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VEEL BELANGSTELLING VOOR
DEMODAG ROBOTISERING

Gaan robots al het werk overnemen van de trekker en zijn chauffeur of moeten we nog
vooral geduld hebben. Met die vraag in het achterhoofd kwamen veel bezoekers naar een
demodag robotisering. Voorlopig lijken de chauffeurs zich nog geen zorgen te hoeven
maken. Veel systemen vergen nog een flinke ontwikkelingstijd voordat ze praktijkrijp zijn.
Door het steeds nijpender wordende personeelstekort hopen veel ondernemers dat veldrobots in
de nabije toekomst net zo normaal op de akker
zijn als trekkers nu. Sporadisch worden ze ook
wel op het veld gezien. Het zijn de voorlopers
waarbij een aantal handelingen zijn geautomatiseerd en die nu in de praktijk worden getest. Wat
de huidige stand van zaken is, werd getoond op
een demodag, die werd georganiseerd door
Delphy en Vollegrondsgroente.net. De publieke
opkomst was groot, want iedereen is benieuwd
hoe ver het is met deze ontwikkeling. De aanwezigen zagen zes robots aan het werk. Hier ontbraken nog wel de AgroIntelli en Robotti, die volgens
de fabrikanten ook klaar zijn voor een test.
Op de demodag op Agroproeftuin De Peel in het
Noord-Brabantse plaatsje Zeeland werd duidelijk
dat de hoogstaande veldrobottechniek al best
vergevorderd is. Eenvoudig repeterende handelingen, zoals onkruid wieden of in een boomgaard spuiten, zijn typische klussen die een
veldrobot vrij goed kan uitvoeren. Door middel
van camera-plantherkenning, RTK-GPS en slimme
software kan de veldrobot in de gewasrij tussen
de plantjes schoffelen. Of zelfs met grijpertjes al
het onkruid eruit trekken, als een substituut voor
onkruidtrekkende Polen op een wiedbed.

NOG EVEN GEDULD
Grondbewerkingen zoals rotorkopeggen blijken
voor een veldrobot echter nog te lastig. Natuurlijk kan een veldrobot wel met de rotorkopeg een
route uitstippelen over een perceel en rotorkopeggen, maar daarmee wordt de grond nog niet
goed bewerkt. ’s Ochtends is de grond namelijk
vochtig en ‘s middags droogt die hard op. Het
aanpassen van de werktuiginstellingen vergt gevoel en vakmanschap, zaken die de huidige
veldrobot nog ontbeert. Die voert alleen maar
‘dom’ de ingevoerde instructies uit en kan zelf
nog geen instellingen aanpassen.
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De wiedrobot lijkt wat dat betreft voorlopig de
beste kaarten te hebben voor een spoedige doorbraak op de Nederlandse velden, zeker nu personeel steeds schaarser en duurder wordt. Deze
wiedrobots zijn nog enigszins betaalbaar en de
eerste hebben hun meters gemaakt. Voordat de
veldrobots echt doorbreken, zijn we echter zeker
wel zo’n tien tot vijftien jaar verder.

NAÏO
De veldrobots Oz en Dino van de Franse fabrikant Naïo zijn al enkele
jaren te koop. De Oz is een kleine veldrobot voor in fruit, de Dino een
wat grotere van 1200 kilo voor de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt. In Nederland worden ze geïmporteerd door Abemec. Eén
Dino draait bij een teler, een tweede toont zijn kunnen vooral op demo’s, zoals hier op Agroproeftuin De Peel. Onder de Dino is een conventionele schoffel gemonteerd. Vanaf volgend jaar is de Dino ook
met een Robocrop-schoffel van Garford (importeur Homburg) uit te
rusten. De Robocrop-schoffel schoffelt zowel tussen de rij als in de rij.
Hiervoor moet een raster worden ingelezen, met de plantafstand en
de rijafstand. Een camera legt vervolgens het raster exact op de planten, zodat de schoffel ‘weet’ waar het een gewasplantje kan verwachten en dan de schoffel moet wegklappen. Ook stuurt een
camera de schoffels exact langs de gewasrijen. Een Dino met gewone
cameraschoffel kost € 125.000,-, met Garford-schoffel € 150.000,-.
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FARMDROID
De Farmdroid is een veldrobot die eerst uien, bieten, witlof of cichorei precisie-zaait en vervolgens het perceel enkele malen gaat wieden. Importeur van de bijzondere Deense machine is schoffelfabrikant
Hak. De machine is drie meter breed. Elk element heeft een buitenzaai-zaaielement en een schoffelmes dat kan wegklappen. De robot
‘onthoudt’ door middel van RTK-GPS waar het een zaadje heeft geplant en klapt daar later de schoffel weg. De robot werkt op elektriciteit en wordt opgeladen door middel van zonnepanelen bovenop. De
werksnelheid bedraagt 900 meter per uur. Omdat de robot zaait en
meermaals schoffelt, is het maximale areaal dat de robot aan kan
twintig hectare. De robot kost rond de € 70.000,-. Er draaien nu twee
machines, één in de uien en één in de bieten.

AGBOT
De AgBot van de Nederlandse fabrikant AgXeed uit het Limburgse Oirlo is kort door de bocht een rupstrekker zonder cabine. Er draaien er nu twee
in de praktijk, maar volgend jaar hoopt AgXeed dat aantal uit te breiden tot twaalf. Een 115 kW (156 pk) Deutz-dieselmotor drijft een stoomgenerator aan. Twee elektromotoren drijven elk een rupsonderstel aan, een derde elektromotor de aftakas (nul tot 1200 toeren). Ook is de Agbot achterop voorzien van een stroomaansluiting die 100 kW elektrisch vermogen kan leveren.
Het denkvermogen zit niet op de trekker, maar op een portaal dat draait op een desktop-computer. Op dat portaal draait een soort digitale
werktuigloods. De gebruiker kiest een werktuig, waarop de AgBot alle werktuigspecificaties inlaadt. Vervolgens moet je zaken invoeren als ABlijn, werkdiepte, kopakkerbreedte, rijsnelheid et cetera, waarna de AgBot zo efficiënt mogelijk de taak gaat uitvoeren. De Agbot kan overigens
alleen met gedragen werktuigen overweg; achteruit steken met getrokken werktuigen kan de robot (nog) niet.
Vanwege de veiligheid moeten de veldgrenzen van een perceel door een gecertificeerde instantie worden vastgelegd. Veldgrenzen uit bijvoorbeeld Boer&Bunder zijn te onnauwkeurig. Zo wordt bijvoorbeeld voorkomen dat een ploeg over een fietspad uitzwenkt of dat een spuitboom over
een sloot zwaait. De machine gaat zo’n € 230.000,- tot € 265.000,- kosten.
In ontwikkeling zijn een 55 kW (75 pk) sterke AgBot-smalspooruitvoering op drie wielen voor in de fruitteelt en een vierwielige uitvoering voor in
de akker- en tuinbouw. Een apart probleem is het transport. Dan moet deze machine namelijk op een dieplader.
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ROBOTONE
De Robotone van Pixelfarming Robotics uit het Noord-Brabantse Almkerk is een portaalframe op vier wielen. In dat portaal hangen twee rijen van
vijf ‘armen’, die afzonderlijk van elkaar zijwaarts en omhoog en omlaag kunnen bewegen. Een arm kan worden voorzien van bijvoorbeeld een
grijpertje om onkruid te plukken of een maaiertje om onkruid af te maaien. Dat zou bijvoorbeeld goed werken in een mengteelt van sperziebonen
en haver. De haver fungeert dan als dekgewas om het onkruid te onderdrukken. De haver moet dan wel telkens kort worden gemaaid, zodat deze
niet de bonen gaat beconcurreren. Zonnepanelen laden de accu’s op. De fabrikant denkt nog enkele jaren ontwikkeltijd nodig te hebben. De fabrikant is ook nog zoekende in welk gewas en voor welk werk de robot het meest geschikt is. De richtprijs van de machine: € 200.000,-.

FARMERTRONICS
De Farmertronics Trac is een driewielige veldrobot specifiek voor in
appel-, peren- en kersengaarden. De getoonde robot is nog een tussenstand, benadrukt de fabrikant. De veldrobot kan op dit moment
alleen nog een AB-lijn rijden, maar de software om hem in een volgende werkgang te sturen is nog niet gereed. De robot wordt nu op
een testbedrijf getest met een boomgaardspuit. De spuit vraagt veel
vermogen, zo blijkt uit de testperiode. De robot moet daarom worden voorzien van een groter accupakket. De fabrikant denkt de robot
over twee jaar praktijkrijp te hebben en verwacht dat de machine
rond de € 95.000,- gaat kosten.

TRABOTYX
Ook Trabotyx wilde graag zijn progressie aan het agrarische publiek
tonen. De start-up ontwikkelt een kleine onkruidrobot voor in bioteelten en hoopt dat de robot over zeven jaar praktijkrijp is. De
werkwijze is als volgt: een camera detecteert een gewasplantje en
creëert een safezone om het steeltje van het gewas, waarna roterende messen het onkruid eruit wippen. De robot is in eerste instantie niet te koop, het is de bedoeling dat de teler gaat betalen
voor geleverde service, zo’n € 600,- tot € 800,- per hectare. Eén robot bewerkt één hectare per dag en is een substituut voor vier
wiedende mensen.
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