Slimme | Mechanisatie | Automatisering | Robotisering | voor een Akkerbouw met Groei en Duurzaamheid.

Inhoudsopgave
Uitgave van Wageningen University & Research

Voorwoord									4
Economisch perspectief van strokenteelt met vaste rijpaden 			5
Aardappels oogsten met autonome lichtgewicht machines 			9
Autonoom waarnemen en beheersen van onkruiden en ziekten 		

13

Ploegen en vaste rijpaden 				 			17

Foto | O
 nderzoeks prototype voor aardappelopslag detectie,
gedemonstreerd op opendag te Valthermond (mei 2019)

|2

3|

Voorwoord
Al weer ruim 5 jaar geleden organiseerden we een bijeenkomst met akkerbouwers,

Duurzaamheid. Tegelijkertijd is de Smaragd als heldergroene edelsteen met een

ketenpartijen en technologie bedrijven. We schetsten scenario’s over de akkerbouw-

vermeende regenererende, herstellende werking een perfecte metafoor voor onze

mechanisatie van de toekomst en zagen schaalvergroting nog steeds als een

zoektocht naar een nieuw landbouwconcept als alternatief voor zware grootschalige

belangrijk antwoord om de toenemende kosten bij gelijkblijvende prijzen te

mechanisatie.

compenseren. Tegelijkertijd was het ons ook helder dat er flinke knelpunten aan
die strategie zaten. Grotere en zwaardere machines leiden tot meer bodemdruk

5 jaar later zijn we er natuurlijk nog niet, maar veel bouwstenen zijn gelegd en we

met bijbehorende nadelige effecten op bodemstructuur en bodemkwaliteit. De

zien ook dat deze volop benut worden door de technologiebedrijven, gebruikt worden

klimaatverandering versterkt die problematiek alleen maar.

in praktijknetwerken met akkerbouwers, velddemonstraties en vervolgonderzoek.
Een woord van dank is op zijn plaats voor alle partners in de PPS: Topsector

De uitdaging was het realiseren van een nieuw landbouwconcept waarin zware

Agri&Food, Agro-intelli, Agrifirm, Agrifac, Bayer, BO-Akkerbouw, MultiToolTrac,

grootschalige mechanisatie vervangen wordt door lichte, autonome, innovatieve

Precision Makers, Rabobank, Steverink Techniek en Cosun Beet Company.

technologieën. Een systeeminnovatie leidend tot minder bodemstructuurbederf, een
betere bodemkwaliteit en daardoor een hogere gewasopbrengst. Daar zijn in de loop

Het voor u liggende boekje bevat een compacte beschrijving van enkele resultaten

der jaren de voordelen van strokenteelt/mengteelt in de vorm van een weerbaarder

van SMARAGD. Ik wens u veel leesplezier en inspiratie.

systeem met hogere opbrengsten en kansen voor een efficiënter verbruik van
gewasbeschermingsmiddelen, energie en meststoffen.
Dat heeft geleid tot de PPS SMARAGD. Het is een mooi anagram voor Slimme
Mechanisatie – Automatisering – Robotisering voor een Akkerbouw met Groei en
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Herman Schoorlemmer | Projectleider SMARAGD

Inleiding

Economisch
perspectief
van strokenteelt
met vaste rijpaden

Tijdens de voorbereiding van het SMARAGD-project is met het agrarisch bedrijfsleven,

Twee belangrijke vraagstukken hierbij gaan over de dimensionering van het

toeleveranciers, techniekbedrijven en kennisinstellingen verkend hoe en waar zware

teeltsysteem en het economisch perspectief. De dimensionering en het economisch

mechanisatie op akkerbouwbedrijven vervangen zou kunnen worden door lichtere

perspectief hangen met elkaar samen.

autonome systemen. De optie van teelt in stroken (al dan niet met mengteelten) op
onbereden grond met vaste rijpaden werd voor de middellange termijn het meest

Enerzijds is er bij vaste rijpaden (ook wel onbereden beddenteelt genoemd) sprake

perspectiefvol ingeschat. Het sluit het meest aan bij de huidige landbouwpraktijk en

van verlies aan beteelbare oppervlakte, anderzijds kan er een hogere opbrengst

biedt oplossingen voor verschillende duurzaamheidsuitdagingen.

verwacht worden in de onbereden bedden. De mechanisatie verschilt tevens tussen
de systemen wat tot verschil in mechanisatiekosten leidt.
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Economisch perspectief van strokenteelt met vaste rijpaden

Doelen
•

•

Het bepalen van het effect van verschillende bedbreedtes (afstand tussen de

Van beide bedrijfsvarianten met strokenteelt is het effect doorgerekend van

rijsporen) in een teeltsysteem met vaste rijpaden, op de economie en beteelbare

een conservatief en een optimistische scenario. Het conservatieve scenario

oppervlakte.

kent een meeropbrengst van 5% en een reductie in energieverbruik van 10%.


Het bepalen van het economisch perspectief van twee varianten van het

Het optimistische scenario kent een meeropbrengst van 15% en een reductie

teeltsysteeem met onbereden bedden, dit ten opzichte van ‘normaal’ bedrijf.

in het energieverbruik van 20%.

Met behulp van een economisch model is een bedrijfs-economisch resultaat
•

•

•

Aanvullend is beoordeeld hoe de mechanisatie-, energie- en arbeidskosten


voor de drie bedrijfsvarianten berekend.

van de beide bedrijfsvarianten met strokenteelt en onbereden bedden zich

De eerste bedrijfsopzet is een standaard/conventioneele bedrijfsopzet in


verhouden tot de conventionele rooisystemen.

Flevoland. Hierbij is een standaard mechanisatie die kenmerkend is voor
Resultaten

Flevoland gehanteerd.
•


De tweede bedrijfsopzet heeft strokenteelt en onbereden bedden van 1,50
meter. De mechanisatie is afgestemd op de smallere spoorbreedte en is kleiner

•

•

Voor de drie bedrijfsvarianten is een gelijk startpunt gehanteerd, namelijk een

en lichter. Daarnaast is het verlies aan beteelbaar oppervlakte door de vaste

bedrijfsgrootte van 112 hectare met steeds dezelfde kopakker en perceelsvorm.

rijpaden meegenomen.

De bedrijfsvariant met 1,50 meter onbereden bedden verliest 10% van de

De derde bedrijfsopzet heeft tevens strokenteelt, maar met onbereden bedden

beteelbare oppervlakte ten opzichte van de conventionele bedrijfsvariant. Voor

van 3,00 meter. Onbereden bedden van 3,00 meter komen in de praktijk op een

de bedrijfsvariant met 3 meter onbereden bedden is dit 5%.

aantal bedrijven in Nederland voor. Voor deze bedrijfsvariant is tevens het effect
van de vaste rijpaden op het beteelbare oppervlakte berekend.

•

De bruto-geldopbrengst van drie van de vier scenario's met vaste rijpaden stijgt
ten opzichte van de conventionele variant. Uitzondering is de conservatieve
bedrijfsvariant met 1,50 meter onbereden bedden. Het saldo Eigen Mechanisatie

|6

(financieel resultaat op gewasniveau) ligt voor alle scenario's met rijpaden

optimale verhouding van capaciteit, klein, licht en autonoom is in werkpakket 3

hoger. De verminderde teeltoppervlakte zorgt voor een beperkte verlaging

verder onderzocht.

van de toegerekende kosten (uitgangsmateriaal en gewasbescherming) en
daarnaast dalen bij alle strokenteelt varianten de energiekosten.
•


De aangepaste mechanisatie zorgt voor lagere mechanisatiekosten. De
mechanisatie voor 3 en 1,50 meter is kleiner dan de conventionele bedrijfsvariant.
De kleinere mechanisatie zorgt, met name in de 1,50 meter varianten, voor
lagere mechanisatiekosten. De mechanisatiekosten in de bedrijfsvarianten
met 1,50 meter liggen 12% lager dan bij de conventionele bedrijfsvariant.
Bij 3 meter is dit slecht 3%. De arbeidsuren stijgen daarentegen wel: 15%
voor scenario's met rijpaden met 3 meter en 23% voor bedrijfsvarianten met
1,50 meter onbereden bedden. De capaciteit van de mechanisatie is hierbij de
belangrijkste factor.

•

Alles bij elkaar is het bedrijfseconomisch resultaat van drie van de

bedrijfsvarianten hoger dan de conventionele bedrijfsvariant. Alleen het
scenario "conservatieve variant met 1,50 meter" scoort licht lager.
Conclusies

Uit de berekeningen blijkt een economisch perspectief voor strokenteelt met
onbereden bedden. Ondanks het licht lagere bedrijfseconomisch resultaat voor het
scenario "conservatieve variant met 1,50 meter" heeft deze bedrijfsvariant wel
perspectief. Dit perspectief ligt vooral in autonome mechanisatie. De samenhang
tussen de grootte van de mechanisatie, energieverbruik en met name arbeidskosten
spelen een belangrijke rol. De kleinere en lichtere mechanisatie blijkt goedkoper
en verbruikt minder energie. Een groot neveneffect is de lagere capaciteit en

Foto | Conceptuele 2-rijige rooimachine, gebaseerd op het autonome platform

hierdoor stijgende arbeidskosten. De autonome mechanisatie kan de stijging van

Robotti, met 1 kist als bunker, direct ladend in Robotti transportwagen met 2 kisten

de arbeidskosten tenietdoen of zelfs substantieel verlagen. Die zoektocht naar een

in een rijpadensysteem.
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Aardappelen oogsten
met autonome
lichtgewicht
machines
Inleiding
In een Boerderij van de Toekomst worden diverse gewassen in stroken naast elkaar

Deze machines hebben het nadeel dat, ondanks gebruik van brede en lagedrukbanden

geteeld en rijden machines via vaste rijpaden over het land om de bodem minimaal

of rupsenbanden, er door hoge aslasten toch behoorlijke ondergrondverdichting kan

te belasten. In de huidige landbouw is het rijpadensysteem nog geen gemeengoed,

optreden. De uitdaging is om de trend van groot, groter, grootst te doorbreken met

met name door het ontbreken van oogstmachines die geschikt zijn voor een dergelijk

lichte kleine autonome rooimachines die in een nieuw landbouwsysteem kunnen

rijpadensysteem. De huidige grote oogstmachines zijn zeer efficiënt en hebben

functioneren. Dit werkpakket richtte zich op verschillende oplossingsrichtingen én

een grote capaciteit om rooigewassen met een groot volume zoals suikerbieten,

een haalbaarheidsstudie middels simulatie van logistieke bewegingen bij de oogst

aardappelen, uien en winterwortelen tijdig te oogsten en middels trekkers met

van een aardappelperceel

kipwagens van het land naar de boerderij te transporteren.
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Aardappelen oogsten met autonome lichtgewicht machines

Doelen

•	
Tevens is een economische verkenning uitgevoerd om te beoordelen hoe de
mechanisatie-, energie- en arbeidskosten van het Hightech systeem zich

•	
Met een aantal stakeholders, experts en boeren die al gebruik maken van

verhoudt tot de conventionele rooisystemen.

rijpadensystemen zijn verschillende oplossingsrichtingen voor het oogsten van
aardappelen vanaf rijpaden geïnventariseerd. Daarbij kwamen de varianten

Resultaten

‘Proven Technology’ en ‘Hightech’ naar voren die verder zijn uitgewerkt.
•	
Daarnaast is middels een modelgebaseerde prestatie-analyse beoordeeld

•	
De verkenning met boeren en stakeholder heeft geleid tot de realisatie van

wat de haalbaarheid is van lichtgewicht autonome oogst-transport systemen

een ‘Proven Technology’ oplossing. In samenwerking met boeren en een

ten opzichte van conventionele rooisystemen. Hiervoor is een Discrete Event

mechanisatiebedrijf is een tweefase oogstsysteem op basis van bestaande

Simulatie model van het werkpakket Modellering gebruikt om het gehele

mechanisatie in de praktijk getest. De oplossing bestaat uit een voorraadrooier

rooiproces van het veld tot aan de schuur te simuleren. In de haalbaarheidsstudie

die het product in twee zwaden op het veld legt. De 2-rijige bunkerrooier oogst

zijn de logistieke bewegingen van 4 conventionele rooimethoden vergeleken met

één zwad per werkgang. Door de kippers op de kopakker te houden is de oogst

een aantal varianten van een Hightech lichtgewicht oogst-transportsysteem.

volledig vanaf de vaste rijpaden uit te voeren. Deze oplossing werkt tevens voor

Hierbij zijn de oogst-transport bewegingen op een traditionele Flevolandse

zaaiuien en wordt ook voor rode bieten ingezet. De ‘Hightech’ variant is nog in

kavel van 6 ha (200x300m) en naar een boerderij op 1 km afstand gesimuleerd,

ontwikkeling en nog niet in de praktijk getest.
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waarbij is gekeken naar o.a. de capaciteit van de systemen, wachttijden van

•	Voor een zo hoog mogelijke veldefficiëntie van de rooimachines zijn een

de rooimachines en transportwagen en totale benodigde tijd om het perceel te

aantal design parameters geoptimaliseerd in het simulatiemodel, waarbij

oogsten. Bij de vergelijking van de concepten is gefocust op een hoge efficiëntie

gekeken is naar wat er in praktijk beschikbaar is. Zo is de bunkergrootte bij

voor de rooier en dus weinig wachttijd voor de rooier, om een zo hoog mogelijk

een conventionele zelfrijdende 4-rijige rooimachine verhoogd naar 12 ton

veldefficiëntie te realiseren en optimaal gebruik te maken van de werkbare

met meerijdende kipwagens van 23 ton, wat resulteerde in een gesimuleerde

dagen.

wachttijd van 0.00 uur op de kavel van 6 ha, een capaciteit van 1.01 ha/uur en

de totale oogsttijd bedroeg 6 uur.
•	
In de simulatie van de hightech rooisystemen zijn we uitgegaan van de

laat zien dat met aanpassing van bestaande mechanisatie de oogst vanaf rijpaden
haalbaar wordt. Een belangrijk knelpunt voor rijpadensystemen is hiermee

specificaties van de autonome werktuigdrager Robotti en specificaties van 1-

grotendeels opgelost.

en 2-rijige getrokken rooimachines. Bij de verschillende varianten bleek dat

De modelgebaseerde prestatieanalyse en kostenanalyse laten zien dat de hightech

de aanwezigheid van een kleine bunker de wachttijden aanzienlijk reduceerde.

variant kan concurreren met conventionele rooimachines. De capaciteit van één

Een 1-rijige rooimachine met 1200kg (1 kist) bunker die direct lost in 2

hightech rooimachine komt niet in de buurt van de conventionele 4-rijige zelfrijdende

transportwagen met ieders 2400kg draagcapaciteit (2 kisten) die in dezelfde

rooimachine, maar de kosten laten het toe om meerdere units aan te schaffen

werkgang achter de rooier rijden, resulteerde in een gesimuleerde wachttijd

en tegelijkertijd te laten werken op het perceel. Dit kan aanzienlijk schelen in

van 0.42 uur, een capaciteit van 0.29 ha/uur een totale oogsttijd van 20.8

ondergrondverdichting, echter blijft het van belang om ondanks de lagere aslasten

uur. Een 2-rijige rooimachine met dezelfde bunkerinhoud en transportwagens

de juiste bandengroottes te kiezen.

heeft een wachttijd van 1.43 uur, een capaciteit van 0.42 ha/uur en een totale
oogsttijd van 14.8 uur.
•	Opvallend was dat voor een lage wachttijd van de rooimachine ook het oproepen
van de transportwagens behoorlijk naar beneden gesteld moest worden. In de
praktijk roept de chauffeur van de rooimachine de transportwagen naar zich
toe als de bunker half tot driekwart vol zit, terwijl de modeluitkomsten laten
zien dat de chauffeur (of robot) de wachttijd aanzienlijk kan verminderen als de
transportwagen al bij 5-10% vulling van de bunker al word opgeroepen.
•	
De berekende kosten voor het oogstsysteem met de conventionele 4-rijige
rooimachine zit op €1346/ha (87% mechanisatie-, 9% energie- en 4%
arbeidskosten). De kosten voor de 1-rijige hightech variant zijn €683/ha (60%
mechanisatie, 20% energie en 20% arbeid) en voor de 2-rijige hightech variant
€501/ha (61% mechanisatie, 19% energie, 20% arbeid).
Conclusies
De aanpak met boeren en stakeholders brengt heel goed de eisen en
wensen voor een oplossing in beeld. De ‘Proven Technology’ oplossing
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Autonoom waarnemen
en beheersen van
onkruiden en
ziekten
Inleiding
In

de

meeste

gangbare

gewasbeschermingsmiddelen

akkerbouwgewassen
toegepast,

waar

wordt

momenteel

mogelijk

met

volvelds

een

Gebruik van nieuwe

technieken kan tot drastische vermindering van het

lage

middelengebruik en daarmee tot lagere kosten, lagere milieubelasting en

doseringssysteem. Het volvelds chemische bestrijden van onkruiden heeft vaak

mogelijk hogere opbrengsten. In de afgelopen jaren zijn er nieuwe technieken

een negatief effect op de gewasgroei en daarmee op opbrengst. De strategieën

beschikbaar gekomen die individuele plant- en ziekteherkenning mogelijk maken.

per gewas zijn er op gericht om het middelengebruik zoveel mogelijk te beperken.

Hiermee kunnen op plantniveau onkruiden en ziekten gedetecteerd worden en ook

Vanuit de maatschappij en politiek neemt de druk toe om gebruik van chemische

selectief aangepakt worden. Dit SMARAGD werkpakket is gericht op herkenning

gewasbeschermingsmiddelen te verminderen. Het aanbod van nieuwe, minder

van onkruiden (met nadruk op aardappelopslag), cultuurgewassen en het selectief

schadelijke (groene) middelen is beperkt.

bespuiten ervan.
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Autonoom waarnemen en beheersen van onkruiden en ziekten

Doelen
•	
Herkenning van aardappelopslag planten met behulp van een deep learning

	Het algoritme kan daarmee tussen de 93-100% van de bieten goed herkennen

algoritme en vertaling naar een robuust systeem door de dataset waarmee het

en 74-100% van de aardappelen. De prestatie is afhankelijk van de

algoritme getraind wordt te verbreden naar meerdere grondsoorten, meerdere

vergelijkbaarheid van de veldomstandigheden met de data die in de dataset

jaren, verschillende lichtomstandigheden en rassen.

zitten.

•	De implementatie van plant specifieke actuatie door middel van het testen en

•	Een ‘proof of principle’ van een systeem die met camera’s en een algoritme

optimaliseren van een spotsprayer uitgerust met het herkenningsalgoritme.

individuele aardappelplanten herkent en vervolgens selectief bespuit is

•	In een promotieonderzoek is gekeken naar factoren die de prestatie van een

getest en gedemonstreerd. Door rekening te houden met het feit dat een

herkenningsalgoritme beïnvloeden en slimme manieren om de algoritmes

aardappelplant soms dicht bij een biet staat en vervolgens de keuze van de

robuuster te maken zoals gebruik van dieptebeelden en tijdseries.

spuitdop te optimaliseren, kan nauwkeuriger gewerkt worden, zelfs bij grotere
dopafstanden op 25 en 50 cm. Er zijn verschillende marktpartijen die momenteel

Resultaten

soortgelijke spotspray systemen ontwikkelen en op de markt willen brengen.
•	Factoren die de prestatie van een algoritme beïnvloeden zijn o.a. de diversiteit

Er is een dataset van ca 10.000 geannoteerde afbeeldingen gebruikt. Deze
•	

in de dataset, fotoresolutie, gewas- en onkruidstadium en lichtomstandigheden.

afbeeldingen hadden meerdere aardappelplanten en suikerbieten per afbeelding

•	Een algoritme lijkt robuuster te worden door planten op centimeterniveau door

om het algoritme te trainen voor herkenning van aardappelopslag. Deze dataset

de tijd te volgen. Dit vergt dat planten vanuit meerdere aanzichten herkend

is verzameld in meerdere percelen en bevat onder andere data van meerdere

worden en gekoppeld worden aan een locatie. Hierdoor kan een algoritme beter

groeistadia van bieten en aardappels, meerdere grondsoorten, meerdere

omgaan met overlappende planten. Ook het gebruik van diepte-informatie kan

soorten onkruid en meerdere weersomstandigheden.

hierin helpen. Naast het verbeteren van herkenning kan ook de groei van het
cultuurgewas gemonitord worden.
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Conclusies
De resultaten laten zien dat het in de zeer nabije toekomst mogelijk is om
individuele (onkruid)planten te herkennen en heel selectief te bestrijden. Er zijn
diverse methodieken beschikbaar om de robuustheid van een herkenningsalgoritme
te verbeteren. De ervaringen hebben wel geleerd dat er veel waarde gehecht
moet worden aan een breed opgebouwde trainingsdataset onder diverse
veldomstandigheden. Het is wenselijk dat er een infrastructuur komt om
efficiënt en snel nieuwe data te verzamelen en te gebruiken voor hertraining van
bestaande algoritmes of ontwikkeling van nieuwe algoritmes door marktpartijen en
kennisinstellingen.
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Ploegen en
vaste rijpaden
Inleiding
In de aanloop naar het SMARAGD-project werd de optie van teelt in stroken (al

Steverink Techniek heeft de uitdaging opgepakt om een ploeg te ontwikkelen die

dan niet met mengteelten) op onbereden grond met vaste rijpaden perspectiefvol

slechts één enkel teeltbed kan ploegen zonder een ploegvoor achter te laten. De

ingeschat. In de verkenning bleek het ploegen in een strokenteelt met vaste

kerende grondbewerking heeft een negatief effect op de bodem. Alleen voor een

rijpaden één van de knelputen. Het ploegen is niet alleen een kerende bewerking

aantal hoogsalderende gewassen, zoals zaaiuien en winterpeen, is het goed om

maar resulteert ook in een zijwaartse verplaatsing van grond. In een teeltsysteem

vooraf een zaaibed te hebben dat vrij van onkruidzaden is. Hierdoor blijft ook

met bedden dreigt de vaste, vastgereden grond onder de rijpaden vermengd te

vanuit duurzaamheid de noodzaak bestaan om waar nodig te kunnen ploegen.

worden met de mooie losse grond van het teeltbed. Partner Steverink Techniek
(bedenker van het ‘Lasting Fields’ concept) had dit knelpunt reeds in beeld.
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Ploegen en vaste rijpaden

Doelen
•

Het ontwerpen van een prototype van de voorloze ploeg voor rijpadensystemen.

•	Het bouwen van een prototype van de voorloze ploeg en het testen van dit
prototype.

huidige prototype te komen.
•	Diverse boeren met vaste rijpaden en verschillende projecten zoals Akker van
de Toekomst en Boerderij van de Toekomst hebben interesse in de voorloze

•	Het aanpassen en verbeteren van het prototype om tot een werkend model te
komen.

ploeg.
•	Het laatste prototype van de ploeg is in oktober 2021 gedemonstreerd op de
SMARAGD demodag. Verwacht wordt dat deze beddenploeg in 2022 op de

Resultaten

markt komt.

Het ontwerp en bouw van de ploeg zijn direct voortvarend opgepakt
•	
door Steverink Techniek. Al bij de eerst test bleek aanpassing nodig. Zo is
bijvoorbeeld het tweede prototype symmetrisch uitgevoerd, zodat de ploeg bij
natte veldomstandigheden de trekker volgt.
•	De grootste uitdaging bleek de kerende grondbewerking te zijn. Het uitnemen
van de grond, het keren van de grond en de grond in een andere voor terug te
leggen is een bijzonder moeilijke opgave gebleken. Verschillende parameters
spelen

hierbij

een

rol:

grondsoort,

veldomstandigheden

(nat/droog),

aanwezigheid van een stoppel en aard van de stoppel.
•	Het bleek noodzakelijk om het prototype onder verschillende veldomstandigheden
te testen. Al met al bleken er diverse ontwikkelstappen en tests nodig om tot
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Conclusies

Voor teeltsystemen met vaste rijpaden is ploegen een lastige opgave. Naastliggende
gewassen of de vaste rijpaden niet verstoord worden. Steverink techniek ging deze
uitdaging aan. Dit bleek de “moeilijkste opgave ooit” voor het bedrijf. Het uitnemen
van de grond en deze op een andere plek achter de machine gekeerd weer terug te
leggen was bijzonder lastig en vergde verschillende prototypes. De extra prototypes
vroegen een grote investering tijdens de ontwikkeling. Het was hierdoor niet alleen
een technische uitdaging, maar zeker ook een financiële uitdaging.
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