Computer leert
ziekzoeken
Wat zou het mooi zijn: een apparaat dat alle tulpen
inspecteert op virussen, zodat het ziekzoeken door de mens
overbodig wordt. In het onderdeel Ziekzoekrobot van de PPS
Bollenrevolutie 4.0 werken de deelnemende partijen hard aan
het realiseren van deze droom. De computer leert ziekzoeken,
want de computer kan leren.
Tekst: Arie Dwarswaard | Fotografie: René Faas
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tapvoets rijdt de tractor over een bed
met tulpen heen. In het bed staan
gekleurde stokjes, die aangeven welke planten beelden van TBV of TVX
vertonen, gebaseerd op de waarnemingen
van BKD-keurmeesters. Achter de tractor
hangt een rechthoekig object, waaronder en
-achter vijftien camera’s niets anders doen
dan foto’s maken van al die tulpen. Deze
immense dataset gaat de basis vormen voor
wat in de praktijk de ziekzoekrobot wordt
genoemd. Maar zover is het nog niet. Dit is
het eerste seizoen dat vanuit het PPS-project
Bollenrevolutie 4.0 de deelnemende partijen
aan de slag gaan met nagaan van de mogelijkheden om een automatisch ziekzoeksysteem te ontwikkelen.
Wie al wat langer meeloopt in de bloembollensector, zal zich wellicht herinneren
dat zo’n tien jaar geleden ook al onderzoek
naar dit onderwerp plaatsvond. “Dat klopt”,
zegt Ard Nieuwenhuizen, onderzoeker Agro
Food Robotics Precision Agriculture bij WUR
in Wageningen en projectleider van dit
onderdeel van Bollenrevolutie 4.0. “In die
tien jaar is er echter zo veel gebeurd, dat het
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PPS Bollenrevolutie 4.0
Januari 2019 vond op de Mechanisatietentoonstelling de start plaats van het publiek-private
samenwerkingsproject Bollenrevolutie 4.0. Binnen dit onderzoeksprogramma gaan partners met
elkaar naar de beste oplossingsrichtingen kijken om de bloembollenteelt te combineren met de
modernste technologieën. Er zijn vijf werkpakketten: Veld (ziekzoeken), Verwerking (detecteren
en sorteren), Datamanagement, Demonstratiebedrijf en communicatie met onder meer innovatiecirkels. De komende uitgaven van Greenity wordt nader ingegaan op de eerste drie onderdelen.
Partners zijn Wageningen University & Research, Topsector Tuinbouw & Uitgangsmateriaal, Agrisim, Anthos, BKD, Cremer Speciaalmachines, KAVB en Machinefabriek Steketee. Rabobank Bollenstreek en Economic Board Duin- en Bollenstreek financieren een deel van dit project. Meer
informatie: https://precisietuinbouw.nl/werkpakketten/bollenrevolutie-4-0/.

heel zinvol is om opnieuw met dit onderzoek aan de slag te gaan. Tien jaar geleden
waren er nog bijna geen smartphones en
bestond Android nog niet. Fotografie met de
telefoon leverde kwalitatief matig beeld op.
Daarna is die ontwikkeling zo snel gegaan,
dat grote bedrijven als Google en Facebook
nieuwe technieken hebben ontwikkeld om
met de foto’s van mobiele telefoons data te
gaan verzamelen. Met foto’s kun je bepalen
waar mensen zijn, natuur is, auto’s rijden.
Een nieuwe manier van indelen en classificeren was geboren door toepassing van
algoritmes. Die techniek kunnen we ook
gebruiken om zieke en gezonde planten
van elkaar te onderscheiden. Dat kun je een
computer leren.”

HEEL VEEL FOTO’S
Door nu wekelijks over het proefveld te
rijden met de door Machinefabriek Steketee geleverde cameramachine, verzamelt
WUR een enorme hoeveelheid beelden. Die
vormen volgens Nieuwenhuizen de basis
voor een nieuwe manier van werken met
computers: het algoritme. “Aan de hand van
alle beelden gaat onderzoeker Sjoerd van

Vilsteren kijken welke beelden allemaal iets
laten zien van TBV of TVX, de twee virussen
waarnaar we nu kijken bij de cultivars
‘Ben van Zanten’ en ‘Strong Gold’. Door al
die beelden te koppelen aan een van beide
virussen, krijgt de computer een bestand
met heel veel beelden. Al die beelden zijn
symptomen die bij een van die twee virussen horen. Dat zijn beelden die zijn gemaakt
vanaf opkomst tot na de bloei.”
Gewasonderzoeker Tulp Martin van Dam
van WUR benadrukt dat er in het eerste project dat tot 2012 liep al de nodige ervaring
is opgedaan met TBV in tulp. “Aan het einde
van dat project kon de robot even goed
ziekzoeken als de mens. Nu gaan we een
stap verder en komt TVX er ook bij. Daar is
nog helemaal geen ervaring mee opgedaan.
Dat doen we nu met een partij waarvan we
weten dat er 46% TVX in zit. Dat levert als
het goed is veel beeldmateriaal op waarmee
we verder kunnen.”
Om na te gaan welke invloed het daglicht
heeft op de beelden, zijn drie camera’s buiten de machine gehangen en twaalf binnen.
“Misschien kunnen de camera’s ook zonder
daglicht hun werk doen. Dan zou je de
robot dag en nacht kunnen laten werken”,
aldus Nieuwenhuizen.

LEREND VERMOGEN
Als er uit de vele duizenden foto’s beelden
zijn geselecteerd die symptomen van TBV
of TVX laten zien, dan kunnen die als basis
dienen voor de computer. Die computer kan
daarmee, rijdend over het veld, razendsnel
in zijn geheugen kijken als hij een plant
ziet met een afwijking. Past die binnen de
geselecteerde hoeveelheid beelden, dan is
de kans groot dat de tulp besmet is met TBV
of TVX. Op dit moment werken de onderzoekers maar met twee cultivars, terwijl er
bijna tweeduizend op commerciële schaal in
cultuur zijn. “Niet erg”, zegt Nieuwenhuizen.
“Vanuit alle beelden die de computer al heeft
van deze twee cultivars is het gemakkelijk
om er nieuwe beelden aan toe te voegen.
Daar leert de computer van en zo kan hij een
steeds groter aantal cultivars nakijken.”
Dat geldt ook voor het aantal virussen. Iris
Stulemeijer, teamleider research and deve-

lopment van de Bloembollenkeuringsdienst
(BKD) in Lisse, ook een van de partijen in dit
onderzoek, bevestigt dat. “In de toekomst
zouden er aan de dataset van TBV en TVX
beelden toegevoegd kunnen worden van
andere virussen. Het is wel de vraag of dat
op korte termijn gaat gebeuren. TBV en TVX
zijn nu voor de meeste bedrijven de belangrijkste virussen, waar ze veel tijd mee kwijt
zijn om die zoveel als mogelijk uit hun gewas
te houden. Als we voor deze twee al een praktische oplossing kunnen krijgen, dan helpt
dat al enorm.”

EIGEN APP
De BKD wilde graag met dit project meedoen, aldus Stulemeijer. “Als het lukt om
een ziekzoekrobot te ontwikkelen, dan zorgt
dat voor een betere kwaliteit bloembollen,
en dat vinden we als BKD belangrijk. Zo’n
initiatief kan niet door één partij worden genomen, daar is het te duur voor. Door deze
samenwerking kan het wel. Ik merk nu al
dat die samenwerking veel kennis oplevert
en ook veel nieuwe contacten.”
De voornaamste reden van de keuringsinstantie om aan dit project deel te nemen,
zijn de mogelijkheden voor de dienst zelf.
“Met de ontwikkelde kennis en die grote verzameling virusbeelden zouden we
bijvoorbeeld voor onze keurmeesters een
app kunnen maken, waarmee ze heel snel
te velde kunnen nagaan of een specifiek
beeld ook hoort bij een virus. Dit kan in
de toekomst bijdragen aan een nog betere
veldkeuring.”
In totaal duur het project nog bijna drie jaar.
Nieuwenhuizen en Stulemeijer verwachten
dat die tijd voldoende is om een heel eind
te komen. “Omdat we ons nu beperken tot
twee virussen is de kans op een goed eindresultaat groter dan als we meer virussen
zouden meenemen”, aldus Stulemeijer.
“De route die we kiezen is perspectiefvol”,
vult Nieuwenhuizen aan. “Hier is vanuit de
sector een enorme vraag naar. Aan ons de
taak om een goede balans te vinden tussen
kennis en kosten. Daar hebben we nog twee
teeltseizoenen de tijd voor. Dat is lang genoeg om nog veel te leren. Voor ons en voor
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