
BodemScout
legt de verschillen bloot
Binnen een perceel zijn er vaak grote verschillen in groei en opbrengst. Soms zijn 
deze verschillen met het blote oog zichtbaar, maar vaak ook niet. BodemScout laat de 
verschillen binnen percelen tot in detail zien op basis van satellietbeelden. Dit geeft 
nieuwe inzichten en biedt kansen om zowel productie als kwaliteit te optimaliseren.

Geen perceel is hetzelfde en ook binnen een perceel 
kunnen de verschillen groot zijn. Vanwege de 
strengere bemestingsnormen is het slim om de juiste 
hoeveelheden bemesting op de juiste locatie en op het 
juiste moment aan te brengen. Niet gek dus dat 
precisie-landbouw ‘hot’ is. Als boer of teler bent u 
erbij gebaat om over zoveel mogelijk data van uw 
percelen te beschikken en om deze informatie slim te 
kunnen raadplegen en te combineren. Het stelt u in 
staat om de juiste maatregelen te nemen.

Beschikbaar in Mijn Percelen
BodemScout is een innovatief product en is gratis 
beschikbaar voor klanten van Eurofins Agro.
Het is te vinden in de online applicatie ‘Mijn Percelen’ 
waarin ook per perceel voor boeren en tuinders de 
analyseresultaten van het grondonderzoek sinds 1996 

te vinden zijn. Deze analyseresultaten zijn nu verrijkt 
met satellietbeelden van de afgelopen 9 jaar. De 
satellietbeelden brengen de groeiverschillen per 
perceel zeer nauwkeurig in beeld. Deze beelden 
vormen de basis voor BodemScout.
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Satellietbeelden
De satelliet maakt in feite een ‘foto’ van het gewas. 
Doordat de satellietbeelden van 9 jaar over elkaar 
heen gelegd worden, is goed te zien of problemen 
in een perceel van tijdelijke of structurele aard zijn. 
De BodemScouttool filtert de jaarlijkse effecten eruit 
die ervoor kunnen zorgen dat het gewas achterblijft 
of juist voorloopt. Het geeft bovendien belangrijke 
handvatten voor nauwkeurig vervolgonderzoek. Want 
waardoor worden problemen veroorzaakt? Is er sprake 
van een structuurprobleem, zoals bodemverdichting? 
Is er sprake van een structureel tekort of juist 
overmaat van nutriënten? Zijn er aaltjes? Of heeft 
het gewas last van een ziekte? Daarnaast kunt u de 
satellietbeelden van het perceel ook per jaar bekijken. 
Dat maakt het erg inzichtelijk.

Voor ieder gewas 
beschikbaar
Het type gewas dat u verbouwt, is niet van 
invloed op de uitkomsten van BodemScout. 
Doordat specifiek wordt gekeken naar de 
gemiddelde gewasgroei en de afwijkingen 
daarop in een perceel, kan de informatie 
makkelijk met elkaar vergeleken worden. 
Door het gewas heen kijkt BodemScout naar 
de bodem. 
 
Zowel voor akker- en tuinbouwers als voor vee-
houders (gras, maïs) is BodemScout een aanwinst. 
Verschillen in de gewastoestand die met het blote 
oog niet waarneembaar zijn, zijn vaak wel te zien 
via satelliet-beelden. Het werkt eenvoudig om voor 
afwijkende delen binnen een perceel extra grond-
onderzoek aan te vragen. Dat kan voor zowel 
bemestingsonderzoek als voor nematodenonderzoek. 
Heeft u vermoedelijk een ziekte in het gewas? Neem 
dan contact op met één van onze PlantDoctors.

Bodemscout is gratis beschikbaar voor alle 
Nederlandstalige klanten van Eurofins Agro. 
Heeft u vragen over BodemScout? Neem dan 
contact op met onze klantenservice. 

Door middel van kleurverschillen wordt aangegeven waar de potentie 
tot betere groei hoger is dan gemiddeld (blauw) of juist slechter is 
dan gemiddeld (rood/oranje). | Bron: Eurofins Agro

Meer of minder 
gewasgroei
 
Het is de kunst om met de gegevens van 
BodemScout lessen te trekken voor uw 
bodemmanagement. Leren van verschillen 
dus. De grafische mogelijkheden in de tool 
helpen daarbij.

In BodemScout wordt elk perceel onderverdeeld in 
vakken van 10 x 10 meter. Ieder jaar wordt op basis van 
de gewasgroei de afwijking van de gemiddelde groei in 
dat perceel bepaald. Deze wordt daarna gemiddeld over 
9 jaar uitgedrukt in een getal. Door deze afwijkingen 
over 9 jaar samen te vatten, toont BodemScout de 
plekken waar altijd meer of minder gewasgroei is.
 
Als teler kunt u zelf ook nog eens van ieder jaar 
een kaart bekijken. Hierin wordt door middel van 
kleurverschillen aangegeven of het gewas er op 
bepaalde plekken in het perceel slechter of beter 
bij stond. BodemScout is daarmee een aanwinst 
voor precisielandbouw.
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