binnenwerk agro 2006_3

09-10-2006

11:01

Pagina 17

Robot Event 2006
Op 23 en 24 juni 2006 vond voor de vierde keer het Robot
Event plaats. Na drie keer in Nederland, steeds georganiseerd door Wageningen Universiteit, nu in Duitsland, georganiseerd door de Universiteit Stuttgart-Hohenheim.
Op vrijdag was er een seminar met lezingen over de ontwikkelingen en stand van zaken in de agrarische robotica. Het
hoogtepunt was de robotcompetitie op zaterdag. Twaalf
teams hadden zich ingeschreven voor de wedstrijd.
De onderdelen van de competitie waren:
● een rechte witte lijn trekken naar een opgegeven positie;
● Paardenbloemen ontdekken tussen de maïs: hoeveel telt
de robot er tussen twee gewasrijen? (het maïsgewas viel
uit, want door de kou was de mais onvoldoende gegroeid,
waardoor uitgeweken werd naar een tarwegewas; als substituut voor paardenbloemen werden gele golfballen gebruikt);
● snelheidswedstrijd van twaalf robots, ieder in zijn eigen
baan tussen twee gewasrijen;
● voor “gevorderden”: oneffenheden zoeken in een grasveld: beschadigingen, rotzooi, enzovoort, circuit: het Gottlieb-Daimler-sportstadion;
● freestyle: presentatie van de specialiteit van elk team.
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Een zeer hooggeleerd 11-tal juryleden (toevallig 11?) van
twee doctors en negen professoren1 velden het oordeel over
de verrichtingen van de robots van de deelnemers.
De uitslag:
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Maizerati
Cornickel
Robokyb
Sietse
Relaxsystems
Gaia
Putrabot
Cropscout II
Fieldmeister
Austec
Demeter
Wurking

Osnabrück, Duitsland
Dresden, Duitsland
Stuttgart, Duitsland
Wageningen
Amsterdam
Braunschweig, Duitsland
Selangor, Maleisië
Wageningen
Wageningen
Valparaiso, Chili
Helsinki, Finland
Wageningen

Op het omslag vindt u de foto met de deelnemende robots

Zie ook www.fieldrobot.com
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Linnaeus
Het is zomer 1752. Carl von Linné loopt door de Hortus Botanicus in Leiden. Hij peinst nog over de laatste bladzijden
van zijn meesterwerk Species Plantarum. Dit werk is het eerste
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beginpunt van de binomiale nomenclatuur voor planten.
Dit boek beschrijft alle bekende plantensoorten en elk soort
krijgt ook een soortaanduiding toegewezen. Samen met de
genusnaam vormt deze soortaanduiding een tweeledige
naam.
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Carl signeert zijn werk met de Latijnse vertaling van zijn
naam: Carolus Linnaeus. Gedurende zijn leven (1707–1778)
heeft Carl ruim 7.000 soorten planten geclassificeerd. Het
werk van Carl wordt gewaardeerd. Het door hem ontwikkelde classificatiesysteem voor planten en dieren wordt wereldwijd nog steeds gebruikt.
Het is zomer 2006. Ik werk aan de voorbereiding van de projectgroep bijeenkomst.
In de sierteeltsector wordt hard gewerkt aan een van de
grootste projecten ooit: de vernieuwing van het productcoderingssysteem met de projectnaam ‘Linnaeus’. Dit project
vordert gestaag en ligt op schema. De nieuwe elektronische
codelijsten zijn recent gepubliceerd door de VBN (Vereniging van Bloemenveilingen Nederland). Ik sla de Technische
Blauwdruk nog even na.

Veranderingen
De belangrijkste verandering ten gevolge van het Linnaeus
project is de oprekking van de productcode van 5 naar 7 posities, zodat er voldoende ruimte is voor uitbreiding van het
productassortiment. Bij de sierteeltveilingen worden meer
dan 30.000 verschillende producten verhandeld en jaarlijks
groeit dit met zo’n 2.500 nieuwe variëteiten. Het huidige coderingssysteem loopt echter tegen haar grenzen. De verwachting is dat de codes medio 2007 op zijn. Uitbreiding van
het aantal posities van de productcode is daarom noodzakelijk.
Daarnaast wordt in het Linnaeus project het aantal productkenmerken in het elektronisch berichten verkeer uitgebreid,
wat de aanvoerders van de Nederlandse veilingen de mogelijkheid biedt meer informatie mee te geven aan hun producten. Het commerciële, logistieke en financiële proces in
de sierteeltsector wordt steeds meer van elkaar los gekoppeld. Elektronische verkoop neemt een grote vlucht. Bij deze
wijze van vermarkting zien handelaren de producten niet
meer ‘live’. Dat betekent dat zij een vollediger en unieker omschrijving van de producten dan voorheen nodig hebben om
gericht te kunnen inkopen. Uitbreiding van de partijkenmerken is noodzakelijk om dit mogelijk te maken. Momenteel kunnen voor snijbloemen slechts drie partijkenmerken
doorgegeven worden (lengte, gewicht en overige). Voor de
potplanten zijn dit er vier (potmaat, hoogte/diameter, aantal,
overige). Het nieuwe coderingssysteem geeft ruimte om meer
informatie aan de producten mee te geven. Denk bijvoor-
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beeld aan informatie over: rijpheidsstadium, aantal bloemen
per tak of per plant, plantvorm, mengsamenstelling, logistieke hoogte of het toevoegen van productfoto’s.
Deze extra productkenmerken zullen door de veilingen getoond worden in het Aanvoer Informatie Systeem, tijdens het
beeldveilen en ‘kopen op afstand’. Op deze manier worden
handelaren beter geïnformeerd.
Last-but-not-least worden de vaste referentiegegevens zoals
de benamingen en afkortingen vertaald in het Engels, Frans
en Duits. Deze worden samen met de overige codelijsten elektronisch beschikbaar gesteld via FlorEcom.
Deze zomer is het overgangstraject naar het nieuwe productcoderingssysteem gestart en 1 januari 2007 is dit gereed.

Mega project
Het Linnaeus project is een omvangrijk project. De veranderingen ten gevolge van Linnaeus lijken simpel, maar de productcoderingen zijn diep geworteld in vrijwel alle
computerprogramma’s in de sierteeltsector. Ter illustratie:
voor de genoemde veranderingen besteden de veilingen
(Bloemenveiling Aalsmeer, FloraHolland, Bloemenveiling
Oost Nederland en Veiling Vleuten) samen meer dan 20.000
manuren om hun informatiesystemen aan te passen. Van de
handelsorganisaties zijn geen exacte cijfers bekend, maar de
gezamenlijke inspanning zal zeker niet voor de veilingen
onderdoen.
Om de programmatuur voor de aanvoerders en de handelsorganisaties aan te passen zijn in totaal zo’n 100 softwareleveranciers betrokken.
Door iedereen zo tijdig mogelijk te informeren over de
veranderingen, zijn veel software-aanpassingen in het reguliere onderhoud meegenomen. Hierdoor zijn de kosten beperkt gebleven.
Meer informatie over het Linnaeus
project is te vinden op de website
van de VBN (www.vbn.nl).

Jan Holtkamp
Programmamanager Linnaeus
Het estafettestokje geef ik door aan
Onno Knol.
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