Kwekers blij met selectierobot

‘Moet nog wel wat
aan gebeuren’

Ziekzoeken zonder omkijken is er nog niet bij,
ondanks de inzet van de Selector ziekzoekrobot
van Smit Constructie en H2L Robotics. Het eerste
echte gebruiksseizoen is toch goed verlopen,
vinden de kwekers. ‘Er moet nog wel wat aan
gebeuren’, stellen ze.
Tekst: Ellis Langen en Hans van der Lee | Fotografie: René Faas
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“V

oor een eerste jaar zijn we er blij mee, maar
het moet beter”, zegt Nico Wit van Wit Flowerbulbs in ’t Veld, die er twee heeft rijden.
Op zo’n tien percelen reed de robot gemiddeld twee keer. In het begin bleef er iemand even bij. Daarna
ging de Selector uren alleen aan de slag. De percelen werden
fysiek nog een keer nagelopen. De robot herkent afhankelijk
van maat en soort gemiddeld 60 procent van de zieke planten met TBV (tulpenmozaïekvirus), bijna hetzelfde als een
goede ziekzoeker. Wit hoopt dat het percentage richting 95
procent kan. “Wat zichtbaar is voor het oog, moet de robot
in de toekomst kunnen pakken. Al wil ik geen verwachtingen scheppen die niet haalbaar zijn.”
Erik Neefjes gebruikte de Selector bij Borst Bloembollen
in Obdam. Hij durfde de overstap van verf naar Roundup
nog niet aan. Hij liet het ziekzoeken over aan het menselijk oog, maar testte de machine wel. “Er moet nog wel
wat aan gebeuren”, vat hij de wensen samen. “Ik vind het
lastig te begrijpen dat de machine wel een twijfelgeval pakt
en vervolgens een overduidelijke virusplant laat staan.”
Wat Neefjes betreft mag de machine ook leren TVX mee te
pakken. Toch heeft hij vertrouwen in de Selector. “Kijk, het
ziekzoekseizoen is kort en in die paar weken moet dat ding
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Dit selectieseizoen reden er
twaalf selectierobots rond.

Het exact aantippen van de virusplanten met Roundup
moet soms nog wel wat preciezer.

‘32 machines in de maak’

zich bewijzen. Ik ben ervan overtuigd dat als straks alle
ervaringen zijn verwerkt in aanpassingen, we volgend jaar
weer stappen kunnen zetten.”
Het slagingspercentage, het aantippen na herkenning, ligt
volgens Wit iets lager dan 60 procent. Dat komt omdat de
Selector soms een zieke plant wel herkent, maar het spuitmechanisme de plant op het laatst toch niet met Roundup
bespuit en ook zou het spuitmechanisme dichter bij de
plant moeten komen, aldus de kweker. “Hier liggen dus nog
belangrijke verbeterpunten.” Natuurlijk ligt er een langere
wensenlijst bij de fabrikant, maar die bestaat voor een groot
deel uit kleine verbeteringen. Wit heeft er vertrouwen in dat
die voor een groot deel opgelost worden. “Het belangrijkste is dat de Selector gaat herkennen wat het oog ook ziet
en wat exacter wordt in het aantippen. De rest is eigenlijk
bijzaak.”
Ook bij Apeldoorn Bloembollen in Egmond-Binnen is er
‘flink mee gedraaid’. Jan-Karel Apeldoorn is tevreden met
het resultaat. “Er zijn geen grote dingen, aanpassen is een
kwestie van schaven”, vindt de kweker. “Vorig jaar zijn we
begonnen, dit jaar zijn we pas echt los gegaan. Er is al een
groot aantal hardware- en softwarematige verbeteringen
doorgevoerd bij de machines. Het meeste is gedaan.”

Smit Constructie is tevreden over hoe de Selectors hebben gewerkt. Bij de laatste evaluatie bleken de gebruikers volgens Mark Smit tevreden, al blijven er altijd
zaken te verbeteren, zoals gebruiksgemak. De machines worden veel uren ingezet, ook ’s nachts. “Wel merken we dat de ene kweker iets als een virus bestempelt en de ander niet. Daarom is het lastig iets te zeggen over herkennings- en
slagingspercentages.”
De kwekers liepen in het begin veel bij de machine om er zoveel mogelijk van te
leren en de gevoeligheid bij te stellen. “Het is zeker de bedoeling om de machines
autonoom te laten werken, maar bij de start op een perceel moet je altijd ter plaatse zijn om de machine in te schakelen en de gevoeligheid in te stellen.” Smit kon
niet alles oplossen in het seizoen, maar kijkt continu naar verbeteringen. “Het gaat
om details, we zijn niet tegen dingen aangelopen waarmee we niet verder konden.”
Volgens Smit moeten nog wel veel data met een goede beeldkwaliteit worden ingevoerd om een zo zuiver mogelijk virusbeeld te krijgen van verschillende stadia bij
cultivars. De beelden van de twaalf machines worden deels opgeslagen en dat zorgt
volgens Smit al voor redelijk volledige data. Straks wordt er ook nog veel materiaal voor TVX verzameld. “Dan gaat de Selector waarschijnlijk markeren in plaats
van elimineren en worden de planten handmatig weggehaald.”
Voor volgend jaar februari maken Smit Constructie en H2L Robotics totaal dertig
machines voor spoorbreedte 180 cm en twee voor spoorbreedte 225 cm. “Dus de
interesse is goed.” Volgens Smit is de markt voor de machines niet groot. Gezien het
tulpenareaal schat hij dat er 150 tot 200 machines verkocht kunnen worden. Dit jaar
hebben tien bloembedrijven twaalf Selectors in gebruik: Triflor en Wit FlowerBulbs
hebben er twee, de rest heeft er één rijden; Apeldoorn Bloembollen, Borst Bloembollen, Germaco, Smak Tulips, Horizon Flowers, Karel Bloembollen, Van Lierop en
Pronk Tulpen. “Vier van hen hebben voor 2023 nog een of meer machines besteld.”

WUR EN STEKETEE
Ondertussen werken ook Wageningen Universiteit & Research en machinebouwer
Steketee aan een ziekzoekwagen die TVX én TBV herkent. Onderzoeker Ard Nieuwenhuizen: “Ons uitgangspunt is anders. H2L Robotics en Smit lossen een arbeidsprobleem op, wij richten ons op ziekzoekkwaliteit.” Volgens de onderzoeker zijn goede
resultaten behaald, waar ook H2L Robotics wat hem betreft de markt mee op kan. “De
algoritmes behalen een nauwkeurigheid van 50 tot 70 procent, afhankelijk van de cultivar en de uiting van het virus. Ons project is gestart als een publiek-private samenwerking met Steketee, maar ook andere commerciële partijen kunnen meedoen.”
Nieuwenhuizen heeft H2L Robotics en Smit benaderd voor samenwerking in de
datasets, maar zover is het nog niet gekomen.
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Bij Wit Flowerbulbs is Nico Wit veel bezig
geweest met de robot. In een nieuw perceel blijft hij er aan het begin bij om de
gevoeligheid in te stellen. “Daarna mag
hij lekker een paar uur zelf aan de slag.”

De Selector is in werking
te zien in een flimpje op de
website van Greenity.

Wat betreft het gebruiksgemak zou Wit liever een diesel- in
plaats van een benzineaggregaat willen hebben, onder andere omdat een benzineaggregaat gevoelig is voor vervuiling.
Om die reden laat hij de machine dag en nacht stationair lopen en gebruikt hij tot nu toe de duurdere brandstof Aspen.
Ook Apeldoorn ervoer storingen met de aggregaat. Eerder
bleek de robot lastig te keren, waardoor van autonoom werken geen sprake was. Dat is volgens Apeldoorn opgelost.

RIJDEN VOOR DATA
Na de bloei gaat Wit data van ziektebeelden op het blad verzamelen van TVX. Natuurlijk zou de Selector nog getraind
kunnen worden op meer virussen. “Maar een plant zit vol
met virussen. Echter niet alles is schadelijk of zichtbaar, dus
alleen TBV en TVX is prima.” In de meeste cultivars is hij nu
gestopt met de robots; hij doet alleen nog een paar kleine
maten. Dat betekent niet dat de Selectors niet meer op het
land zijn. “We zijn nu bijvoorbeeld data aan het verzamelen
van grove maten die in knop staan.”
Over de capaciteit is Wit Flowerbulbs tevreden. De machine
rijdt gemiddeld 900-1.000 meter per uur. Daarmee gaat hij
even snel als een ziekzoeker. Het grote voordeel is dat de robot meer uren maakt, want hij draait ’s avonds door tot het
punt dat er dauw op het blad zit. Ook heeft de machine geen
last van concentratieverlies. “Normaal waren we half maart
tot eind mei dagelijks met 18 tot 24 man aan het ziekzoeken. Door de twee robots zijn we dit jaar met twaalf mensen
minder aan het selecteren dan vorig jaar. Bij voldoende
selectiecapaciteit kunnen er misschien meer soorten op het
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blad worden geselecteerd dan alleen de echt noodzakelijke.
Dan bespaar je later ook op met het oog selecteren van de
bloem.”
Ook Apeldoorn liet het ziekzoeken niet alleen aan de
Selector over, er liep altijd een ziekzoeker mee. “Het kan
autonoom, maar omstandigheden veranderen. Soms ligt er
dauw op het gewas en het beeld is anders als de dauw weg is.
Het is dus handig om een menselijke ziekzoeker in de buurt
te houden.” Met nachtvorst en regen reed de machine niet,
maar anders was 2 hectare per dag haalbaar in ‘nette partijen’. De teller op de machine hield bij hoeveel planten zijn
gespoten. “Ik ben benieuwd of dat beeld straks klopt met de
virusuitslagen.”

VIRUSGEVOELIGE SOORTEN BLIJVEN TELEN
Wit hoopt dat door de selectierobot het gemakkelijker wordt
de partijen meer zuiver te houden aangezien het middelenpakket tegen luizen slinkt. “We hopen dat we virusgevoelige soorten kunnen blijven telen die we anders niet meer
zouden kunnen telen.” De selectierobots hebben volgens
Wit geen invloed op hun cultivarkeuze. “Het is niet zo dat
we meer zullen kiezen voor soorten die goed met de robot
kunnen worden gedetecteerd en behandeld. De markt blijft
leidend bij onze keuze voor cultivars.” Naast het zuiverder
houden van partijen, helpt de robot ook bij het personeelsprobleem; het is immers steeds lastiger voldoende en goede
ziekzoekers te vinden.
Neefjes denkt dat voorlopig nog wel met het menselijk
oog op virus wordt gezocht bij Borst. “We hebben heel veel
kleine partijen, er staan meerdere partijen in een bed. Dat
is lastig voor de machine, want virusbeelden zijn niet in alle
partijen hetzelfde.”
Als voldoende aan het wensenlijstje is voldaan, heeft Wit
volgend jaar een derde robot en over twee jaar een vierde. “Dan hebben we bijna geen mensen meer nodig voor
bladselectie. Ik verwacht dat de robot de bladselectie in de
toekomst geheel overneemt. Bij selecteren op de bloem zal
altijd een mens nodig blijven.”
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