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AMU AR-200
Aantal rotoren
Diameter
Gewicht
Vliegtijd
Draagvermogen
Camera’s

6
2,20 m
1,6 kg
30 min
680 g
standaard en infrarood

Tekst Gertjan Zevenbergen foto’s RHEA

Commandocentrum
Uitgerust Draadloze
met
communicatieapparatuur en
computers
Taak

nkruiddruk
O
bepalen en
bestrijdingsprogramma’s
opstellen en
versturen
Schoffelmachine
Werkbreedte
3 m
Aantal rijen 4
Uitgerust met 
schoffels en
precisiebrander

Boomgaardspuitmachine
Gewas
Olijfbomen
Opmerkelijk 
spuit alleen
daar waar
begroeiing
te zien is.

Gedragen spuitmachine
Aantal doppen
12
Aantal secties
12
Dopafstand
50 cm
Inhoud watertank
200 l
Inhoud middelentank 15 l
New Holland
Wielbasis
Gewicht
Vermogen
Transmissie

Boomer T3050
1,86 m
1.700 kg
38 kW (51 pk)
traploos

Volledig automatisch onkruidbestrijden

Robotteelt

Vliegtuigjes die vanuit de lucht onkruid herkennen.
Robots die ze, zonder tussenkomst van mensen, automatisch
verdelgen. Nog even en het kan. Europese onderzoekers laten
het over een paar maanden zien.
Scan de foto en bekijk de video
Voor uitleg, zie pagina 57
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Z

owel drones als robottrekkers
kunnentijdwinst opleveren. Het
onbemande vliegtuigje zorgt ervoor
dat je niet door het perceel hoeft te
lopen om onkruid te vinden of de gewasopbrengst
te meten. De robottrekker maakt een bestuurder
overbodig. Wel moet je alle gegevens die de
drone verzamelt vertalen en verwerken tot
opdrachten. Wat als je dat niet meer zelf hoeft
te doen? Wat als je de vliegtuigjes opdrachten
kunt laten versturen naar de robottrekker? Of
liever nog; naar een vloot robottrekkers. Een
groep onderzoekers uit acht Europese landen
werkt in het kader van het RHEA-project in
Spanje aan zo’n systeem.
Ze kozen drie New Holland Boomer T3050’s.
Deze kleine, lichte trekkers houden de bodemdruk laag. Om zonder bestuurder over het veld
te rijden, rustte New Holland en de Zwitserse
fabrikant van autonome machines BlueBotics
de trekkers uit met gps-plaatsbepaling, camera’s
en sensoren die de veiligheid van omstanders
moeten waarborgen. De trekkers rijden straks
over een van tevoren vastgesteld spoor, herkennen planten en bedienen de in de hef gedragen
machines.
Medewerkers van de Universiteit van Pisa
ontwikkelden namelijk een schoffelmachine
die ook in de rij onkruid bestrijdt. Een camera
per rij ziet in een 25 cm brede strip het verschil
tussen het cultuurgewas en onkruid. De besturingscomputer bepaalt hoeveel gas nodig is en
hoe hoog de druk moet zijn om het onkruid te
verdelgen. Twee stuurwielen zorgen voor de
juiste positie van de machine.
Het Spaanse Soluciones Agrícolas de Precisión
bedacht een spuitmachine met middeleninjectie. De computer bepaalt de concentratie.
Als laatste kwam de Universiteit van Florence
met een halfgedragen boomgaardspuit.
Sensoren herkennen de vorm en grootte van
olijfbomen. Aan de hand daarvan wordt de
hoeveelheid spuitvloeistof en de richting van

de luchtuitstroomopeningen aangepast. Waar
geen olijfboom staat, wordt niet gespoten.
De gegevens die nodig zijn om de robottrekkers
aan te sturen, worden verzameld door AR-200
drones die zijn voorzien van een gangbare en
een infraroodcamera. Ze maken op 30 tot 100
meter hoogte foto’s. Dat levert op 25 cm nauwkeurig informatie op over de plaats en de
grootte van de onkruidplekken in het perceel.
Bakens rondom het perceel dienen als referentiepunt voor de software die de foto’s achteraf
analyseert en zo de onkruiden in het perceel in
kaart brengt. Deze beelden leveren echter niet
altijd voldoende informatie. In mais moet dat
aangevuld met beelden van de twee veiligheidscamera’s op de trekker. Die detecteren ook de
plaats en grootte van het onkruid.

Nooit voor niets heen en weer

Het hart van het systeem is het basisstation.
Een portacabin met een computersysteem op
de kopakker. Dat ontvangt draadloos alle
gegevensdie de drones versturen. Het Weed
Manager-computerprogramma maakt er
adviezen van en verstuurt die draadloos naar
de trekkers. Dat gaat nog niet in real-time. De
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RHEA
Het Europese project RHEA, Robot Fleets
for Highly Effective Agriculture and
Forestry Management, heeft tot doel het
gebruik van chemische middelen in landen bosbouw met 75 procent terug te
dringen. Dat moet de kwaliteit van de
landbouwgewassen verbeteren,  de
voedselveiligheid waarborgen en de
productiekosten verlagen. In het kader
van dit project werd een nieuwe generatie
autonome robotsystemen ontwikkeld.

computer heeft een nacht nodig om elke mogelijke chemische of mechanische bestrijdingsmethode door te rekenen, totdat hij de meest
efficiënte en winstgevende heeft gevonden. De
uiteindelijke route die de computer naar de
trekker doorstuurt, levert ook de minste schade
aan het gewas op. En de trekker rijdt nooit voor
niets heen en weer.
Op het computerscherm in het kantoortje is in
3D te zien waar de trekkers zich bevinden. Zo
kan de bewaker – als dat nodig is – instructies
doorsturen naar de robots, bijvoorbeeld bij een
defect. Met een simulatiesysteem kan hij zien
wat het resultaat is van de instructies, nog voor
dat ze worden uitgevoerd. De drones houden
ook de trekkers in de gaten. Bij problemen
waarschuwen ze de bewaker.
Vier jaar nadat de eerste ideeën op papier stonden, ronden de onderzoekers in mei het project
af. Tijdens een demonstratie op proefboerderij
La Poveda, 20 km ten zuiden van de Spaanse
hoofdstad Madrid, presenteren zij het systeem
in mais, tarwe en in een olijfboomgaard.
Praktijkrijp is het dan niet. Dat laat nog tien
jaar op zich wachten. Vooral veiligheids
aspecten moeten nog worden opgelost. ◀
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Autonome trekker
De New Holland Boomer T3050’s hebben geen cabine. Daar zijn nu computers te vinden [1].
Die krijgen hun stroom van een 200 watt zonnepaneel [2] en een 1.200 watt brandstofcel [3]. Een
antenne [4] maakt communicatie met het basisstation mogelijk. Gps-antennes [5] en [6] zorgen
ervoor dat de trekker vaste paden volgt. Een kleurencamera [7] werkt samen met een laserradar
[8]. Ze herkennen personen en obstakels waarna de trekker stopt of langzamer gaat rijden. Een
antenne [9] communiceert draadloos met de radar en met het basisstation op een apart kanaal.
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