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Dit in het project Cimat ontwikkelde
prototype kan met verschillende
werktuigen tegelijk werken. Er werd
in aardappelen gedemonstreerd met
een onkruidbrander.

py
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Op weg naar een meer
gerobotiseerde landbouw

co

Een met een onkruidbrander uitgeruste polyvalente robotwagen die
werd aangestuurd met een taakkaart op basis van beelden die een robot
net daarvoor maakte van het aardappelperceel en een andere
robotwagen die lokaal herbiciden toepaste, waren de paradepaardjes
van een druk bijgewoonde demonamiddag ‘Smart farming &
robotisatie’ op 31 mei bij ILVO.
Patrick Dieleman

M

et 260 ingeschrevenen kan
van een succes gesproken
worden. Opvallend, maar
niet geheel onverwacht, was dat het
merendeel van de bezoekers jonger
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was dan 45. Dit initiatief kaderde in
een aantal Interregprojecten rond
precisielandbouw en automatisering,
waarin ILVO samenwerkt met pcfruit,
Inagro, PCS en commerciële partners.

Tractor 2.0
Professor Davy Pissoort van KU Leuven schetste de achtergronden van het
Interreg Vlaanderen-Nederlandproject
Cimat (www.cimat.be). Ze bouwden
een prototyperobot, waarmee ze
machineconstructeurs op weg willen
helpen om een machine op de markt te
brengen voor kleine en middelgrote
land- en tuinbouwbedrijven. Kort
samengevat zou je over een tractor 2.0
kunnen spreken, een tractor die tot de
essentie herleid werd, omdat het niet
nodig is een ruimte voor de bestuurder
te voorzien.

Mechanisatie
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Smart Growers introduceert
technieken in bedrijfsvoering
Joke Vandermaesen van pcfruit is projectleider van het Interreg VlaanderenNederlandproject Smart Growers

Spectaculair was de zo
goed als ogenblikkelijke
omzetting van data
naar een taakkaart.

© FOTO’S: PATRICK DIELEMAN
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Spectaculair was de zo goed als ogenblikkelijke omzetting van data naar een
taakkaart. Die data werden met een
camera verzameld door een drone
boven het aardappelveld. Er werd speciaal een tijdelijke 5G-antenne voorzien om de data snel bij de computer te

(www.smartgrowers.eu). Dit project
wil smart farmingtechnieken effectief
introduceren in de bedrijfsvoering, om
daarmee de duurzaamheid van onze
productie te verhogen. Ze werken daartoe samen met land- en tuinbouwers
in Vlaanderen en Nederland en met
hightech bedrijven aan beide kanten
van de grens.
Er wordt gewerkt rond drie teelten:
blauwe bes, asperge en boomkwekerij
in de vollegrond. Een eerste toepassing
is gerichte onkruidbestrijding in de
boomkwekerij en de teelt van blauwe
bes op basis van beeldherkenning.
Daarbij bekijkt men de mogelijkheden
van alternatieve herbiciden die biologisch afbreekbaar zijn, zoals azijnzuur
en pelargonzuur en van heet water.
Verder wil men efficiënter water
gebruiken door irrigatiesystemen op
een intelligente manier aan te sturen. ->

er

Omzetting van data
naar taakkaart

krijgen, die die data moest omzetten in
een taakkaart. Bij de demonstratie ging
het over de hoeveelheid onkruid, waarbij men de onkruidbrander indien
nodig heviger liet branden. Maar dat
zou ook een spuit kunnen zijn die
plaatsspecifiek doseert.
Joran Barbry van Inagro legde uit dat
aan elk gemeten punt op het veld naargelang de onkruiddruk een waarde van
1 tot 10 werd toegekend. Tussen de
punten werd geïntrapoleerd om een
kaart te creëren van het hele veld. De
operator stelt dan waarden in waarboven de brander (meer) werkt.
De getoonde machine werkte met
zeven branderkappen die werkten over
één volledige en twee halve ruggen.
Boven de volledige rug hingen drie
branders, de halve ruggen hadden er
elk twee. Deze beperkte capaciteit
wordt volgens Barbry gecompenseerd
doordat een dergelijke robot dag en
nacht kan werken.

Bo

Een eerste prototype moest grondig
herdacht worden, omdat het niet overweg kon met de ongelijke bodem in een
veldsituatie. Het prototype waarmee
gedemonstreerd werd, rijdt op
afstandsbediening. Dankzij de vierwielsturing kan die zo goed als ter
plaatse keren. De werkbreedte is aanpasbaar aan meerdere teelten. Dankzij
de drie driepuntshefinrichtingen kan
het met verschillende werktuigen tegelijk werken, en bijvoorbeeld wiedeggen
combineren met schoffelen of meststoffen strooien. Tijdens de demo werd
gedemonstreerd met een onkruidbrander van Vanhoucke Machine engineering. Steven Vanhoucke vertelde dat die
zo goed als niet werd aangepast om
met de robot te werken. Wel kreeg hij
een speciale sturing.

De door de camera onder een drone vastgestelde
onkruiddruk werd ogenblikkelijk doorgestuurd
naar de computer, die er nadien een taakkaart
van maakte.
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In gesprek met projectpartners
op infomarkt
Met twee camera’s creëer je een 3D-beeld,
zodat je de stamdiameter kan bepalen.
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Pcfruit ontwikkelde een snoeischaar in
combinatie met een grijparm, die gemonteerd op een robotarm fruitbomen moet
kunnen snoeien.

Deze kleine spuitboom met 5 dophouders
gemonteerd op een Treebot kan op 15 cm
boven de bodem spuiten. Dat laat toe om precies in te spelen op verschillen in onkruiddruk
gemeten door de camera.

fel- en bemestingstoepassingen. Hun
eigen expertise ligt in mechanica en
hydraulica. Voor de sturing doen ze een
beroep op de wetenschappelijke partners in het project.
Smart Growers toonde ook hoe je met
behulp van een irrigatiemodel en
bodemvochtsensoren water kan
besparen. In een proef bij een fruitteler
kon men bijvoorbeeld per ha 800 m³
water uitsparen in vergelijking met de
door de fruitteler ‘op het gevoel’ aangestuurde irrigatie. “Te veel water op het
verkeerde moment kan ook nadelig zijn
voor de opbrengst”, gaf Vandermaesen
nog mee. “Je gaat dan scheutgroei stimuleren en de kwaliteit van de peren
kan achteruitgaan.”
Acrofruit is een verbindingsproject tussen de technologiesector en de fruitsector. Op termijn moet een robot van het
type dat onder meer ingezet wordt als
lasrobot fruitbomen kunnen snoeien.
Kris Ruysen van pcfruit toonde een
snoeischaar in combinatie met een
grijparm die de tak moet beetnemen,
zodat die nauwkeurig kan worden
gesnoeid. Het knippen op vooraf aangegeven locaties lukt al. Er is echter nog
heel wat werk en technologie nodig om
de robot te leren om autonoom te bepalen waar een fruitboom precies
gesnoeid moet worden. Exobotic
toonde ook een Treebot uitgerust met
laser en twee camera’s. Met twee camera’s creëer je een driedimensionaal
beeld, zodat je de stamdiameter van
laanbomen kan bepalen. Dat moet de
boomkweker helpen om te weten hoeveel bomen van elke kwaliteitsklasse hij
heeft op zijn veld. In een wijngaard zou
die de hoeveelheid en kwaliteit van de
aanwezige druiven kunnen inschatten.
We leerden dat autonoom werkende
machines echt niet meer zo veraf zijn.
Het is goed dat wetenschappers en
spitstechnologiebedrijven in de
genoemde projecten de ruimte krijgen
om ‘het leergeld’ van de telers die er als
eersten in zullen investeren zo laag
mogelijk te houden. n
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Als derde toepassing wordt voor de drie
genoemde teelten onderzocht welke
meerwaarde remote sensing-technieken
(beeldmateriaal verzameld met drones
of satellieten) kunnen hebben voor het
vroegtijdig opsporen van problemen en
voor het in kaart brengen van variatie
in het perceel.
Er werd gedemonstreerd met de Treebot van Exobotic Technologies, een
lichtgewicht autonome werktuigendrager van slechts driehonderd kilogram bedoeld voor fruitaanplantingen,
wijngaarden en boomkwekerij. De
robot was uitgerust met een kleine
watertank en een kleine spuitboom
met 5 dophouders.
Die staan zodanig dicht bij mekaar dat
het mogelijk is om te spuiten van op
15 cm boven de bodem, wat toelaat om
enorm precies in te spelen op plaatselijke verschillen in onkruiddruk. De
robot was op maat om een veldje
blauwe bessen te behandelen. De spuit
werd aangestuurd op basis van beelden
gemaakt met een camera met een specifiek spectrum om vegetatie te onderscheiden van niet begroeide plekken
(NDVI, zie ook de vegetatiekaarten
gemaakt door VITO voor de agrometeorologische berichten). In wezen ging
het hier dus om een alternatieve
totaalherbicdetoepassing.
David Nuyttens van ILVO stelde dat de
getoonde oplossing ongeveer 50% herbiciden kon uitsparen in vergelijking
met een volleveldstoepassing. In sommige omstandigheden kan 80 tot 90%
bereikt worden. Het is ook al technisch
mogelijk om dergelijke systemen te
‘leren’ om onkruiden te onderscheiden
van de geteelde planten, maar dit vereist telkens een specifieke voorbereiding.

Nadien kreeg iedereen de vrijheid om
in gesprek te gaan met alle projectpartners. Lambers LMB toonde een werktuigendrager voor zaai-, spuit-, schof-

