En nu kiest de machine
Het selecteren van de beste exemplaren in de land- en tuinbouw
is vanouds arbeidsintensief handwerk voor beoordelingsexperts.
Steeds meer lukt het om daarvoor machines te ontwikkelen,
die beoordelen, kiezen en sorteren.
TEKST YVONNE DE HILSTER FOTOGRAFIE BUREAU VOOR BEELD EN GREENVISION
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ij de Naaldwijkse palmenteler Australian Palm
gaat het selecteren van de verkoopbare palmpjes
sinds kort volautomatisch. Voorheen zocht de
eigenbaar zelf de geschikte exemplaren uit, sjouwend
door de kas met drie planten in iedere hand.
Wageningse onderzoekers ontwikkelden met Logiqs
Agro BV, producent van logistieke systemen, daarvoor
nu een machine. Bijzonder is dat daarin de kennis van
de beoordelingsexperts is opgenomen en toepasbaar
gemaakt. Het is een van de meest recente voorbeelden
van de nieuwe toepassingen die op dit gebied op de
markt komen.
Door de automatische detectie van verkoopbare exemplaren en de daaropvolgende even volautomatisch groepering van die palmpjes, kan het bedrijf homogene partijen
leveren, vertelt Rick van de Zedde, coördinator van Green
Vision, het expertisecentrum van Wageningen UR voor
beeldverwerking in de agrofoodindustrie. ‘Bovendien
kunnen de planten continu gesorteerd worden, en kun je
exemplaren die achterblijven of voorlopen makkelijk
groeperen. Hierdoor heeft elke plant steeds de optimale
teeltomstandigheden.’
Voor het ontwikkelen van een systeem dat productexperts
moet vervangen, moet je gaan begrijpen hoe iemand
sorteert - wat bedoelt hij als hij een plant ‘verkoopbaar’
of ‘iel’ noemt - en waarop hij zijn oordeel baseert. Als de
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 elangrijke kenmerken daarvoor concreet bekend zijn, én
b
het achterliggende beslismodel, is het een kwestie van het
kiezen van de sensoren die de benodigde informatie kunnen oppikken. Is een kenmerk bijvoorbeeld met de ogen
te zien, dan is een standaardcamera inzetbaar. Maar er
zijn vele mogelijkheden met camera’s die zwart-wit, roodgroen-blauw, ultraviolet, infrarood, fluorescentie of combinaties van lichtgolven uit het spectrum gebruiken. ‘Met
nabij-infraroodspectroscopie kun je bijvoorbeeld vochtophopingen zien’, vertelt Van de Zedde. ‘Bij komkommers
is dat een indicatie voor interne rot.’ Tot slot wordt een
rekenmodel voor het beslispunt geschreven, gebaseerd
op het gemaakte beeld. Bij de palmen wordt bijvoorbeeld
gekeken naar volheid in de kop, hoogte en breedte. ‘Je
kunt voor ieder bedrijf dus een eigen beslismodel maken.
Telers zijn het ook niet altijd met elkaar eens.’
Bij de automatische selectie op kwaliteit draait het altijd
om een beslispunt: iets is zwart of wit, legt Van de Zedde
uit. ‘Maar mensen kunnen niet absoluut sorteren.’ Zo bestaat de kans dat mensen planten uit een slechte partij als
‘goed’ selecteren die onder andere omstandigheden middelmatig gevonden zouden worden. ‘Met computers kun
je beoordeling standaardiseren, en daar is vraag naar.’
De Nederlandse glastuinbouw maakt in de productie en
verwerking al volop gebruik van kleurencamera’s en tweedimensionale beelden. Daar komen steeds meer moge-
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lijkheden bij. Technieken uit de medische wetenschappen
– MRI- en CT-scanners, röntgenapparatuur – gaan ook de
agrifoodsector bereiken, verwacht Van de Zedde. ‘Met
röntgen laten we al zien hoeveel knoppen er bij alstroemeria’s achter de bladeren zitten, of hoe hoog de knoppen zitten bij tulpen – dan kun je bosjes maken met
bloemen die even hoog in de vaas staan.’
Een trend voor de toekomst is het gerobotiseerd oogsten
van vruchten. ‘Met de Nederlandse Fruittelers Organisatie
zijn we een initiatief aan het opzetten om automatisch
appels en peren te kunnen oogsten, met Jentjens
Machinetechniek is een project gestart voor de ontwik
keling van een oogstrobot voor onder meer paprika’s.’
‘We werken vooral aan vragen waarvoor in de markt nog
geen systeem te koop is. Het is uitdagend onderzoek met
concrete doelstellingen vanuit het bedrijfsleven. Ons
voordeel is dat we met veel verschillende producten en
eigenschappen werken, waardoor we regelmatig
ervaringen kunnen combineren’, aldus Van de Zedde.
De inzet van automatische systemen kan in de plaats
komen van arbeidsplaatsen van mensen, geeft hij toe.
Maar arbeid is niet alleen duur, er kan ook een tekort
aan komen, mede door de vergrijzing. ‘Vorig jaar zijn
er al appels en peren aan de bomen blijven hangen.
Met dit soort systemen kunnen we Nederland als
productielocatie behouden.’
Het voordeel van de nieuwe ontwikkeling is ook dat de
kennis van experts geanalyseerd wordt, en daarmee ook
aan andere mensen overdragen kan worden. Ook is het
productieproces beter aan te sluiten op de automatische
beoordeling. Toch zal een teler nooit blindvaren op het
selectiesysteem. ‘Dat ziet namelijk alleen waar je hem
een bril voor geeft.’ www.fbr.wur.nl W
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