
2. 

ROBOTS IN THE AGRIFOOD SECTOR 
 
(see below google translate for the Dutch article) 
 
Er zijn al chirurgische robots en robots die het werk in de zorg 
kunnen verlichten. Maar er zijn ook robots die grasmaaien en het 
huis stofzuigen. Ondanks alle ontwikkelingen die al in gang zijn 
gezet, is de roboticarevolutie nog maar net op gang gekomen! Want 
mede door verbeterde chiptechnologie kunnen robots steeds meer 
taken aan. Ook in de agrifoodsector en bij de glastuinbouw worden 
slimme robots steeds belangrijker! 
In 2050 leven er naar verwachting 9 miljard mensen op de 
wereld, 2 miljard meer dan nu. De groei van de wereldbevolking 
zal gepaard gaan met een toenemende vraag naar voedsel. Dat 
stelt de agrifoodsector voor een flinke uitdaging. Waarbij verdere 
robotisering cruciaal zal worden om al die monden te kunnen 
blijven voeden. 
ROADMAP 
Volgens de Roadmap for U.S. Robotics zullen robots in de toekomst 
zo goed als alle arbeiders vervangen op boerderijen. Bewatering, 
oogsten en plukken kunnen sneller, veiliger en goedkoper met 
behulp van robots. Nu al zijn er automatisch rijdende tractoren 
die met behulp van gps-technieken en sensoren ploegen of zeer 
nauwkeurig bestrijdingsmiddelen spuiten, aardbeien die worden 
geplukt door robots en koeien die door robots worden gemolken. 
Omdat robots het saaie, repetitieve, zware, vieze en ergonomisch 
slechte werk kunnen doen, kunnen mensen in de agrarische 
sectoren zich gaan toeleggen op taken die meer appelleren aan 
hun intelligentie en inzicht. Een ander interessant aspect is dat het 
Amerikaanse National Robotics Engineering Center denkt dat door 
robotica kleine Amerikaanse boeren concurrerend kunnen blijven. 
Interessant dat juist ook kleinschaligheid kan worden bevorderd 
door robotica. 
PLUKKEN, SORTEREN, INSPECTEREN 
Dankzij onder meer sensoren worden robots ook steeds 
nauwkeuriger in het plukken, sorteren en inspecteren van gewassen. 
Uitdagend is uiteraard dat in de kas en op het veld levende planten 
natuurlijk zorgen voor een steeds veranderende omgeving. Toch zijn 
er al prototypen van robots die soorten onkruid, zoals ridderzuur, 
herkennen en met behulp van gps op de centimeter nauwkeurig 
vinden en verwijderen van het veld. Dit is interessant voor 
biologische boeren. Ook kan pizza patch cultivation – een systeem 
waarin meerdere gewassen in een ‘pizzapunt’ worden verbouwd 
– floreren door robotica. Kleine, intelligente robots kunnen feilloos 
tussen de gewassen laveren om daar verschillende metingen en 
teelthandelingen te verrichten. Iets dergelijks vindt plaats bij de 
aardappelteelt. Daar worden individuele planten bij verminderde 
inkomende zonnestraling (bijvoorbeeld door bomenrijen langs een 
perceel) soms op iets grotere afstand van elkaar gezet. Doordat 
pootmachines tot op de centimeter variabel kunnen werken, is de 
teelt zo heel specifiek te maken. 



DOORBRAAK 
Robots gaan dus steeds beter functioneren in wisselende 
omstandigheden. Bedrijven en onderzoeksinstellingen werken 
binnen het EU-project CROPS (Clever Robots for Crops) verder 
aan robots met gps en sensoren die in staat zijn vruchten, zoals 
appels, druiven en paprika’s, in een ongestructureerde omgeving 
te herkennen, rijpe vruchten van onrijpe te onderscheiden en 
vruchten van de plant te snijden zonder vrucht, blad en stengel te 
beschadigen. 
ECONOMISCHE ASPECTEN 
Wageningen University is vorig jaar verkozen tot beste 
landbouwuniversiteit ter wereld. Niet voor niets is daarom 
Wageningen UR Glastuinbouw aangesteld als coördinator van het 
CROPS-project. Daarnaast levert de universiteit een inhoudelijke 
bijdrage aan de ontwikkeling van een robot om paprika’s te 
oogsten. Ook heeft Wageningen UR een tool ontwikkeld die alle 
relevante bedrijfseconomische aspecten van robotisering in kaart 
brengt. De aanschaf van robots kan een forse investering zijn. De 
tool helpt telers dan om vooraf te bepalen of dit rendabel is. 
NAAR $ 100 MILJARD IN 2020 (+300%!) 
Robots worden dus op steeds meer terreinen ingezet. De 
roboticatrend zal daarmee alleen maar aan kracht gaan winnen. 
Adviesbureau Deloitte gaat ervan uit de roboticasector in 2020 
een omvang zal hebben van $ 100 miljard, een stijging van circa 
300% vanaf het huidige niveau! En onderzoeksbureau Grand View 
Research verwacht dat alleen al de markt van landbouwrobots zal 
groeien van $ 817 miljoen eind 2013 naar $ 16,3 miljard in 2020. 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
GOOGLE	  TRANSLATE	  	  
	  
	  
TRENDS	  
	  
There	  are	  already	  surgical	  robots	  and	  robots	  that	  can	  eliminate	  	  hand	  work	  in	  
healthcare.	  But	  there	  are	  also	  robots	  that	  mow	  grass	  and	  
home	  vacuuming.	  Despite	  all	  the	  developments	  that	  are	  already	  underway	  
put,	  the	  robotics	  revolution	  has	  only	  just	  begun!	  Because	  
partly	  due	  to	  enhanced	  chip	  technology	  allows	  more	  and	  more	  robots	  
tasks.	  Also	  in	  the	  agrifood	  sector	  and	  in	  greenhouses	  
smart	  robots	  increasingly	  important!	  
In	  2050,	  life	  there	  is	  expected	  to	  be	  9	  billion	  people	  on	  the	  
world,	  two	  billion	  more	  than	  today.	  The	  growth	  of	  the	  world	  
will	  be	  accompanied	  by	  an	  increasing	  demand	  for	  food.	  Which	  
the	  agrifood	  sector	  presents	  a	  major	  challenge.	  Wherein	  further	  
robots	  will	  be	  critical	  to	  all	  those	  mouths	  
keep	  feeding.	  
	  
	  
ROADMAP	  
According	  to	  the	  Roadmap	  for	  US	  Robotics	  robots	  will	  in	  future	  
as	  well	  as	  all	  replacement	  workers	  on	  farms.	  Watering,	  
harvesting	  and	  picking	  can	  be	  faster,	  safer	  and	  cheaper	  with	  
Using	  robots.	  Already	  there	  are	  automatic	  driving	  tractors	  
those	  using	  GPS	  technology	  and	  sensors	  plow	  or	  very	  
accurate	  spraying	  pesticides,	  strawberries	  
picked	  by	  robots	  and	  cows	  being	  milked	  by	  robots.	  
Because	  robots	  boring,	  repetitive,	  heavy,	  dirty	  and	  ergonomic	  
poor	  work	  to	  do,	  people	  in	  the	  agricultural	  
sectors	  are	  going	  to	  focus	  on	  tasks	  that	  are	  more	  appealing	  to	  
their	  intelligence	  and	  insight.	  Another	  interesting	  aspect	  is	  that	  the	  
US	  National	  Robotics	  Engineering	  Center	  think	  through	  
robotics	  small	  American	  farmers	  remain	  competitive.	  
Interesting	  that	  even	  small	  scale	  can	  be	  promoted	  
by	  robotics.	  
	  
	  
PICKING,	  GRADING,	  INSPECTION	  
Thanks	  among	  other	  sensors	  are	  also	  becoming	  robots	  
accurate	  in	  picking,	  sorting	  and	  inspecting	  crops.	  
Challenging	  course,	  is	  that	  in	  the	  greenhouse	  and	  in	  the	  field	  of	  live	  plants	  
natural	  provide	  an	  ever-‐changing	  environment.	  Yet	  his	  
there	  are	  already	  prototypes	  of	  robots	  that	  weeds	  such	  as	  knight	  acid,	  
recognizing	  and	  using	  GPS	  to	  the	  centimeter	  
find	  and	  remove	  the	  field.	  This	  is	  interesting	  for	  
organic	  farmers.	  Also	  pizza	  patch	  cultivation	  -‐	  a	  system	  
where	  multiple	  crops	  in	  a	  pizza	  point	  cultivated	  



-‐	  Flourish	  by	  robotics.	  Small,	  intelligent	  robots	  can	  flawlessly	  
between	  the	  washed	  navigating	  to	  different	  measurements,	  and	  there	  
to	  carry	  out	  cultivation	  operations.	  Something	  similar	  occurs	  in	  the	  
potatoes.	  There,	  individual	  plants	  at	  reduced	  
Incoming	  solar	  radiation	  (eg	  by	  rows	  of	  trees	  along	  a	  
plot)	  sometimes	  put	  at	  a	  slightly	  greater	  distance	  from	  each	  other.	  Because	  
planters	  to	  the	  centimeter	  to	  work	  variable,	  is	  
cultivation	  so	  as	  to	  make	  it	  very	  specific.	  
	  
	  
BREAKTHROUGH	  
Robots	  will	  therefore	  always	  function	  better	  in	  changing	  
circumstances.	  Companies	  and	  research	  work	  
within	  the	  EU	  project	  CROPS	  (Clever	  Robots	  for	  Crops)	  further	  
to	  robots	  with	  GPS	  and	  sensors	  that	  are	  capable	  of	  fruits,	  such	  as	  
apples,	  grapes	  and	  peppers,	  in	  an	  unstructured	  environment	  
recognize,	  ripe	  fruit	  immature	  to	  distinguish	  and	  
fruits	  cut	  from	  the	  plant	  without	  fruit,	  leaf	  and	  stem	  to	  
damage.	  
	  
	  
ECONOMIC	  ASPECTS	  
Wageningen	  University	  was	  voted	  last	  year	  as	  best	  
agriculture	  university	  in	  the	  world.	  Not	  for	  nothing,	  therefore,	  
Wageningen	  UR	  Greenhouse	  Horticulture	  has	  been	  the	  coordinator	  of	  the	  
CROPS	  project.	  In	  addition,	  the	  university	  provides	  knowledge	  
contribution	  to	  the	  development	  of	  a	  robot	  to	  peppers	  
harvest.	  Wageningen	  UR	  has	  also	  developed	  a	  tool	  that	  all	  
relevant	  business	  aspects	  of	  robotics	  in	  map	  
brings.	  The	  purchase	  of	  robots	  can	  be	  a	  substantial	  investment.	  The	  
Tool	  helps	  farmers	  than	  to	  determine	  in	  advance	  whether	  it	  is	  profitable.	  
TO	  $	  100	  BILLION	  IN	  2020	  (+	  300%!)	  
So	  robots	  are	  deployed	  in	  more	  and	  more	  areas.	  The	  
robotics	  trend	  will	  therefore	  only	  going	  to	  gain	  momentum.	  
Consulting	  firm	  Deloitte	  assumes	  the	  robotics	  sector	  in	  2020	  
a	  magnitude	  will	  have	  $	  100	  billion,	  an	  increase	  of	  approximately	  
300%	  from	  the	  current	  level!	  And	  research	  Grandview	  
Research	  expects	  market	  alone	  agricultural	  robots	  
grow	  from	  $	  817	  million	  end	  of	  2013	  to	  $	  16.3	  billion	  by	  2020.	  


