR-
TERING
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COMPACTE UITVOERING  
VAN DE CROPXPLORER.

SERVICES.

De CropXplorer Basic kan handig in de bijgeleverde koffer worden opgeborgen.

Door de compacte bouw is montage op de spiegel eenvoudig.

• Montage en installatie 
door onze dealers

• Service-hotline voor 
technische vragen

• Persoonlijke ondersteuning door een regio-
adviseur

• Gratis software-updates

• Training op locatie door erkende partner

• Exclusieve toegang tot ISARIA CONNECT

KLANTENSERVICE ADVIES

REFLECTIE- 
SENSOREN

COMPUTER

STRALINGSSENSOR



agxtend.com

AGXTEND is een 
toonaangevend platform voor 
innovatieve technologieën in 
de agarische sector.

Wij ontwikkelen en leveren 
baanbrekende oplossingen 
waarmee agrarische 
ondernemers hun efficiëntie en 
daarmee ook hun economische 
succes kunnen vergroten.

VISIE

MISSIE


