
De ‘Bodemspiegel’ 

Delphy brengt uw gewassen in beeld met luchtfotografie 

Bodem, water en bemesting bepalen voor een groot deel hoe goed uw gewassen groeien. Verschillen 

in gewasgroei binnen percelen zijn  een indicatie van verschillen in de bodem. Delphy biedt u dit 

seizoen de mogelijkheid uw percelen  in beeld te brengen vanuit de lucht met spectraal-fotografie.  

Beelden als aanknopingspunt voor nader onderzoek 

De beelden van de percelen bieden een goed aanknopingspunt voor nader onderzoek naar de 

oorzaak van de verschillen. De afgelopen drie jaar heeft Delphy veel ervaring opgedaan met het 

maken en interpreteren van de beelden en het analyseren van de verschillen in gewasgroei. We 

weten dat de oorzaken divers zijn: aaltjes, verschillen in structuur, textuur en organische stof. Op 

basis van nader onderzoek wordt duidelijk of en hoe deze verschillen zijn op te lossen.  

 

Voorbeeld spectrale camera:  verschillen in het perceel voor biomassa en stikstofopname 

De bovenstaande  foto’s geven de hoeveelheid biomassa weer op een perceel.  De verschillen in 

biomassa  binnen een perceel is bruikbare informatie voor o.a. het bepalen van zones voor 

grondanalyse.  

 

De beelden zijn belangrijk als bron van extra  informatie. Het helpt u betere besluiten te nemen om 

de gewasgroei  tijdens het groeiseizoen verder te optimaliseren.  

Na het groeiseizoen kan het helpen als hulpmiddel bij het bestrijden van aaltjes, structuurproblemen 

op te lossen of het op peil brengen van het organisch stofgehalte. 

Hoe werkt het? 

In totaal wordt er per groeiseizoen vijf keer gevlogen en gefotografeerd in de periode april-juni voor 

percelen met voorjaarsbloeiers of juni-september voor de zomerbloeiers. 

U ontvangt drie beelden per perceel per vliegbeurt:   

• Een ‘gewone’ kleurenfoto van uw perceel. 

• Een beeld gemaakt met een spectrale camera, die verschillen in het perceel toont voor 

biomassa en stikstofopname. 

• Een warmtebeeld dat de verschillen in gewastemperatuur toont, veroorzaakt door 

verschillen in gewasverdamping. Deze geeft inzicht in de vochtvoorziening  van het gewas . 



 

Voorbeeld warmtebeeld. De blauwe kleur betekent een lage temperatuur,  een goede 

vochtvoorziening en  gewasverdamping 

U ontvangt de beelden in pdf en als kmz-bestand om te openen in Google Earth. Op verzoek is de 

informatie ook als csv-bestand leverbaar.  

Nieuwe ontwikkeling 

Dit seizoen wordt er een speciale app voor op uw smartphone of tablet ontwikkeld. Als u in het 

perceel loopt ziet u uw eigen positie als een stip in het beeld. Zo kunt u gemakkelijk de plaatsen 

vinden die u nader wilt onderzoeken. De app komt binnenkort beschikbaar.  

Kosten ‘Bodemspiegel’ 

De kosten voor vijf keer drie foto’s per perceel bedragen: 

• € 450 voor 1 perceel, maximaal 20 ha.  

• € 200 voor ieder extra perceel, ook maximaal 20 ha per perceel. 

• De kosten zijn exclusief interpretatie van de beelden en advies. 

Advies bij interpretatie van de beelden 

Voor interpretatie van de beelden kunt u contact opnemen met uw eigen Delphy-adviseur. Hieraan 

zijn de normale advieskosten verbonden.  Bloembollentelers zonder teeltbegeleiding, kunnen via 

kantoor Hillegom 0252-688541 een afspraak maken met de regionale Delphy-adviseur . 

Voor vragen kunt u terecht bij Marc van der Niet, telefoon:  06-53427219. 

Aanmelden 

Heeft u interesse in het laten maken van de Bodemspiegel dan  kunt u zich telefonisch aanmelden bij 

uw Delphy-adviseur   of  u kunt mailen naar e-mailadres: m.vanderniet@delphy.nl.  Er wordt dan 

contact met u opgenomen voor nadere afspraken. 


