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Anno 2009 zijn er nog legio problemen bij de adoptie
van ICT en precisietechnieken, zo blijkt bij een van de
drie crossthema’s van de conferentie JIAC. Vele suggesties voor verbetering komen langs, van technische maar
vooral van menselijke aard.
Enquêtes onder deskundigen
Woensdag 8 juli staat de JIAC in het teken van drie crossthema’s, waarbij ICT en precisielandbouw worden gerelateerd
aan maatschappelijke issues. Agro Informatica woont het
crossthema ‘Belemmeringen in de adoptie van ICT en precisietechnieken’ bij. Ehud Gelb van het Center for Research
in Agricultural Economics, Rehovot, Israël, introduceert het
thema en de sprekers. “ICT is in 1965 geïntroduceerd. Nu na
bijna 45 jaar is adoptie nog steeds een zeer relevant onderwerp.”
Gelb refereert aan de enquêtes die EFITA sinds 1999 uitvoert onder deelnemers van de EFITA-congressen over
agro-informatica. Het zijn niet de investeringskosten die
boeren het meest belemmeren, althans niet in ontwikkelde landen, vinden de experts. Een tekortschietend ICTbekwaamheid is de grootste drempel. Boeren voelen zich
er niet vertrouwd mee en hebben er geen vertrouwen in.
Verder hebben ze onvoldoende tijd om zich erin te verdiepen en zijn ze zich niet volledig bewust van de voordelen.
Aan de andere kant ontbreekt het aan systeemintegratie
en beschikbaarheid van goede software. Wat nodig is zijn
ondersteunende diensten voor boeren, gefinancierd uit
publieke gelden. En verder: maatwerkapplicaties, betrokkenheid van boeren bij de ontwikkeling en een constante
actualisering van applicaties.
Boeren over precisielandbouw
In Duitsland is in 1996 een enquête uitgevoerd onder 27
boeren met in totaal 2500 hectare grond. Deze boeren
zien in precisielandbouw bijna unaniem economische en
ecologische voordelen. Vooral voor precisiebemesting en
in iets mindere mate precisiegewasbescherming, houdt
Hermann Auernhammer, Technische Universiteit München,
Duitsland, het publiek voor. De helft vindt precisielandbouw
de enige weg voor de toekomst. In tegenstelling tot de EFITAexperts vinden deze boeren de hoge kosten (83 procent) wel
de grootste belemmering. gevolgd door de benodigde tijd
(66 procent). Toch denken ze dat precisielandbouw op hun
bedrijven zal toenemen.
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Auernhammer laat zien dat precisielandbouw niet alleen
iets is voor grote akkerbouwbedrijven. In een onderzoek in
de periode 2002-2005 zijn twintig percelen van vijf boeren
samengevoegd tot drie grote percelen. Dit bespaarde 35 procent arbeidskosten en 30 procent machinekosten. Economisch
voordeel: 315 euro per hectare. “De grootste belemmering is
de gereserveerde houding tegen samenwerking.”
In zijn laatste powerpoint-pagina legt Auernhammer de
menselijke belemmeringen bloot, niet zozeer die van
boeren maar vooral van onderzoekers en fabrikanten.
“Wetenschappers hebben vaak een beperkt begrip van de
bedrijfsvoering van nu en voor de toekomst, zijn vaak eenzame vechters of hebben geen team. Ze moeten de dingen
vooral eenvoudig maken. Fabrikanten hebben nog steeds
moeite met ICT, vooral met interne acceptatie en integratie, ze hebben een zeker wantrouwen in standaards en hebben meer druk van concurrenten nodig. Boeren willen best
ICT-oplossingen accepteren en adopteren, grotere bedrijven meer dan kleinere. Maar ze hebben het vertrouwen in
berichtgeving verloren, voelen zich vaak alleen staan in hun
problemen en willen eenvoudige toepassingen.”
Precisielandbouw in de praktijk
“Wat zijn uw ervaringen vanuit de praktijk?”, vraagt Gelb
aan Jan Paul van Hoven, directeur van Koninklijke Maatschap
de Wilhelminahoeve in het Zeeuwse Colijnsplaat. Dit akkerbouwbedrijf met 1700 hectare grond is niet alleen de grootste
in Nederland, het is tevens een voorloper in ICT-toepassing
en precisielandbouw.
Van Hoven: “In 2003 opperde ik in een gesprek met toenmalig minister Cees Veerman van LNV om een project te starten
rondom moderne technologie. We missen de kennis van de
voormalige voorlichtingsdienst van de overheid. De voorlichters hoeven we niet terug. We willen moderne technologie
om beter onderbouwde beslissingen te nemen.”
In het project Kennis op de Akker (KodA) dat daarop volgde
en onlangs in juni is afgesloten, is geëxperimenteerd met
ICT en precisielandbouw en goede voortgang geboekt. Maar
waar het Van Hoven om ging – de koppeling van gps-, sensor,
teelt- en mangementdata et cetera – is nog niet gerealiseerd.
Daarvoor bleek de tijd te kort. Maar het onderwerp staat nu
bij het ministerie op de kaart en krijgt vervolg in nieuwe
projecten. “Wanneer de ‘tomtommisering’ in de akkerbouw
doordringt kunnen we kosten besparen, hogere opbrengsten
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halen en duurzamer ondernemen. In principe zijn de mogelijkheden van ICT en precisielandbouw legio.” Van Hoven ziet
ondertussen om zich heen dat veel boeren niet denken zoals
hij en nog niet de noodzaak voelen om te investeren in ICT en
precisietechnieken.
Wat drijft early adopters?
Het onderzoek dat Jan Kamp van Wageningen UR tussen 1987
en 1997 heeft uitgevoerd, onderbouwt de uitspraken van Van
Hoven. “De 2,5 procent innovatoren bereik je wel en bij de
early adopters gaat het erom te weten wat hun drijft en wat
ze nodig hebben. Wat hen drijft is: kostenbesparing, betere
beslissingen kunnen nemen en optimalisering van de teelt,
interesse in technologie en een hekel aan administratief
werk. Beperkingen zijn gebrek aan tijd (alleen grote bedrijven
kunnen tijd vrijmaken), onvoldoende basiskennis en onvoldoende ervaring met computers.” Zijn tips: laat boeren participeren in ontwikkeling (living labs). Punt is alleen dat er
nauwelijks boeren zijn met ervaring. Laat boeren elkaar het
verhaal vertellen, zorg voor operationele ondersteuning en
werk bij marktintroductie met diverse partijen samen.
Kamp constateert dat de competenties van boeren toenemen, maar dat er nog steeds een gat zit tussen de beschikbare systemen en wat boeren nodig hebben, bijvoorbeeld
krachtige pc’s en systemen die met een minimale tijdsinvestering maximale output leveren. Dat komt omdat veel ontwikkelingen topdown worden doorgevoerd. Hij ziet ook positieve tendensen: “Er is een groeiende groep boeren die in
de technieken durven te investeren. Zijn conclusie: “Bewijs
early adopters dat ICT toegevoegde waarde heeft en laat hen
dan het verhaal verder vertellen.”
Succes precisierijden uitbuiten
John Lowenberg-De Boer, Purdue University in West12
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Lafayette, geeft tijdens de vrije discussie aan dat in NoordAmerika de early adopters precisielandbouw wel hebben
omarmd. “Zeker, we zien scepsis tegen de techniek en de
investering. Maar wat verrassend is, is het succes van precisierijden in Noord-Amerika, terwijl het niet eens zo goedkoop is. Het is zo succesvol omdat het eenvoudig te leren
is en de voordelen snel te zien zijn. Boeren worden minder
moe en het vergroot het werkplezier. Opvallend is de groep
oudere boeren van rond de zeventig. Ze krijgen te maken
met lichamelijke klachten en beperkingen en kunnen met
automatisch sturen langer blijven werken. Dit succes is een
mooi voorbeeld van wat we van introductie van gps-technologie kunnen leren.”
De vraag is hoe boeren vanaf dit punt verder zijn te krijgen in
het gebruik van gps-techniek, aldus middagvoorzitter Gelb.
Lowenberg-De Boer reageert: “Eenmaal gewend aan precisierijden werkt het verslavend. Boeren willen dan vanzelf meer.
We zien de eerste tekenen. Kijk naar precisiebemesting, die
het best is ontwikkeld. We moeten laten zien dat je met precisiebemesting hogere opbrengsten krijgt. Zodra veldinformatie en sensorbeelden goed gekoppeld kunnen worden, kan
precisielandbouw pas goed op gang komen en ligt ook de weg
open voor onkruidbestrijding en gewasbescherming.”
Een medewerker van John Deere pleit voor meer samenwerking tussen fabrikanten. “Bedrijven hebben elk eigen ideeën
en werken deze uit tot producten. De één heeft trekkers, de
ander zaaimachines. We zouden meer moeten samenwerken.” Daan Goense, Animal Sciences Group, Wageningen UR
besluit: “Precisielandbouw is een complex proces. Om het
succesvol te maken hebben we een minimum aan interfaces
nodig. We zitten nog steeds in de beginfase. We kunnen boeren nog steeds niet genoeg duidelijk maken hoe en waarvoor
ze ICT en precisielandbouw kunnen gebruiken.”
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