Robotisering

Robots doen
straks het werk
Ziekten en plagen beheersen en onkruid bestrijden. Het zijn typisch
werkzaamheden die een veldrobot kan uitvoeren, en waarschijnlijk nog beter
dan een mens ook. De ontwikkelingen gaan hard, de noodzaak is hoog. Het is dan
ook niet de vraag óf robots het veldwerk gaan doen, maar wanneer. Een aantal
knelpunten zit een snelle introductie in de weg.
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ersoneel en landbouwgrond zijn
schaars, de wereldbevolking groeit
en de noodzaak van verduurzaming is groot. Drie ontwikkelingen
die de robotisering in de agrarische sector
een enorme duw gaan geven, zo voorspelde ABN Amro afgelopen jaar in het
rapport ‘Strijd om agrarische robots barst
los’. De bank voorziet dat de Nederlandse
agritech-markt in de komende tien jaar
verviervoudigt, van €715 miljoen naar
€2,5 miljard in 2030. Dat komt neer op een
gemiddelde groei van 13 procent per jaar.

werd 9 september gehouden op initiatief
van de Nationale Proeftuin Precisie Landbouw. Volgens Frits van Evert, onderzoeker precisielandbouw bij Wageningen
University & Research, is de inzet van robots op allerhande vlakken mogelijk. Het
meest voor de hand liggend is de aanpak
van ziekten en plagen en bestrijding van
onkruid. “Taken die op een flink aantal

momenten worden uitgevoerd. Als je dat
kan robotiseren, bespaar je veel tijd. Het
zijn bovendien taken die best saai zijn om
uit te voeren.”

’UIT JE LUIE STOEL’
Saaie taken zijn volgens Van Evert eigenlijk niet meer nodig. “Wat is er mooier
dan vanuit je luie kantoorstoel met een

ARBEIDSKOSTEN STIJGEN
Een van de grootste aanjagers is het
arbeidstekort, een structureel probleem
in de hele land- en tuinbouw. Er zijn
onvoldoende gekwalificeerde en gemotiveerde arbeidskrachten beschikbaar om
het werk uit te voeren. De afhankelijkheid van buitenlandse seizoensarbeiders
is daardoor groot en dat is risicovol, zo
werd tijdens de coronacrisis eens te meer
duidelijk. Naar verwachting neemt het
tekort aan arbeidskrachten de komende
jaren verder toe, waardoor de kosten
van arbeid stijgen. Tussen 2010 en 2019
bedroegen de kosten van betaalde arbeid
in de bloembollensector gemiddeld 26,3
procent van de omzet. Dat is het hoogst
van alle agrarische sectoren.
In dat licht is het niet verrassend dat meer
dan de helft van de deelnemers aan het
webinar ‘Landbouwrobots, hoe ver zijn we
daar mee?’ verwacht binnen vijf jaar een
eerste robot aan te schaffen. Het webinar
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Een groot voordeel van robots is de
continuïteit in kwaliteit. Waar mensen
op een gegeven moment vermoeid zijn,
gaat de robot door.

tablet in de hand in de gaten houden wat
er op het bedrijf gebeurt? En aan het eind
van de dag, als je naar bed gaat, gaan de
robots gewoon door.” Er is volgens de
onderzoeker al een flink aantal robots die
het werk kunnen doen, maar ze worden
nog niet in de praktijk gebruikt. Dat komt
door verschillende knelpunten, waarvoor
binnen het EU-project ‘Robs for crops’
oplossingen worden gezocht. “We gaan
ervan uit dat er technische verbeteringen
nodig zijn voordat landbouwrobots echt
breed toegepast worden. En ook een aantal niet-technische verbeteringen.”
Bij technische zaken moet onder meer
gedacht worden aan het gebruik van
standaarden, zoals trekkers, werktuigen
en bedrijfsmanagementsystemen. “Het is
zonde om die niet te gebruiken”, zegt Van
Evert. “Maar er zijn ook verbeteringen
nodig die meer aandacht vragen, zoals de
detectie van obstakels en de veiligheid.”
Vervolgens moet een robot een taak ook
nog compleet kunnen uitvoeren. Als je op
dit moment een robot wilt laten schoffelen, moet je hem eerst naar het veld
brengen, neerzetten, de juiste kant op
wijzen en instructies geven. Kortom, erg
bewerkelijk.

Agri Technology. Hij deelt de ervaringen
met drie bestaande robots (de Agbot,
Robotti en ecoRobotix), geschikt voor
allerhande veldwerkzaamheden. Ze
zijn nagenoeg praktijkrijp. Kunstmatige
intelligentie is de sleutel tot succes. “De
kunst is om de kennis van de agrariër te
programmeren, zodat de machine weet
wat er moet gebeuren. Een groot voordeel
van robots is bovendien de continuïteit in
kwaliteit. Waar mensen op een gegeven
moment vermoeid zijn, gaat de robot door.
En hij kan zaken opsporen die met het
menselijk oog niet te detecteren zijn.”

SLIMME WERKTUIGEN

HUREN OF SAMENWERKEN

“Het belangrijkste is dat werktuigen die
achter een robot hangen slim worden”,
vervolgt Van Evert, “zodat als er iets fout
gaat, er een signaal aan de robot wordt
gegeven en die er wat mee kan doen.” De
volgende stap is om van veldrobot over
te gaan op een robotsysteem. Dan regelt
software welke taken wanneer uitgevoerd
moeten worden en volgens welke randvoorwaarden. “Voor het maken van deze
software in ons project leunen we zwaar
op de industriële automatisering.” Van
Evert benadrukt overigens dat de sector
zich niet alleen moet richten op gespecialiseerde veldrobots, maar ook op autonoom rijdende trekkers. “Dan kun je een
geleidelijke overstap maken.”

Voordat het zover is, moeten robots goedkoper worden. Eén daarvan zijn de kosten
en baten. Van Evert: “Robots zijn duur. De
vraag is of je ze als teler in eigendom moet
hebben. Je kunt ook denken aan huur, coöperatief eigendom, loonwerk of servicecontract, waarbij je niet de robot aanschaft

Dat robotisering in de agrarische sector
meer is dan toekomstmuziek, bevestigt
Jeroen Wolters, medeoprichter van Smart

maar de dienst.” Ook ABN Amro benoemt
in haar rapport de toegang tot subsidies
en kapitaal een knelpunt. “Het opzetten
van kleine consortia tussen fabrikanten en
agrarische ondernemers kan de ontwikkelingen versnellen”, zegt Jan de Ruyter,
Sectorbankier Plantaardige Sectoren. “De
bloembollenvirusscanner van H2L is daar
een heel goed voorbeeld van.”
Een ander groot knelpunt is de wetgeving.
“Wanneer robots in de open teelten actief
zijn, moet hierop continu toezicht worden
gehouden”, vertelt De Ruyter. “Daarmee
wordt het voordeel van arbeidsbesparing
tenietgedaan. In Australië, de VS en Japan
zijn autonome trekkers zonder toezicht
wel toegestaan.” Tot slot vindt er nog
onvoldoende uitwisseling van kennis en
technologie plaats. “Fragmentatie van
kennis betekent ook fragmentatie van
data. Om verder te innoveren is data, en
het uitwisselen ervan, essentieel.”

Wat is er mooier dan vanuit je luie
kantoorstoel met een tablet in de
hand in de gaten houden wat er op
het bedrijf gebeurt?
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