Resultaat van studie en Sensorensymposium

Sensorenkennis glastuinbouw vraaggestuurd inzetten
Wat is de state of the art van sensortechnologieën bij de diverse
kennisinstellingen in Nederland en sluit deze aan bij de behoeften in de
glastuinbouw? Om deze vragen te beantwoorden is een kennispositieproject Sensoren uitgevoerd. Het betreft een studie uitgevoerd in vier
fasen: voorstudie, symposium, analyse en tot slot een rapportage en
verspreiding van de bevindingen. Deze notitie is het samenvattende
eindverslag van het kennispositieproject Sensoren en de bevindingen.
De Nederlandse tuinbouw is een zeer
innovatieve sector en staat open voor
technologische vernieuwing. Zo heeft de
laatste jaren het gebruik van meet- en
regelsystemen een grote vlucht genomen.
Metingen van het klimaat [temperatuur,
lichtintensiteit], de voedingsoplossing [pH,
EC] en kwaliteit [gewicht, grootte] zijn al
jaren gemeengoed. Sinds enkele jaren
doen ook steeds meer metingen van onder
meer watergehalte in het substraat en
metingen aan de planten hun intrede.
Waarneembare trends in de ontwikkeling
en het gebruik van sensoren zijn:
het lezen en sturen op afstand
de trend tot meer en
intelligenter meten
In vrijwel alle sectoren, zoals medisch, food
en logistiek worden sensoren en
meetprincipes ontwikkeld. Deze sensoren
kunnen vaak goed worden toegepast voor
andere doeleinden en in andere sectoren,
zoals de glastuinbouw. Een belangrijk
verschil daarbij is dat hier wordt gewerkt
met levend materiaal dat wordt beïnvloed
door variabele teeltomstandigheden als
ziekten en plagen, bemesting, licht, water
en personeel. De sensor moet hiermee
rekening houden.

Kennispositieproject door
Federatie Agrotechnie k
De Federatie Agrotechniek in
Nieuwegein is een koepelorganisatie
voor brancheorganisaties uit de
technische industrie, gericht op de
sectoren Land- en Tuinbouwwerktuigen,
Bedrijfsuitrusting en Tuin- en
Parkmachines. De Federatie
vertegenwoordigt circa 1200 bedrijven
met in totaal 11.500 werknemers.
De leden van de sectie Glastuinbouw
leveren technologische toepassingen
voor de (glas)tuinbouw, waaronder
sensoren en toepassingen daarvan. De
tuinbouwsector is een sector die zich
continu vernieuwt en, vooral in
Nederland, leunt op een technologische
voorsprong.
De Federatie Agrotechniek stelt daarom
veel in het werk zich goed op de hoogte
te houden van de stand van de techniek
en de behoeften in de markt. De
Federatie Agrotechniek heeft daarom
het initiatief genomen tot het
organiseren van een
kennispositieproject voor sensoren in de
glasuinbouw. Zij is hierbij ondersteund
door Senter en Productschap Tuinbouw.
De uitvoering is verzorgd door DLV
Plant en TNO.

Een sensor staat niet alleen. Een goed
werkende sensor levert de gewenste informatie. Een sensor heeft echter alleen dan
nut als de kennis aanwezig is om deze informatie te interpreteren en te gebruiken
in het totale teelt- en/of bedrijfsmanagementsysteem.
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De ontwikkeling van nieuwe en meer sensoren in de glastuinbouw vraagt dan ook
een meer geïntegreerde aanpak. Dit kan dan leiden tot gesloten, intelligente
systemen die waarnemen (sense), gegevens verwerken en vergelijken (proces),
eventueel actuatoren coördineren en aansturen (control), het resultaat bekijken
(feedback) en tonen (display). Deze systemen vragen om goede afstemming tussen
partijen in zowel de horizontale als verticale keten.
Maar ook als een sensor werkt en de gegevens kunnen worden gebruikt , zijn er
nog diverse factoren die de invoering ervan kunnen belemmeren. Deze factoren
zijn:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Gevoel/imago van sensoren bij de ondernemer
De markt; het aanbod; financieel rendement
De mogelijkheden tot het (laten) ontwikkelen
De patentsituatie
Kennis; patroondenkend
Historie

1 - Voorstudie
Er is zeer veel kennis over bestaande sensorentechniek voorhanden. Dat bleek
uit het eerste deel van dit kennispositieproject, de kennisstudie. Het aanbod van
kennis over sensoren vanuit het fundamentele technologieonderzoek bij
universiteiten, kennisinstellingen en bedrijven, neemt per jaar toe. Desondanks
blijven er ook nog onderzoeksvragen liggen.
Voor de studie naar sensoren is gekozen voor een zo breed mogelijke dekking van
de verwachte sensorenbehoeften in de praktijk. Er wordt verwacht dat de volgende
sensortechnieken een goed perspectief bieden op verbetering van de
concurrentiepositie van de Nederlandse glastuinbouw:
•
•
•
•
•
•

Biologische sensoren
Verpakkingssensoren
Genomics
Infaroodsensoren en visualisatie
Phytomonitoringssensoren
Gassensoren.

Een korte uitleg per sensortype:
Biologische sensoren worden gezien als opmaat naar het chemische
informatietijdperk. Biologische sensorsystemen gaan over de mogelijkheid om zien
en ruiken te computeriseren. Zoals trainen van insecten en het koppelen van
geurreceptoren van insecten aan computerchips. In beide gevallen wordt een
elektronisch signaal verkregen. Het trainen van insecten heeft beperkingen, maar
kan snel worden gerealiseerd. Ruikende of proevende computerchips bieden
fenomenale mogelijkheden.
Een belangrijke punt is de interface tussen biologische materialen en elektronica.
Een belangrijke nieuwe ontwikkeling hierin is de bionanotechnologie. Deze
technologie maakt het mogelijk om zeer kleine ultragevoelige sensoren te maken.
De kosten van dergelijke sensoren kunnen, bij de productie van grote aantallen,
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heel laag zijn terwijl de specificiteit door toepassing van biologische receptoren heel
hoog is. In de toekomst zullen de eindafnemer en de keten naar de consument
daardoor over veel meer informatie kunnen beschikken om de productie en
kwaliteit te volgen. De verwachting is dat de ontwikkelde producten van deze
technologie de komende decennia hun toepassingen zullen vinden.
Verpakkingssensoren zijn vooral interessant voor het transport van bederfelijke
producten zoals groenten, fruit en bloemen. De verpakking vormt het “vehikel”
waarin deze producten worden vervoerd. Het is interessant de mogelijkheden te
onderzoeken om de productkwaliteit zo goed mogelijk te beheersen met behulp van
verpakkingssensoren. Wanneer sensoren aan de verpakking zijn toegevoegd,
kunnen omgevingscondities zoals temperatuur en vochtigheid worden gemeten.
Deze informatie kan een voorspellende waarde hebben voor de productkwaliteit.
Tijd-Temperatuur Indicatoren (TTI), Dataloggers en Radio Frequentie Identificatie
zijn technologieën die kunnen bijdragen aan een betere kwaliteit eindproduct en
daarmee een betere concurrentiekracht van de leverende keten.
Het hedendaagse genomicstijdperk levert een enorme hoeveelheid nieuwe
informatie op over de organisatie van het erfelijke materiaal van een toenemend
aantal organis men. Niet alleen het erfelijke DNA- materiaal wordt in kaart gebracht,
maar ook de actieve genen en eiwitten. In de het plantenveld zijn al enorm veel
datasets verkregen en dit gaat nog steeds door. Door analyse van RNA-profilering
en proteomics is het mogelijk om een verscheidenheid aan problemen aan te
pakken. Door expressie te combineren met biologische parameters wordt het
mogelijk om bio- markers te identificeren. Deze bio- markers kunnen vervolgens
worden gebruikt om in diagnostische tests antwoord te geven op specifieke vragen
over bijvoorbeeld productkwaliteit. Hiermee is het onder meer mogelijk om ‘tracing
& tracking’ te implementeren en op die manier opslag en transportcondities
te optimaliseren. Kwaliteit wordt doorgaans beïnvloed door een combinatie van
interne en externe factoren. Elk van deze factoren kan worden gemonitord door een
specifiek set markers.
Infaroodsensoren kunnen via thermische beeldvorming fungeren als
monitoringsysteem bij bijvoorbeeld de groei van planten. Plantresponsen op stresssituaties kunnen worden gevisualiseerd. Het combineren van thermische
beeldvorming met andere imagingsystemen zoals chlorofyl fluoresentie imaging
biedt mogelijkheden voor het visualiseren van de ‘gezondheidstoestand’ van
planten. Ziekte en beschadiging levert stress en deze stress levert een afwijkend
beeld. Met infraroodsensoren kan een plantenziekte in het beginstadium worden
gedetecteerd. Een model in de praktijk vergt echter nog veel bijkomende studie.
Ruis in de kas is een van de vele praktische problemen.
Phythomonitoring omvat de inzet van combinaties van sensoren en
computerprogramma’s met als doel teeltprocessen beter beheersbaar te maken. Er
worden voortdurend metingen verricht op en rond de plant. De metingen worden
verricht door integratie en koppeling van CO2 sensoren, temperatuursensoren,
infrarood en PAR om de lichtdoorval te meten. Ook sensoren voor meting van het
EC gehalte, substraattemperatuur, stengeldikte, sapstroom en RH worden
geïntegreerd. De sensoren worden gekoppeld met de klimaatcomputer.
Voortdurend worden rendementsberekeningen gemaakt en wordt er automatisch
bijgestuurd. Alle gegevens kunnen via een databank worden opgevraagd en
automatisch verwerkt tot managementinformatie.
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Met gassensoren kan bewaking plaatsvinden in [food]productie en -bewaring. Het
betreft bewaking van de luchtkwaliteit, de gasfactor in water/voedingsmilieu, de
gasfactor in wortelmilieu en de gasfactor in het bewaarmilieu. Van belang is dat
gassen als CO2, etheen, NOx, zuurstof en de luchtvochtigheid gemeten kunnen
worden. Dit is mogelijk met opto-chemische sensoren via bijvoorbeeld kleurmeting
of met een specifieke coating of toevoeging. Er is een non-invasieve methode
waarbij een totaalbeeld wordt gemeten en een invasieve methode waarbij dieper
wordt geanalyseerd. Op basis van katalytische, elektrochemische, paramagnetische
en optical zuurstofmeetprincipes zijn zuurstofverbruikende en niet zuurstofverbruikende sensoren ontwikkeld.
Via een enquête onder de leden van de Federatie Agrotechniek en andere
belanghebbenden is informatie verzameld om de kennispositie van sensoren vast te
stellen. Er zijn 133 enquêteformulieren terug ontvangen. De enquête heeft de
volgende conclusies over de kennispositie van sensoren in de technische industrie
opgeleverd:
•

Onder sensoren wordt in algemene zin verstaan ‘een hulpmiddel om
bedrijfsprocessen te ondersteunen’.

•

Met sensoren kunnen machines en apparatuur worden gestart en gestopt. En
het is een belangrijk onderdeel van de meet- en regeltechniek waarmee je
bijvoorbeeld het klimaat in tuinbouwkassen kunt regelen.

•

Het nut van sensoren in de keten is het beperken van productie- en
arbeidskosten en het bevorderen van een betere kwaliteit eindproduct. Verder
kunnen sensoren nuttige informatie opleveren en mogelijkheden bieden tot het
standaardiseren van bedrijfsprocessen.

•

De meest bekende sensoren zijn sensoren die op druk of infrarood werken. Er
wordt het meeste gebruik gemaakt van infaroodsensoren en in een aantal
gevallen van vochtmetingen en temperatuurbepaling.

•

De ontwikkeling van sensoren wordt in het algemeen als een belangrijk
instrument gezien om beter te kunnen presteren op de markt.

•

De toekomst van sensoren ligt volgens de technische industrie vooral in de
optimalisatie van productieprocessen, opslag van producten en
kwaliteitsbewaking. Ook is er behoefte via sensormeting ongewenste microorganismen in uitgangsmaterialen in de tuinbouw vast te stellen. Ook is er de
wens sensoren in te kunnen zetten voor de regeling van vochtbalans, voor
energiebeheer en voor tracking & tracing.
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2 – Het Sensorensymposium
Op 21 april 2004 is het Sensorensymposium gehouden. Er waren in totaal
125 genodigden aanwezig, waaronder leden van de Federatie
Agrotechniek, ontwikkelaars van sensortechnologieën en (potentiële)
gebruikers van sensoren zoals telers en tuinbouwtoeleveranciers. Het
programma bestond uit een inleiding, zes workshops en een plenaire
discussie aan de hand van drie scenario’s.
Aan de hand van de workshops en discussies tijdens het Sensorensymposium kan
de volgende analyse over de kennispositie van sensoren in de glastuinbouw worden
gemaakt:
Analyse
•

De Nederlandse glastuinbouw heeft volop behoefte tot vernieuwing, gezien de
diverse ontwikkelingen waarin de glastuinbouw zich bevindt, waaronder minder
ondernemingen, schaalvergroting, kwaliteitsverbetering, ketenvorming,
internationalisatie en kostprijs-verlaging. Deze trends vormen de basis van
nieuwe, creatieve, concrete brede oplossingen, ofwel gebruikersconcepten.
Denk daarbij onder meer aan de gesloten kas, de energieleverende kas en de
just-in-time-ketens.

•

De ontwikkeling van sensoren vormt geen doel op zichzelf. Een sensor moet
klein, betaalbaar en/of disposel zijn. Het gaat uiteindelijk zelfs niet om de
sensoren, maar om de informatie die de sensor levert. Die informatie maakt
altijd onderdeel uit van een meer omvattend probleem of gebruikersconcept.

•

Primaire eigenaar van het gebruikersconcept is de uiteindelijke gebruiker van de
sensoren of, beter gezegd, de uiteindelijke gebruiker van de informatie die de
sensor levert.

•

De informatie die de sensor levert moet aansluiten bij het concept van de
gebruiker. Pas dan is sprake van een koppeling van vraag en aanbod.

•

Het gebruikersconcept kan beperkt zijn tot één schakel van een keten; meestal
de teler onder glas. De teler bepaalt het gebruikersconcept en de daarbij
benodigde informatie. Het gebruikersconcept kan ook meer schakels van een
keten omvatten. De samenwerkende partijen in een keten bepalen gezamenlijk
het collectieve gebruikersconcept en de daarbij benodigde informatie. Een
gebruikersconcept voor een keten, hoe primitief ook, is vele malen lastiger te
ontwikkelen [gezamenlijk probleem, visie, consensus, commitment] dan een
gebruikersconcept voor één schakel.

•

Er is de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar nieuwe sensortechnologieën
voor de glastuinbouw. Dit onderzoek heeft nieuwe kennis en inzichten
opgeleverd. Al deze kennis en inzichten lijkt vooralsnog voldoende om op dit
moment nieuwe sensoren voor de huidige glastuinbouwpraktijk te ontwikke len.

•

Er worden momenteel in de glastuinbouw in toenemende mate sensoren
aangeboden en met succes verkocht. Deze sensoren lijken echter vooral te
worden aangeboden/te zijn aangeschaft op basis van emotionele motieven
[nieuw, status, relatie] en niet op basis van de optimale inzet van de door de
sensor geleverde informatie binnen een gebruikersconcept. Deze sensoren
werken daardoor vaak ‘stand alone’.
Sensorenkennis glastuinbouw
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•

Huidig nieuw onderzoek naar sensoren en/of sensortechnologie lijkt slechts
aanvullend te zijn op de bestaande kennis. Er is vanuit het onderzoek geen
duidelijke visie op de behoefte aan sensoren en sensorentechnologie in de
praktijk in de toekomst. Daarmee sluit het onderzoek ook nauwelijks aan op de
aanwezige en toekomstige gebruikersconcepten in de praktijk.

Centrale vragen:
- Welke zijn binnen de glastuinbouw de gebruikersconcepten waarin
sensoren een nuttige toegevoegde waarde kunnen bieden, nu en vooral in
de nabije toekomst?
- Wie bepaalt deze huidige en toekomstige gebruikersconcepten, ofwel wie
zijn de gebruikers?

3 - Conclusies en activiteitenplan
•

De leden van de Federatie Agrotechniek (FA) richten zich in geringe mate op
sensoren en sensortechnieken en het gebruik van sensoren in hun producten.
Dit komt voornamelijk omdat de leden van de Federatie Agrotechniek (FA)
weinig kennis bezitten over de nieuwste sensortechnieken en hun
toepassingsmogelijkheden.

•

Er is tevens geconstateerd dat de klanten van de leden van de FA behoefte
hebben om hun bedrijfsprocessen verder te optimaliseren. Schaalvergroting en
meer internationaal werken zijn geschetste toekomstscenario’s door vertegenwoordigers van deze ondernemers. On-line en volledig geautomatiseerd kunnen
managen van bedrijfsprocessen is hier een belangrijk onderdeel van. Maar ook
het voorkomen van claims door tijdige signalering is aan de orde. Sensoren
zullen hierin een essentieel onderdeel vormen.

•

Er blijkt ontzettend veel kennis voorhanden te zijn;de toepassingsmogelijkheden
van sensoren zijn nog niet uitgeput. Daarnaast wordt er nog steeds onderzoek
gedaan naar sensoren, waardoor voortdurend nieuwe en verfijndere technieken
op de markt komen. Als dit onderzoek mede richting wordt gegeven door
kennisoverdracht vanuit de markt , levert dit de leden voortdurend nieuwe
mogelijkheden op.

•

Sensoren vormen extra zintuigen om te meten en te weten, zodat gebruikers
on-line op de hoogte kunnen zijn van de conditie van bijvoorbeeld bederfelijke
producten of groeiprocessen van planten in kassen. Continue optimalisatie en
verbetering van de processen in bedrijven en in ketens is mogelijk. Sensoren
zijn uitmuntende schakels in geautomatiseerde managementprocessen.

•

Behalve in bedrijven kunnen sensoren een verbindende rol spelen in ketens
waarbij alle partijen voordeel kunnen hebben. Echter, er is geconcludeerd dat
het begrip ‘keten’ nader gedefinieerd dient te worden. Ketens bestaan zolang de
belangen van de betrokken partijen stroken en zijn in die zin gelegenheidsverbanden tussen verschillende schakels. Vastleggen door middel van afspraken
blijkt moeilijk. Mogelijk geven juist sensoren meer ruimte van handelen en door
on-line, snel en betrouwbaar te kunnen werken ontstaan voortdurend keten-
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achtige
netwerken die zich
automatisch ontbinden of veranderen indien de markt hierom vraagt. Dus
vraaggestuurde ketenactiviteiten.
•

Bij de klanten van de leden van de FA liggen directe kansen om hun
concurrentiepositie te verbeteren door inzet van kennis en techniek op gebied
van sensoren.

•

Concreet bestaat er de vraag naar sensortechnieken voor optimalisatie van
productieprocessen, opslag van producten, verpakking en vervoersoptimalisatie,
voor tracking & tracing en kwaliteitsbewaking. De producerende klanten willen
jaarrond een betrouwbaar product van het gewenste kwaliteitsniveau op de
afleverlocatie kunnen leveren. Er is behoefte via sensortechniek metingen te
verrichten om vast te stellen of er ongewenste micro-organismen aanwezig zijn
in tuinbouwproducten.

•

Op het gebied van dienstverlening is het van belang dat diensten snel, flexibel
en vooral ook betrouwbaar worden geleverd tegen een concurrerende prijs. De
markt wil 24 uur per dag gebruik kunnen maken van diensten tegen een zo laag
mogelijk tarief. De informatie moet transparant zijn, on-line en beschikbaar.
Transacties moeten snel, goedkoop en betrouwbaar verlopen. Hierin kunnen
sensoren een rol spelen.

•

Uit de plenaire sessie kwam naar voren dat vitaal houden van bijvoorbeeld
sierplanten tijdens het vervoer en alle handelingen die daarbij horen van groot
commercieel belang is. Het ketendiep monitoren hiervan door middel van
sensoren is wenselijk. Er zijn sterk wisselde condities in de keten. Het vermijden
van claims is op dit moment een belangrijk argument voor toepassing van
sensoren in de keten.

•

Het is eveneens van belang te starten met een vitale plant. Dus ook monitoring
van groeiomstandigheden is van belang. Sensoren in tuinbouwtechnieken
kunnen hierin een verbindende rol spelen. Te denken valt aan het integraal
meten van licht, waterconditie, ziekte en plagen, EC en pH-getal. De levensduur
van de sierplanten [en andere versproducten] bij de consument moet beter
voorspelbaar worden.

•

Op gebied van kwaliteit, arbeid, energie en innovatieve technieken die hiermee
te maken hebben, kunnen sensoren een rol spelen. Er zijn genoeg collectieve
belangen. Het is nog onduidelijk wie hiervoor kan en wil betalen.

•

Sensoren spelen een onmisbaar onderdeel in volledig geautomatiseerde teelten.
De mogelijkheid ontstaat om mythen over uitgangskwaliteit van producten te
kwantificeren. Data die zo verworven worden met sensoren en gebruikt worden
als managementinformatie zullen leiden tot betere rendementen.

•

Er is binnen een keten een gemeenschappelijk belang, commitment en
communicatie nodig. In de keten moeten kwaliteitsmerkers worden aangelegd
en de gewenste data en metingen vastgesteld. Hierna pas sensoren integreren.

•

Om behalve in de bedrijven ook in de ketens sensortechnologie te integreren
kan men het beste beginnen met gesloten ketens. De waarde van toepassing en
gebruik van sensoren is hier het meest direct voelbaar voor betrokken partijen.
Door positieve referentie (effectievere en efficiëntere ketenwerking) kan hieruit
een olievlekwerking ontstaan naar andere ketens. Dit heeft zijn invloed op de
kostprijs van de producten.
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•

Sensor-ontwikkelaars geven aan dat binnen een jaar op basis van bestaande
kennis en sensortechnologie de meeste vraag naar producten met daarin
sensoren of combinaties hiervan leverbaar zijn. Onderzoek en ontwikkeling van
een nieuwe sensortechnologie neemt ongeveer 15 jaar in beslag.

•

Er is kennis en er zijn sensoren en toepassingen beschikbaar. Er is behoefte aan
sensoren bij de klanten van de FA. Een probleem voor verdere ontwikkeling is
echter onvoldoende doorstroom en verspreiding van aanwezige kennis. Kennis
en toepassing vinden elkaar onvoldoende. Toepassing van sensoren kunnen de
koppositie van bijv. de Nederlandse glastuinbouw versterken, maar andersom
kan de vraag vanuit die sector de technologische ontwikkeling een eigen
dynamiek geven. Om deze (wederzijdse) dynamiek tot stand te brengen is
verdere verspreiding en doorstroom van kennis essentieel.

Activiteitenplan
•

Contact zoeken met verschillende partijen in de keten om toepassing van
sensoren procesmatig in te bedden

•

Opstarten van een kennisoverdrachtproject om kennis over de technologische
vernieuwing op gebied van sensoren over te dragen en de ondernemers binnen
de branche te stimuleren deze vernieuwingen in te voeren.

•

De over te dragen kennis ligt niet alleen op gebied van de nieuwe bestaande
sensortechnologie zelf, maar ook over de technische, organisatorische en
financiële belemmeringen als gevolg van het toepassen van deze technologie en
hoe deze belemmeringen weg te nemen. Ook niet aangesloten leden kunnen
worden geïnformeerd. Dit zal de branche vooruit helpen.

•

Door uitvoering van het activiteitenplan kan worden voldaan aan de behoeften
van de ondernemers en kunnen zij hun concurrentiepositie op verschillende
markten versterken.
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