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Project Sense-IT test plantensensoren
bij diverse bedrijven
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Het project Sense-IT wil via de toepassing van
sensortechnologie een antwoord bieden op twee vragen
die steeds vaker gesteld worden in de sierteelt. Ten
eerste: wat is het effect van mijn teeltmaatregelen en
hoe kan ik de groei, ontwikkeling en kwaliteit van mijn
gewas nauwlettend opvolgen? En ten tweede: hoe kan
ik het energieverbruik van mijn teeltsturing inschatten
en waar mogelijk reduceren? De praktijktesten leverden
boeiende inzichten op.
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ense-IT is de afkorting van ‘Sierteeltsector Evalueert
Nieuwe Sensor-technologie voor Energie- en Innovatieve
Teeltoptimalisatie’. Het Proefcentrum voor Sierteelt
(PCS) en Universiteit Gent ontfermen zich over de sensoren,
Innovatiesteunpunt is verantwoordelijk voor de communicatie.
Maar de belangrijkste drijfveer komt rechtstreeks van bij een
dertigtal telers. Zij zijn verenigd in het Telersplatform Innova
tieve Klimaatsturing en het was vanuit deze groep dat de vraag
kwam om na te gaan of en hoe je via plantensensoren kunt
besparen op de energiekosten en – vooral – hoe je de kwaliteit
van de plant kan verbeteren.
De sensoren leveren informatie over de korte- en lange
termijneffecten die wijzigingen in de teeltstrategie kunnen
hebben op teeltduur, groei en kwaliteitsvolle bloei. In een vol
gende fase kunnen specifieke wijzigingen in teelt- en klimaat
sturing worden doorgerekend per individueel bedrijf, wat het
mogelijk maakt om energiebesparing en kwaliteitswinst- of
verlies te voorspellen.
Maar werkt het ook echt? Op die vraag hebben de telers een
antwoord gezocht door ze effectief te gaan uittesten, weliswaar
op kleine schaal en zonder link met hun klimaatcomputer. Aan
sturen is in deze fase dus nog niet mogelijk. Observeren wel.

Joris Volckaert:
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“Ik ben ervan
overtuigd dat de
sensor het beter
ziet dan ik.”

Testcase 1
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Joris gelooft dus in de sensoren, maar ziet niet
meteen opties voor zijn eigen bedrijf. “Voor mijn
bedrijf zou dit systeem veel te duur zijn. Wij heb
ben met 5000 vierkante meter een relatief klein
bedrijf, met heel diverse teelten. Er is niks uni
form. Op elke tafel staat een plant in een andere
groeifase. Ik zou dus enorm veel sensoren nodig
hebben en dat is niet te betalen. Voor een groter
bedrijf met een meer uniforme teelt, zie ik wel
mogelijkheden. In de sierteelt, maar bijvoorbeeld
ook in een tomatenserre. De sensor kan gebruikt
worden als tussenstap naar automatisering, bij
voorbeeld door een alarm uit te sturen als je drin
gend water moet gaan geven. Of een stapje ver
der: door een substraatcomputer aan te sturen
die dan aan de tafel water geeft.”
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Joris en Katrien Volckaert-Cornelis telen sinds
1992 bloeiende kamerplanten in Nazareth. Gedu
rende de zomer testte Joris de sensoren uit op een
vinca rosea (maagdenpalm). “Ik heb altijd inte
resse in dit soort onderzoeksprojecten bij PCS.
Eerder werkte ik ook al mee aan een testpro
gramma voor het gebruik van biologische bestrij
ders in de sierteelt. Met heel positieve resultaten!
Biologische bestrijding is nu een vast onderdeel
van onze bedrijfsvoering. Het is interessant om
via zulke testen wetenschappelijke studies om te
zetten in de praktijk. En het verhoogt ook de
betrokkenheid van de kwekers wanneer er stu
dies plaatsvinden op onze eigen bedrijven.”
“Ik kan vandaag perfect leven zonder sensoren,
maar ik ben wel realistisch genoeg om te beseffen
dat het een nieuwe techniek is die aan een snelle
opmars bezig is. Ik wilde graag meewerken om te
zien of de theorie klopt met de praktijk. Midden
juni zijn we gestart met een sensor die de stengelen bladdikte meet. Die werden omgezet in een
groeicurve. Tijdens de proeven heb ik de resultaten
genegeerd. Ik wist natuurlijk dat ze werden door
gestuurd naar de computer, maar ik heb er niet
naar gekeken. Toen de plant klaar was, ben ik wel
gaan kijken naar de resultaten. En wat blijkt? De
curve op de computer loopt 100% gelijk met wat ik
gezien heb in de serre. Vinca rosea is een snel
groeiende plant die enorm reageert op bijvoor
beeld het opengaan van het schermdoek en op
water krijgen. De sensor heeft dat feilloos opgepikt.
Op een heel warme dag, wanneer ik door omstan
digheden net iets later water had gegeven, kon ik
dat ook aflezen uit de curve. Het verschil is dat ik
enkel zie dat een plant in stress is, de sensor ziet
hoe erg die stress is. Ik ben er nu van overtuigd dat
de sensor het dus beter en vooral sneller kan zien
dan ik. Maar dan moet hij wel op de juiste plant
staan! Dus niet bijvoorbeeld onder een lek, of bij
een zieke plant.”
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Kwekerij Volckaert-Cornelis is
te klein voor zo’n duur systeem

“Ik wist niet wat er met sensoren allemaal moge
lijk was. En zelfs al kan ik er niet meteen zelf iets
mee, toch heb ik geen spijt dat ik aan de tests heb
meegewerkt. Ik merk wel vaker dat ze in het
proefcentrum bezig zijn met zaken waar wij zelf
nog niet eens aan gedacht hadden. Over enkele
jaren zijn sensoren misschien standaard, net
zoals bijvoorbeeld schermdoek dat nu al is. Ik kan
mij moeilijk voorstellen dat dat een paar genera
ties geleden een nieuwigheid was.”
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Laurens Vandelannoote

innovatieconsulent
laurens.vandelannoote@innovatiesteunpunt.be
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De eerste testen met sensoren in de
sierteeltsector hebben zeker het potentieel van de technologie aangetoond. De
gegenereerde data bevestigen in vele
gevallen wat de teler in zijn kas ziet.
Momenteel ligt de meest praktische toepassing van de plantmonitor dan ook in
het verhogen van de plantkwaliteit. Voor
het koppelen met het energieverbruik is
verdergaand praktijkonderzoek nodig.
Dat betekent concreet dat er meer data
verzameld moeten worden voordat we
met statistische zekerheid een energie
reductie kunnen voorspellen, met behoud
van plantkwaliteit. De koppeling met de
klimaatcomputer is ook essentieel in dit
verhaal. Bedrijven die het meeste baat
hebben bij innovatieve technologieën voor
klimaatsturing die tot energiebesparing
kunnen leiden, zijn natuurlijk deze met
de hoogste energievraag, namelijk de
warmekasteelten. Hierdoor denken we
voornamelijk aan de deelsectoren snijbloemen, kamerplanten en jongplanten.
Er zijn nu dus nog geen kant-en-klare
sensoren en sturingen die het energieverbruik rechtstreeks kunnen reduceren,
maar de eerste stappen zijn al wel gezet.
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Verder onderzoek
nodig

Het Innovatiesteunpunt is een initiatief van Boerenbond
en Landelijke Gilden in partnerschap met Cera en KBC.
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Marijn Parmentier:

“Ik dacht dat een plant die even
droogstaat, stilstaat. Maar het
blijkt dat hij achteruitgaat.”

Testcase 2
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beeld dat een plant die even droog staat, stilstaat.
Maar wat blijkt? Hij staat niet stil, hij gaat achter
uit. Daarop zullen we in de toekomst dus kunnen
anticiperen. Natuurlijk zijn we niet enkel afhanke
lijk van het serreklimaat. Ook het uitgangsmateri
aal en de grond bijvoorbeeld zijn belangrijk. Wij
maken geen Coca-Cola. Wij moeten iedere dag
analyseren wat de plant doet en daarop inspelen.”
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Decock Plants uit het Henegouwse KomenWaasten is al meer dan 30 jaar actief in de sier
teelt. De klemtoon ligt op bewortelde en onbe
wortelde jonge planten, en sinds enkele jaren ook
op breeding van een eigen assortiment lavendel en
osteospermum. Naast de locatie in België heeft
het bedrijf sinds een tiental jaar ook 15 ha serres
in Ethiopië. De transitie van puur productie naar
meer en meer breeding is hier in volle gang en de
groei van planten correct kunnen opvolgen, is dus
essentieel. “Je loopt door de serre en kan veel
waarnemen”, vertelt Marijn Parmentier. “We
meten het CO2-gehalte, de warmte en vochtig
heid in de teeltomgeving. En we kijken naar de
plant op basis van onze eigen ervaring. Een vol
gende stap is om via een sensor te meten hoe
gelukkig of ongelukkig de plant is.”
“We zitten in de gebruikersgroep van dit project
omdat we het heel belangrijk vinden om mee te
helpen aan kennisontwikkeling in onze sector. Het
is ook daarom dat we mee getest hebben. Via een
leaf clip op een stekje en een sensor aan de stengel
konden we de plant monitoren. Al snel bleek de
sensortechnologie heel gevoelig voor beweging,
dus we hebben de testplant apart gezet. Mochten
we in de toekomst dit systeem echt in productie
gaan gebruiken, moet er dus een robuustere vari
ant komen. Het ideale zou een soort draadloze
paperclip zijn, die we op het blad kunnen vastma
ken en die zo de informatie doorstuurt.”
“Op de computer heb ik de metingen van de sen
sor opgevolgd. Met name de bladtemperatuur en
de stengeldiameter werden bijgehouden. We kon
den de sapstroom in real time monitoren en zien
wanneer de plant al dan niet actief was. We heb
ben ook een beetje geëxperimenteerd, bijvoor
beeld door de plant enkele dagen geen water te
geven. Dat zagen we meteen aan de stengeldiame
ter, die afnam. Eigenlijk bevestigden de sensoren
onze verwachtingen, maar het resultaat bleek
soms veel extremer dan gedacht. Ik dacht bijvoor
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Decock Plants meet CO2-gehalte,
warmte en vochtigheid

“Momenteel luchten wij op basis van de tempera
tuur in de kas. Misschien zullen wij dat later doen
op basis van de bladtemperatuur of de sap
stroom? Voor we zover zijn, moeten we in elk
geval de proeven nog opschalen en in de produc
tie laten meelopen. Daar zullen we veel meer uit
leren dan van een plant die nu in een hoekje staat.
Ik wil ook graag nog meer scenario’s uitproberen.
De gevoeligheid van de sensoren is alvast zeer
positief. De informatie is uiterst gedetailleerd en
de site waarop de data verzameld worden, is heel
gebruiksvriendelijk. Op termijn is dit overigens
iets waar we ook mee naar onze serre in Ethiopië
zouden kunnen. Hoewel het naar Afrikaanse nor
men een hypermoderne serre is, is het toch niet te
vergelijken met de serres hier. Als we daar met
sensoren de kwaliteit van de moederplanten kun
nen vergroten, zullen we later minder uitval heb
ben, en een betere kwaliteit.” n
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