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AI-TEAMS PRODUCEREN DUURZAMER DAN TOMATENTELERS

‘Alle AI-teams presteerden beter dan de
referentietelers,’ stelt Silke Hemming,
onderzoeker bij Wageningen Plant Research en medeorganisator van de wedstrijd. De winnaar, Team AuTomatoes,
haalde niet alleen de hoogste productie
maar gebruikte ook de minste energie en
water. Hun artificiële intelligentie (AI)strategie werd als beste beoordeeld door
de jury.
Vijf AI-teams teelden de afgelopen zes
maanden cherrytomaten in een eigen
kascompartiment van WUR Glastuinbouw in Bleiswijk. Daarbij namen ze de
managementbeslissingen op afstand,
door gebruik te maken van sensoren en
aanwezige technologie in de kas. Wel waren er tuinbouwmedewerkers in de kassen voor gewashandelingen en het onderhoud van de sensoren en installaties.
CORONA
Het niveau van de artificiële intelligentie
was sterk omhoog gegaan ten opzichte
van de eerste editie, constateerde de jury
op 8 juni. Alle AI-teams haalden een hoge
productie van tomaten met een goede
smaak en kwaliteit. Alleen ging de winnaar veel duurzamer met de grondstoffen
om. Team AuTomatoes bestond uit onderzoekers, ingenieurs, consultants en
studenten van TU Delft, Van der Hoeven

Zonder plantenoctrooi meer
nieuwe rassen?

Horticultural Projects, KeyGene en Hoogendoorn Growth Management.
Een grote uitdaging voor de vijf AI-teams
was het bergen en analyseren van data.
Ze moesten volledig vertrouwen op digitale beelden en gegevens en konden niet,
zoals de referentietelers, een rondje door
de kas lopen. Maar ook de referentietelers konden halverwege de wedstrijd door
de coronamaatregelen hun kas niet meer
in en moesten hun beslissingen baseren
op data, filmbeelden en telefonisch overleg met de hoofdteler van WUR.

Het Europese Octrooibureau besloot vorige maand
dat er geen octrooien meer worden verleend op
‘essentiële biologische processen’ van planten. Een
goede ontwikkeling, vindt Richard Visser, hoogleraar
Plantenveredeling in Wageningen.
‘Ik vind het een goede zaak dat het Europese Octrooibureau luistert naar de maatschappelijke kritiek op plantenoctrooien. Die kritiek luidt dat octrooien de ontwikkeling
van nieuwe gewassen belemmeren, omdat het bedrijf met
het octrooi toestemming kan weigeren aan andere bedrijven om het gewas verder te verbeteren. Daarmee zouden
octrooien met name grote veredelingsbedrijven bevoordelen. Door ‘essentiële biologische processen’ in de plant
niet langer octrooieerbaar te maken, kom je aan die kritiek tegemoet.’

BELEMMERINGEN
‘De challenge laat zien dat het mogelijk
is om groenten op afstand te produceren’, zegt Hemming. ‘In tijden van covid-19 geeft dit heel veel mogelijkheden.
Alle beslissingen kunnen autonoom op
afstand worden genomen.’ Maar er zijn
ook nog belemmerende factoren voor
een autonome kas. Er zijn objectieve data nodig over alle aspecten van de gewasproductie. Gebrek aan data is vaak een
probleem en ook de interpretatie van die
data kan nog beter. ‘Bovendien is meer
onderzoek nodig hoe mensen en robots
moeten samenwerken’, stelt Hemming.
Pas dan zou er sprake zijn van volledig
autonome kassen waarbij een computer
de beslissingen neemt. Ook blijven er
goed opgeleide mensen in de kas nodig
voor onderhoud van de gewassen en
technologie. Dat hun werk wordt overgenomen door robots, is vooralsnog toekomstmuziek. AS

Wat zijn essentiële biologische processen?
‘Het zijn processen en eigenschappen in een plant die er
al zijn en die wij ontdekken en isoleren. Maar dat is multi-interpretabel. De eerste resistentiegenen tegen aardappelziekte kon je patenteren, want dat was nog nooit eerder gedaan en in die zin was het een nieuwe methode. Latere resistentiegenen kon je veel lastiger of niet meer patenteren. Onze kennis ontwikkelt zich snel, dus er zijn
voorheen patenten verleend op ‘nieuwe’ biologische processen die we nu heel normaal vinden.’
Wat betekent dit voor kwekersrecht?
‘Het kwekersrecht wordt weer belangrijker in de plantenveredeling. In het kwekersrecht mogen andere veredelaars nieuwe rassen gebruiken om verder te veredelen.
Vroeger hadden ze dan meestal tien jaar nodig om een
beter ras te ontwikkelen, maar tegenwoordig -met steeds
betere en snellere technieken zoals CRISPR/Cas- kan dat
al in een paar jaar.’
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AI-teams die de groentekas op afstand
besturen, telen inmiddels efficiënter
tomaten dan echte tuinders. Dat blijkt
uit de tweede editie van de Autonomous Greenhouse Challenge.

VISIE

Hoe kunnen veredelaars dan hun investering terugverdienen?
‘Daar moeten nieuwe regelingen voor ontwikkeld worden. Zo hebben veredelaars van mais al onderling afgesproken: de eerste drie jaar gebruiken we een nieuw ras
van de concurrentie niet om mee verder te kruisen. Men
respecteert elkaars ontwikkelingsvoorsprong, zodat ze de
ontwikkelingskosten op de markt kunnen terugverdienen. Een andere optie is: de bedrijven gooien al hun patenten bij elkaar in een licencing platform. Als een concurrent jouw patent wil gebruiken om een ras verder te ontwikkelen, bepaalt een arbitragecommissie een marktconforme prijs die vervolgens voor iedereen geldt die dat
patent wil gebruiken.’ AS
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