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▪ Passend binnen innovatiepijler 

van Vitale Teelt 2030

▪ Beschermen van plant

▪ Innoveren

▪ Gezonde leefomgeving

PPS Bollenrevolutie 4.0
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Wat als wij mensen niet meer kunnen zien?
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Wij zien een zwart gat, maar..
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▪ Symptomen van ziek zijn vaak al vergaand in de bol

▪ Het voorkomt erger in de keten

▪ Beschermt de exportwaarde 

van het product

Meten Röntgen – niet zichtbaar voor mens
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Metingen met FX10 en FX17

400-1000nm en 900-1700nm

Meten hyperspectraal – buiten het zichtbare licht
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▪ Gebruik maken van de 

mechanismen in de bol zelf

▪ Ingestraald licht verandert van 

golflengte door activiteit van cellen 

Metingen Pathoscreen – fluorescentie door plant
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▪ Alle data die komt uit sensoren stapelt op

▪ Menselijk inzicht is beperkend, en bepaalt daardoor de kosten

Data interpretatie is een uitdaging
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▪ Schaalgrootte en rekenkracht maken computer gestuurde 

beslissingen mogelijk

▪ De thermostaat is het oudste voorbeeld hiervan, net als een 

waterklok

▪ Het systeem gaat autonoom door, ook als wij slapen of niet 

aanwezig zijn

Wat als alle data niet meer door een mens is te 

bevatten?
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▪ HPC Annuna at Wageningen UR

▪ 80 CPU’s in 1 systeem

▪ 1500 Terabyte opslag

▪ 13 TeraFlops performance = 13 * 1012

▪ 1 desktop pc = 10 GigaFlops 10 * 109 factor 1300 langzamer

Rekenkracht inzetten om kwaliteit lus te sluiten
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▪ Sluit lus van veld, Elisa, Qpcr en bol 

beoordelingen

Kunstmatige intelligentie - objectherkenning
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▪ Strategisch – Investeringen, bouwplannen, rotaties

▪ Tactisch - Seizoensgebonden

▪ Operationeel – Van dag tot dag en uur tot uur

▪ Op alle niveau’s is intelligentie nodig

om hogere kwaliteit van product te verkrijgen!

Verschillende niveau’s van beslissingen nemen
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Bedankt voor uw 

aandacht

Ard Nieuwenhuizen

ard.nieuwenhuizen@wur.nl
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