GreenTech

Ziekzoekrobot
en led-advies
Een ziekzoekrobot en techniek om te bepalen welke led-lampen te kiezen waren
twee in het oog springende zaken op de tuinbouwtechnologiebeurs GreenTech,
die vorige week in de RAI in Amsterdam is gehouden. Tussen alle techniek voor
voedingstuinbouw was ook voor de bollen, broeierij en vaste planten iets te vinden.
Tekst: Hans van der Lee | Fotografie: René Faas
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e ziekzoekrobot IRIS is een gezamenlijk project van
de drie bedrijven Metazet-Formflex, Ecoation en
Micothon. Kern van de zogeheten Scoutrobot is een
sensortechniek, waarmee in de plant wordt gekeken
om de chemie in kaart te brengen. Planten reageren altijd op
zieken en plagen door een verandering in de chemie. IRIS kan
leren welke veranderingen optreden en welke ziekte of plaag
daarbij hoort. “De teler moet de robot dat leren, maar dankzij
de kunstmatige intelligentie kan de robot daarna zelf verder
om het gewas te controleren”, zegt directeur Saber Miresmailli
van Ecoation.
De robot leert dat door gezond en ziek gewas voor te leggen.
“De teler draagt kennis over aan de robot. Dat hoef je maar één
keer te doen en dat scheelt personeelsproblemen. Vakkundig
personeel met kennis van de teelt is moeilijk te vinden”, aldus
Miresmailli. Op de beurs stond de robot op een zelfrijdende
buisrailwagen. Het model is in staat om zelfstandig door het gewas in de kas te rijden, om ziekten op te sporen. Eventueel kan
de ziekzoeker ook een spuitrobot schakelen.
“De robot is ook geschikt voor andere teelten”, weet ingenieur Dolf van der Hoeven van Metazet-Formflex. “Het apparaat kan ook met de hand door het gewas, of op een trekker.
De informatie die de sensoren en de camera verzamelen
wordt vergeleken met een database met ziektebeelden. Alles
wat in de database staat, kan de robot herkennen.”

WELKE LED?
Op de beurs stonden heel veel Europese en Aziatische
leveranciers van led-verlichting, tot en met fabrikanten
van watergekoelde led-lampen voor de sierteelt aan toe.

Over GreenTech
GreenTech is een jaarlijkse beurs in de RAI in Amsterdam. Techniek
en kennis vormen de rode draad in het aanbod. Hoofdpartner van
de RAI bij de organisatie van de beurs is AVAG, brancheorganisatie van de kassenbouw- en installatiesector. Binnen de beurs is ook
een hal voor de biologische sector ingericht, met aandacht voor
onder meer groene middelen en mechanische onkruidbestrijding.
De scout- of ziekezoekrobot IRIS is ook buiten de kas inzetbaar.
52

21 juni 2018

21 juni 2018
052-53 Green Tech.indd 52

18-06-18 10:55

Karton in plaats
van plastic
Op de GreenTech was tussen alle bedrijven met plastic folie, potjes
en trays ook aandacht voor duurzame verpakkingen. De met wax
behandelde potjes en trays van EcoExpert zijn niet geschikt om
in te telen. Wel om in af te zetten. Kees van Beek van Modiform
brengt de potten in Nederland op de markt. “Plantentelers krijgen de vraag van de retail of ze met duurzamer materiaal willen
werken. Dat heeft in dit geval tot gevolg dat het product overgepot moet worden, maar dat is toch al vaak de praktijk. De retail
wil het product meestal in eigen potten.”
De kartonnen potjes zijn in verschillende diameters te krijgen.
Ze blijven net als de kartonnen tray intact tijdens transport en
in de winkel, ook als water wordt gegeven. In de grond lossen de
potjes in een paar weken helemaal op. Vooralsnog is maar één
kleur verkrijgbaar. Kleur toevoegen vraagt om productie van grote
aantallen en zo ver is het nog niet. “Bovendien gaat het ten koste
van de duurzaamheid.”

Opvallende partij in deze branche was Led’s Research!, een
samenwerking tussen Hortilux Schréder en Green Simplicity
van Wessel van Paassen. De ondernemer is zelf zoon van een
chrysantenkweker en werkt aan led-verlichting voor tulpenbroeiers en veredelaars.
“Er is ontzettend veel op de markt, maar lang niet alle
lampen zijn goed of geven het juiste licht”, constateert Van
Paassen. Met zijn dimbare led-verlichting zoekt hij voor
ieder gewas naar de juiste omstandigheden. “Of de kweker
nu een compacte plant, een plant met meer bloemen of een
kortere veredelingscyclus zoekt, het kan allemaal eenvoudig
worden onderzocht.”
De juiste keuze is lastig door het grote aanbod aan lampen.
“Het wordt makkelijker als de kweker weet welk spectrum
en intensiteit hij nodig heeft. Wij adviseren, zodat de kweker
het maximale uit zijn investering haalt.” De levensduur
van een led-lamp is afhankelijk van een armatuur. “Onder
meer warmeafdracht, waterdichtheid en lichtspreiding zijn
belangrijk. Ook dat zoeken we uit.”
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De proefopstelling van Led’s Research! staat ook bij bedrijven.
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