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Doel 

Een geautomatiseerd systeem voor het oogsten van 
vruchtgroenten, zoals komkommers, trostomaten en 
paprika's, omdat het moeilijk is om arbeidskrachten voor 
het oogstwerk te vinden. 
 

Situatie in de kas 

Zowel komkommers als komkommerplanten zijn groen. 
Komkommers hangen op een onvoorspelbare plaats en zijn 
niet tegelijkertijd oogstrijp.  
 

Resultaat en toekomstige ontwikkelingen

Tijdens proeven in de kas herkende de oogstrobot 95% van de 
rijpe komkommers en plukte daadwerkelijk 80 tot 90%. IMAG 
onderzoekt nu hoe de oogstrobot ook voor andere gewassen 
kan worden ingezet. 
 
Financiering 

Het Ministerie van LNV heeft de ontwikkeling van de oogstrobot gefinancierd. 

Hoe doet de oogstrobot dat? 

De oogstrobot voert voor elke komkommer de volgende 
handelingen uit: 

 een opname van het gewas met een camera maken 
 met beeldverwerking herkennen of er komkommers 

hangen 

 

Wat kan de oogstrobot? 

De oogstrobot ziet een komkommer, beoor-deelt of de 
komkommer oogstrijp is en plukt hem. Hiermee bootst de 
robot de ooghand-coördinatie na die mensen van nature 
hebben. 

 de afstand berekenen door stereo-vision 
 via de afmetingen van de komkommer beoordelen of 

de komkommer oogstrijp is 
 een obstakelvrije route bepalen en met een thermisch 

mes oogsten 
 

Originele opname door het vision systeem (links). Eindresultaat 
beeldanalyse met twee gedetecteerde komkommers (rechts). 



Inleiding 
Wageningen UR ontwikkelt een oogstrobot voor 

vruchtgroentengewassen zoals komkommer, 
trostomaat en paprika. De oogst is een 
arbeidsintensieve taak. Automatisering van 
teelthandelingen komt tegemoet aan signalen uit 
de tuinbouwpraktijk die wijzen op een nijpend 
tekort aan geschoolde arbeidskrachten.  

De oogstrobot is ontwikkeld voor het hoge 
draad teeltsysteem. Dit teeltsysteem resulteert in 
een open gewasstructuur waarin de vruchten beter 
zichtbaar en benaderbaar zijn dan in het 
traditionele teeltsysteem.  

  

Prototype 
Centraal onderdeel van de robot is een mobiel 

platform, de kar, dat zich over de 
verwarmingsbuizen, het buisrailsysteem, door de 
kas kan verplaatsen. Dit platform draagt alle 
onderdelen van de robot, zoals de robotarm, de 
camerasystemen, de elektronica, de 
energievoorziening en de computer.  

De robot gebruikt twee camerasystemen, één 
op de kar en één op de robotarm. De camera op 
de kar maakt overzichtsopnamen van het gewas. 
Dit systeem wordt gebruikt om komkommers te 
detecteren en vast te stellen of ze oogstrijp zijn. 
Ook wordt dit systeem gebruikt om de positie van 
de komkommer in de 3D ruimte te bepalen ten 
behoeve van de aansturing van de manipulator. Zo 
nodig kan voor fijnpositionering van de robotarm 
de camera op de robotarm detailopnamen in de 
buurt van de vrucht maken. 

 

Oog-hand coördinatie 
De werkruimte van de robot is zeer krap en de 

kans op botsingen met het gewas of 
constructiedelen van de kas is groot. Tijdens het 
oogsten dient de robot daarom een goede ‘oog-
hand coördinatie’ te hebben. Ook wordt de robot 
keer op keer met nieuwe omstandigheden 
geconfronteerd: geen twee komkommers hangen 
op precies dezelfde manier aan de plant. Op basis 
van informatie van de camerasystemen berekent 
het besturingssysteem een bewegingsprofiel voor 
de robot dat gegarandeerd botsingsvrij is. 

De robotarm draagt het knipgereedschap 
waarmee de komkommer wordt vastgepakt en van 
de plant wordt gesneden. Voor het 
knipgereedschap wordt gebruik gemaakt van 
thermische snijtechniek. Door de hoge 
temperatuur van het mes worden virussen gedood 
en de snijvlakken dichtgeschroeid. 

  

Visiontechnologie 
De detectie van groene vruchten in een groene 

omgeving was een cruciale stap voor de 
automatisering van de oogst. Gekozen is voor een 
detectietechniek gebaseerd op verschillen in 
spectrale eigenschappen van vruchten en 
bladeren. Bladeren vertonen ongeveer dezelfde 
reflectieeigenschappen bij 850 nm en 970 nm. 
Vruchten daarentegen hebben een significant 
sterkere reflectie op 850 nm dan op 970 nm. Op 
deze wijze kan onderscheid worden gemaakt 
tussen vruchten en andere delen van de plant. 
Tijdens experimenten in een kas werden op deze 
wijze 95% van de vruchten gedetecteerd. 

Komkommers rijpen niet allemaal tegelijk af. 
Daarom moet alvorens te mogen oogsten de 
rijpheid van de vrucht vastgesteld worden. 
Komkommers bestaan voor meer dan 95% uit 
water. Het gewicht kan daardoor makkelijk op 
basis van het volume van de vrucht worden 
geschat. Met behulp van een geometrisch model 
is het volume geschat en kon 97% correlatie 
worden bereikt met het werkelijke gewicht van de 
vrucht. Voor de aansturing van de manipulator is 
het nodig de 3D positie van de komkommer te 
weten. Door twee opnamen te maken vanaf twee 
posities is het mogelijk een 3D reconstructie van 
de scène te maken.  

 

Praktijkproef automatisch oogsten 
In het najaar van 2001 is de oogstrobot onder 

praktijkomstandigheden in een kas getest. Meer 
dan 75% van de aanwezige komkommers werden 
met succes geoogst. Gemiddeld genomen had de 
robot nog wel 65 s nodig voor het oogsten van 
één komkommer. Verkorting van de cyclustijd 
door middel van snellere hard- en software staat 
centraal in toekomstig onderzoek. 
 


