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Vruchtrijping in tomaten



Wat als…
• de foutmarge in de oogstprognose in de laatste week 

gehalveerd kan worden?
• Daarmee deze productie i.p.v. het dagtarief tegen het 

weekcontract tarief verkocht wordt?
• De verkoper meer tijd krijgt voor het sluiten van de 

deal?
• Minder onverkocht blijft en dus minder gestort wordt?
• Minder wijzigingen in na-oogst planning en resources 

(transport, verpakkingen, e.d.) ontstaat (=rust!!)



Accurate oogstprognose biedt:

• Potentiële winstverdubbelaar voor kwekers (+5% 
omzet bij ca. 5% winst = 10% winst!)

• “Het haalt de emotie uit het tot stand komen van 
de prijs” (Cor Hendriks – Rabobank Nederland)

• Hogere leveringsbetrouwbaarheid

• Voorspelbaarheid in verkoop – minder speculatie

• Hogere omzet – beter resultaat
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Digitale herkenning tomaat

Beelden van Wageningen UR

Kleur detectie



Digitale herkenning tomaat

Kleur en diepte 
detectie

Beelden van Wageningen UR



Gebruik van cameratechniek
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Yield & 
quality

Gezonde planten

•Oogst prognose

•Groei snelheid(homogeneity)

•Rijheid

•Onkruid (management)

•Geometrische kenmerken(2D/3D)

Stress

Gestresste planten

•Photosynthese (CF)

•Geometrische kenmerken

•Spectral information

Welke maatregelen neem je als je stress 
vindt?

Disease

Zieke planten

•Spectrale analyse & patroon herkenning

•Volg ontwikkelingen/maatregelen in de tijd
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WeedsGrowth

Sensors

Add-on



The Good Dinosaur, Pixar, 2015





Approach









Target approach using visual servoing

A modular software 
framework was 
developed and 
implemented for 
eye-in-hand sensing 
and robot motion 
control.

Laboratory testing at Umeå University
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Autonomoon rijden



Stappenplan

✓ Sensorconfiguratie 

✓ Software aanpassing op sensorconfiguratie

✓ Engineering 

✓ Productie 1ste serie

✓ Implementatie 1ste serie

✓ Ervaringen opdoen, verbeteringen implementeren

✓Marktintroductie  



Partners

Wetenschappelijke 
partner:



Voor meer informatie:

HortiKey B.V.
Burg. Crezeelaan 42A

2678 KZ De Lier
www.hortikey.com

Wageningen Research
Droevendaalsesteeg 4
6708 PB Wageningen

www.wur.nl


