Botrytis plantspecifiek
en realtime bestrĳden
Op de tweede Kennisdag Smart Farming op 10 maart 2022, was het aantal
bollentelers op de vingers van één hand te tellen. Dat is jammer, want ook in de
bollensector moet het middelengebruik in 2030 zijn gehalveerd. En zonder smart
farming of precisielandbouw, bijvoorbeeld met behulp van een spuitmachine die
plantspecifiek en realtime spuit, gaat dat niet.
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et als de vorig keer vond ook deze kennisdag
plaats bĳ loonbedrĳf Sturm-Jacobs in Wieringerwerf. Dat er weinig bollentelers aanwezig waren,
wil niet zeggen dat de sector geen belangstelling
heeft voor precisielandbouw. Volgens WUR-onderzoeker
Corné Kempenaar (zie kader pag. 18) mag bovendien niet
worden vergeten dat smart farming een stuk lastiger is
in rooivruchten als aardappelen, uien en bollen dan in
maaigewassen, wat volgens hem de voorsprong verklaart
die telers van onder andere tarwe, koolzaad en soja op dit
gebied in binnen- en buitenland hebben.
Dat ook bollentelers niet stilzitten, zal dit voorjaar bĳvoorbeeld weer te zien zĳn op het bedrĳf van Apeldoorn
Bloembollen in Egmond-Binnen: daar wordt al jaren
geëxperimenteerd met de tulpenselectierobot van H2L Robotics, die door virus aangetaste tulpen realtime herkent
en behandelt. Als het om precisielandbouw gaat mag ook
de naam van Stef Ruiter van tulpenkwekerĳ en -broeierĳ
J.C.J. Ruiter-Wever in Andĳk niet onvermeld blĳven: hĳ
neemt deel aan de Nationale Proeftuin Precisie Landbouw (NPPL) én participeert net als gastheer Pim Sturm
in Digital Farming NHN, een project van onder andere
praktĳkonderzoekorganisatie Vertify dat op de kennisdag

De tulpenselectierobot van H2L Robotics is een van de precisielandbouwtechnieken die al in de bollenteelt worden toegepast.

‘Over twee jaar
moet de nieuwe
spuitmachine
klaar zĳn’
door Business Development Manager Pieter Vlaar werd
toegelicht. “Plantspecifiek en realtime spuiten. Dat gaan
we doen met een nieuwe spuitmachine, die over twee jaar
klaar moet zĳn en in eerste instantie in uien en tulpen
wordt getest.”

PERFECT SPUITPATROON
Het prototype wordt uitgerust met speciale sensoren die van
iedere plant de biomassa meten en daar realtime de dosering op afstemmen die, in het geval van tulpen, nodig is om
Botrytis oftewel vuur te bestrĳden. Vlaar: “Door per plant
de juiste druppelgrootte en het exacte volume te bepalen,
ontstaat een perfect spuitpatroon. Het mes snĳdt aan twee
kanten: iedere plant krĳgt de behandeling die hĳ nodig
heeft en het gebruik van middelen en meststoffen wordt
fors gereduceerd. Dat laatste is absoluut noodzakelĳk om de
afgesproken milieudoelen te halen en de ‘license to produce’
veilig te stellen.”
‘Farming on plant level’ is het motto van BBLeap, een van
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De Kennisdag Smart Farming bij loonbedrijf Sturm-Jacobs in Wieringerwerf was druk bezocht.

‘Rendement precisielandbouw
niet overdrijven’
de bedrijven die bij het project betrokken is. Revolutionair
aan de nieuwe spuittechniek is volgens mede-eigenaar Peter
Millenaar dat op plantniveau wordt geopereerd. “Jullie hoeven vandaag maar één ding te onthouden: ‘average sucks’”,
drukte hij de aanwezigen op het hart. “Gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen worden al decennia toegediend
op basis van gemiddelden. Onder andere ondersteund door
Microsoft maakt samenvoeging van diverse geavanceerde technologieën het nu mogelijk om plantspecifiek en
realtime te handelen. Dat is veel beter voor de plant en veel
beter voor het milieu.”

VERHITTE DISCUSSIE
Inherent aan de nieuwe, plantspecifieke spuittechniek, die
ook op bestaande spuitmachines kan worden toegepast, is
dat niet wordt gespoten op plekken waar geen gewas staat.
“Die kale plekken zijn er niet voor niets, er kan bijvoorbeeld iets mis zijn met de bodemkwaliteit”, stelde biologisch bollenteler John Huiberts uit Sint Maartensbrug na
afloop, in een discussie met zijn gangbaar telende collega
Niels de Wit uit Andijk. “Door plantspecifiek te spuiten
wordt daar niets aan gedaan, met steeds beroerdere plekken als gevolg.”
Huiberts, onlangs nog met de Ekoland Innovatieprijs 2022
beloond voor het natuurgerichte bollenteeltsysteem dat
hij heeft ontwikkeld en inmiddels ook met economisch
succes in de praktijk brengt, was op de kennisdag het
meest gecharmeerd van de sessie met de titel ‘Ecologisch
gebaseerde systeemverandering met hulp van high tech in
de landbouw’, die werd verzorgd door WUR-onderzoeker
Simon van Mourik. “Ik ben ervan overtuigd dat we met z’n
allen die kant op moeten.”
Zelf heeft Huiberts inmiddels ook enige ervaring met precisielandbouw: een drone stelde hem in staat om percelen
vanuit de lucht te inspecteren. “Je ziet dan echt dingen die
je ontgaan als je op de grond tussen het gewas staat.”
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Precisielandbouw kan de input van gewasbeschermingsmiddelen of water
met maximaal 20 à 30 procent reduceren. Ook in financieel opzicht moet
het rendement niet worden overdreven: bij het verdienmodel voor agrariërs
kunnen nog steeds grote vraagtekens worden gezet, vooralsnog zijn het vooral bedrijven eromheen die eraan verdienen. Dat stelde onderzoeker Corné
Kempenaar van Wageningen Universiteit & Research (WUR) op de Kennisdag Smart Farming, die voor de tweede keer werd georganiseerd door het
Smart Farming NHN-netwerk van Greenport NHN.
Tijdens een toelichting op de Nationale Proeftuin Precisie Landbouw (NPPL)
voegde Kempenaar er overigens aan toe dat agrariërs geen keuze hebben.
“Hoewel de effecten dus niet moeten worden overdreven, levert precisielandbouw wel degelijk een grote bijdrage aan de verduurzaming van de landen tuinbouw. Het verschaft boeren en tuinders de noodzakelijke ‘license to
produce’. Precisielandbouw beoefenen zal ook steeds vaker een voorwaarde
worden om in aanmerking te komen voor subsidies.”

HET NIEUWE GOUD
Zijn WUR-collega Simon van Mourik verzorgde op de druk bezochte kennisdag een presentatie over ‘ecologisch gebaseerde systeemverandering met
hulp van high tech in de landbouw’. “Data zijn het nieuwe goud”, verzekerde
Sander Dekker, specialist Akkerbouw & Precisielandbouw bij CAV Agrotheek,
tijdens een toelichting op het project ‘Data gedreven landbouw of telen?’,
waar 23 agrariërs aan meedoen en dat een ‘data-rotonde moet opleveren’.
Onverwachts interessant voor bollentelers bleek de presentatie van de resultaten van het project ‘Precisie technologie ontwikkeling in pootaardappelen’, door WUR-onderzoeker Koen van Bohemen en pootaardappelenteler
Henk Geerligs. Camera’s op de rooimachine leveren nu al een schat aan
data, onder andere over de maatvoering en de kwaliteit, die niet alleen in
pootaardappelen maar ook in bollen tot een productieverhoging kan leiden.

‘AGRITECH CAPITAL’
De Noord-Hollandse gedeputeerde Ilse Zaal toonde zich onder de indruk van
alle voorbeelden van precisielandbouw, die de regio volgens haar enorme
kansen biedt. Mede dankzij de aanwezigheid van diverse datacentra in de
Wieringermeer heeft Noord-Holland-Noord volgens haar alles in zich om uit
te groeien tot ‘Agritech Capital’.
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