
 InRow 

De machine 

De Robocrop Inrow is gebaseerd op dezelfde 

beproefde technologie als de succesvolle 

Robocrop2  cameragestuurde schoffelmachine. 

Robocrop InRow gebruikt een digitale video 

camera om beelden vast te leggen van het 

gewas voor de schoffelmachine. De beelden 

worden vervolgens geanalyseerd om de positie 

van de individuele plant in het beeld te bepalen. 

Deze informatie wordt gebruikt om de machine 

over de gemiddelde lijn te sturen en de 

individuele roterende schoffelbladen (InRow 

weeder disc) te synchroniseren met de locatie 

van het gewas. De Robocrop computer past 

constant de rotatiesnelheid van de 

schoffelschijf aan om de onderlinge verschillen 

in plantafstand te compenseren. 

De Robocrop InRow Schoffelmachine werkt op 

een enkele camera. Een enkele camera ziet 

een gewasgebied van ongeveer 2 meter breed. 

Bij bredere machines wordt de machine 

voorzien van meerdere camera’s 

Het Inter-row en InRow werktuig 

Gebaseerd op de standaard Robocrop cameragestuurde schoffelmachine hebben 

we de nauwkeurigheid behouden van minder dan 10mm ten opzichte van de 

gewasrij. De werkdiepte kan nauwkeurig ingesteld worden door de dieptewielen 

voorzien van parallellogram. 

Mechanisch ontwerp 

Het InRow schoffelsysteem is gebaseerd op een roterende schoffel om een as, 

ingesteld om te schoffelen tussen de gewasrij op een geringe diepte van gewoonlijk 

zo’n 20mm. De sikkelvormige schoffelschijf is ontworpen om tussen en rondom de 

plant te schoffelen terwijl deze om zijn as roteert. De rotatie van de schoffelschijf is gesynchroniseerd 

met de voorwaartse beweging van de machine en de positie van de plant bepaald door de 

geanalyseerde camera beelden. De vorm van de schoffel en synchronisatie-instellingen zijn een 

compromis tussen het maximaal te schoffelen gebied en het creëren van voldoende tolerantie voor 

planten die buiten de rij staan. Dit voorkomt plantschade. De tolerantie hangt af van het groeipatroon 

van het gewas. Voor gewassen die zeer gelijkmatig opkomen kan de niet geschoffelde zone tot bijna 

nul gereduceerd worden. Een niet geschoffelde zone van 80mm in diameter is gebruikelijk. 

Over het algemeen is een prestatie van 2-5 planten per seconde per rij haalbaar. Dit komt overeen 

met een capaciteit van 1-2,5 Ha per uur schoffelwerk bij een 3 meter machine met een rijafstand van 

47cm. Het percentage geschoffeld gebied is dan meestal meer dan 98%. 
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Plant detectie met behulp van computerbeelden 

Een algoritme gebaseerd op een twee dimensionale wavelet lokaliseert de individuele 

plant. Deze wavelets verzorgen een ruimtelijk gelokaliseerd instrument om een periodiek 

plantenpatroon te creëren uit individuele planten en hun naaste buren. De aanvankelijke 

bepaling van de “Mexicaanse hoed wavelet” is gebaseerd op het voorspellen van de 

plantpositie van het “Kalman filter tracking algorithm”.  Een aanpassingstap, welke met 

“size hill climbing” de “Mexicaanse hoed” op de planten plaatst, gevolgd door het “Kalman 

filter” als ze hun weg volgen over het beeld. Alle fouten tussen aangemerkt gewas en 

roterende schoffelblad word gecorrigeerd door de continu verstelbare klep op de 

hydraulische aandrijving van het schoffelblad. De Robocrop InRow schoffelmachine kan 

zelfs prima zijn werk doen als de planten tegen elkaar aan gegroeid 

zijn, hoewel voor betrouwbare werking de plantafstand van belang is. 

Onkruidreductie 

Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat een onkruid reductie van 

98,5% haalbaar is. Doordat de schoffelmachine in de rij en tussen de plantenschoffelt zijn 

het aantal handwied uren sterk te reduceren, wat u een flinke kostenbesparing oplevert. 

Sterke punten van de Garford Inrow schoffelmachine. 

 

 De schoffelschijf schoffelt het gebied tussen het gewas 

 De conventionele schoffelmessen schoffelen tussen de gewasrijen 

 Tot 98,5% onkruidreductie 

 Eenvoudig te verstellen tussen verschillende gewasafstanden 

 Wereldwijd meer dan 70 systemen verkocht (2012) 

 Zeer betrouwbaar 

 Kan zowel groen als roodbladig gewas schoffelen 
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