De phenoFieldBot aan de slag

De toekomst op het veld:
een robot telt en meet de planten
Voor het eerst heeft de veredelaar Strube op
de eigen suikerbietproefvelden een volledig
geautomatiseerd proces ingezet voor de
tellingen van de veldopkomst en voor de
metingen van het bladoppervlak bij jonge
planten.

De phenoFieldBot meet ook het sterftecijfer
na opkomst in het veld. Dergelijke informatie
wordt steeds belangrijker, omdat het verbod
op behandeling met neonicotinoïden ertoe
heeft geleid dat de opgekomen planten niet
langer systematisch worden beschermd
tegen schadelijke insecten. Voor
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“

“Naast de snelheid van veldopkomst en de
uiteindelijke veldopkomst, zijn we vooral
ook geïnteresseerd in de homogeneïteit van
het bladoppervlak en de metingen van de
bodembedekking. Gezien de steeds meer
gelimiteerde keuze aan herbiciden, worden
factoren zoals een snelle bodembedekking en
het sluiten van rijen steeds belangrijker ”, legt
dr. Antje Wolff, hoofd van het zaadonderzoek
bij Strube, uit.

Over Strube
Strube D&S GmbH is een wereldleider op het gebied van
plantenveredeling en is gevestigd in Söllingen. Het bedrijf
werd opgericht in 1877. Tegenwoordig levert Strube
zaad voor suikerbieten, tarwe, zonnebloemen, erwten en
suikermaïs aan meer dan 30 landen. De afdelingen voor
onderzoek en ontwikkeling van het bedrijf zorgen voor
een krachtige en zeer innovatieve reeks producten, met
behulp van de nieuwste technologie. Meer informatie
over het bedrijf is te vinden op strube.net.
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