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Diagnoseziekteopafstand
• • • • • • • • Hilbrands
diagnosticeertziektesaan
gewassen en'mdebodem,op
afstand, met hypermoderne
beeldherkenningstechnieken
ensensoren.Goedvoorde
winsténhetmilieu.

HetHilbrands Laboratorium (HLB BV) is
opgericht in 1963,toen deaardappelteelt in
Drenthewerd bedreigd door aardappelmoeheid,veroorzaakt door het aardappelcystenaaltje. Deaardappelteelt en -boeren werden
gered, het laboratorium werd jarenlang met
onder andere hun steun draaiende gehouden,
totdat hetin 1999privatiseerde. Nuspecialiseerthetbedrijf zich,bogend op de enorme
hoeveelheidverzamelde kennisvan de
afgelopen decennia, inziektesaan gewassen
en inde bodem.
"Hetuniekevan HLB isdatwij onderéén dak
onderzoek doen, diagnoses stellen én onze
cliënten adviseren ingewas-en bodemgezondheid",verteltdehuidigedirecteurvan het
instituut, JannyPeltjes. Hilbrandswerktdaar
waarmogelijk samen met universiteiten,
instituten enbedrijven in binnen- en
buitenland. "Wijhebben hun kennisnodig",
aldusPeltjes, "maar zij hebben onsweer
nodigom fundamentele kennistevertalen
naarde praktijk."

Hilbrandsdoetechterookzelfwetenschappelijkonderzoek. "Daarhebben wezeswetenschappersvoorindienst", aldusPeltjes, die
zelfvan huis uit landbouwkundig ingenieuris.
"Veelkennis hebben wegewoon zelf
ontwikkeld."
Vanoudsanalyseert HLB gewassen en de
bodemgesteldheid door middelvangrond-en
gewasmonsters.Tegenwoordig ontwikkelt
HLB een nieuwediagnose opbasisvan foto's
enanderbeeldmateriaal. Denieuwe dienst
heet LeafSpot. "Een telerkan onseen foto
sturenvan aardappelbladeren met vlekjes
erop, enbij onsanalyseert een expert, met
behulpvan een gedigitaliseerde database, die
vlekjes", vertelt Peltjes.

Ookhierwordtgeïnnoveerd met moderne
technieken zoalsbodemsensoren en radar.
"Hetdoel iseen bodemkaart maken met
daaraan gekoppeld een plaatsspecifiek
advies",aldus Peltjes. "Datadvieskan gericht
zijn opaaltjes, maarookop bemesting,
andere bodemziekten engewasziekten. Inde
toekomst zullen meststoffen engewasbeschermingsmiddelen heel specifiek en
plaatsgerichtingezetworden."
Uiteindelijk dient ditallesde duurzaamheid:
"Natuurlijk gaat het om economisch voordeel,
maximalisatievanopbrengst en kwaliteit.
Maardankzij onsonderzoekworden meststoffen en gewasbescherming beter ingezeten
kun jezelfsbesparen,watgoed isvoor mens
en milieu."

Overeen paarjaarzalditzelfsvolledigmetde
computer kunnen, voorspelt de directeur.
"Daarvoor makenwegebruikvan technieken
van buiten delandbouwwetenschap, door
software teontwikkelen en diete combineren
metbeeldherkenningstechnieken en
sensoren." Datmaakt het mogelijk om de
diensten ookverbuiten de Nederlandse
grenzen aan tebieden. Hilbrandsisinmiddels
ookactiefvoorbedrijven in Duitsland,
Scandinavië en Oost-Europa.
Bodemanalyse iseen andere speerpunt voor
Hilbrands."Hetisvooronsbegonnen metde
bestrijdingvan aaltjes, duswatdat betreft,
hebben weveelkennisin huis,maarook op
basisvan detextuurvan debodem, de
zuurtegraad, algehelevruchtbaarheid kunnen
weveeloverdekwaliteitzeggen", legt Peltjes
uit.

Argentiniëiseengrotemarktvoor
landbouwmachines.Leesermeeroverin
despecialbijBerichtenBuitenland,
editienovember.

