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Achtergrond

Doelstelling

AGRINUPES beoogt twee typen sensoren te ontwikkelen voor het 

meten van nutriënten en pesticiden in water om deze vervolgens 

onder praktische omstandigheden te testen en demonstreren op 

locaties in Nederland, Spanje, Portugal en Turkije. De eerste sensor, 

een ion-selectieve optische NPK-sensor, kan gebruikt worden als in-

line meetsysteem voor de fertigatiecomputer. De tweede is een 

biosensor voor insecticiden: één voor imidacloprid (een 

neonicotinoïde) en één voor pirimicarb (een carbamaat). Voor beide 

stoffen gelden in geheel Europa strikte normen. 

Biosensoren voor insecticiden

Sensoren voor NPK Telers kunnen de NPK sensoren toepassen voor optimale dosering en 

hergebruik van water en voedingsstoffen, waardoor schadelijke 

effecten op het milieu tot een minimum beperkt kunnen worden. De 

biosensoren kunnen aangeven of er wel of niet gezuiverd moet 

worden voor een lozing. Leveranciers kunnen de sensoren toepassen 

voor monitoring van waterkwaliteit en sturing (terugkoppeling) in hun 

fertigatie en zuiveringssystemen. Waterschappen kunnen de sensoren 

gebruiken om snel en goedkoop oppervlaktewater te controleren op 

de aanwezigheid van specifieke gewasbeschermingsmiddelen. 

Wageningen UR Glastuinbouw stelt een begeleidingsgroep samen van 

geïnteresseerde potentiële gebruikers van de sensoren.   

Aanpak

Financiering

Circulaire economie, duurzaamheid en concurrentievermogen zijn voor 

Europese telers synoniemen voor een hoge productie, kwaliteit en nul-

emissie door efficiënt gebruik van water, meststoffen en 

gewasbeschermingsmiddelen. Om dat te kunnen waarborgen zullen 

toekomstige irrigatie- en bemestingssystemen ook gebruik gaan 

maken van waterzuiveringsinstallaties. Sensoren voor nutriënten, 

gewasbeschermingsmiddelen, verontreinigingen en natrium, moeten 

helpen om juiste managementbeslissingen te kunnen nemen. 
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Partners in Portugal en Turkije ontwikkelen de sensor prototypen.

Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw richt zich op het 

testen en valideren van de sensoren onder Nederlandse 

tuinbouwcondities en de demonstratie van de sensoren in het IDC-

Water in Bleiswijk. Ook zullen Best Management Practices voor deze 

sensoren worden ontwikkeld. 

De sensoren worden getest op responstijd, meetbereik, selectiviteit, 

herhaalbaarheid, levensduur en invloed van temperatuur en pH. Een 

eerste prototype N-sensor is inmiddels beschikbaar. De testen in 

Zweden en Nederland gaan eind 2019 starten. 

De NPK sensoren gebruiken een technologie welke de veranderingen 

van de optische eigenschappen van het proceswater kunnen bepalen. 

De meet set-up bestaat uit een flow-cell, een (UV-VIS) lichtbron, 

fiber-optics, een spectrometer, en een PC met software voor data-

acquisitie en analyse.  

De biosensoren werken met een markerstof die specifiek het 

gewasbeschermingsmiddel kan binden. In de test setup kan door het 

meten van een potentiaal de hoeveelheid stof die gebonden is bepaald 

worden. Eerste testen in het lab laten een lineair verband zien tussen 

de concentratie van imidacloprid en de gemeten potentiaal. 

Toepassing door telers, waterschappen en toelevering

Werkingsprincipe en eerste test resultaat voor imidacloprid.

AGRINuPES is een ERA-NET project (Cofund WaterWorks2015) en 

wordt in Nederland gefinancierd door het Ministerie van LNV.

Testresultaten voor een standard voedingsoplossing met variaties in nitraat (NO3).

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9wJSGn7rSAhUC1hoKHQlRC70QjRwIBw&url=https://jobb.di.se/&psig=AFQjCNH1z7oAbUB-w4pNE7WysW_K5r8fZQ&ust=1488627267761381

