
Precisielandbouw  

in de praktijk 

 Presentaties (10.00 tot 12.00) 

 Workshops (13.00 tot 17.00) 

 Informatiebeurs (13.00 tot 17.00) 

 Demonstraties (13.00 tot 17.00) 

Met o.a. aandacht voor:   

 Gewas-Sensing 

 Automatische werktuigbesturing 

 
 
 
 
 
 

Organiseren op 2 juli 2013  
de landelijke dag  

Tijd:  Van 10.00 uur tot 17.00 uur. 

Locatie:  PTC+ Dronten, Wisentweg 13c,  

 8251 PB Dronten  

Zie de website van DLV Plant voor het programma www.dlvplant.nl  
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  Precisielandbouw in de praktijk. KOM OOK! 

   
Praktijkdemonstraties en kennisuitwisseling door middel van presentaties en workshops, dat staat 

centraal in het programma van de Praktijkdag Precisielandbouw. Het belooft een zeer interessante dag 

te worden voor iedereen die nieuwsgierig is naar de mogelijkheden van precisielandbouw maar zeker 

ook voor ervaringsdeskundigen.  
  
Waarom?  
De ontwikkelingen in de precisielandbouw gaan snel, met name op het gebied van machine-aansturing 

en gewasmeting van groei en bemestingsbehoefte. Meerdere technieken zijn praktijkrijp en worden 

momenteel in de praktijk getest, bijvoorbeeld in het praktijknetwerk “Sparen met Precisie” en het 

demoproject “Schoon en zuinig Precisiebemesting”. Verschillende telers en werktuigleveranciers in 

Flevoland werken mee aan de toepassing en doorontwikkeling van deze technieken en ondertussen zijn 

deze technieken ook al interessant voor andere telers. We kunnen trots zijn op de innovatiekracht die 

Nederland heeft als het gaat over precisielandbouw. Initiatieven in Flevoland zoals bijvoorbeeld Smart 

Farming © en de samenwerkingen die er zijn tussen de verschillende kennispartijen zoals bijvoorbeeld 

CAH Vilentum, PTC+ Dronten en de ondernemers, zorgen voor ontwikkeling en vooruitgang. Er wordt 

veel ondernomen in Flevoland en dat willen we graag met u delen. 
 

 
  
Wat is er te zien? 
Automatische werktuigbesturing zoals ploegbesturing, variabel poten en variabele precisiebemesting. 

Maar ook nieuwe technieken voor gewasmeting  zoals sensoren op  de trekkercabine of aan machines, 

camera’s onder  onbemande vliegtuigjes (airborne spectraal sensing) en het gebruik van 

satellietbeelden. 
 
Het zijn de nieuwste middelen om de groei en de behoefte aan meststoffen en water te kunnen meten. 

“Meten is weten” gaat ook hier op en hoe beter je weet waar precies behoefte aan is, des te sneller 

kun je maatregelen nemen. Deze technieken en ook de dataverwerking worden op de praktijkdag 

gedemonstreerd en toegelicht. 
 
De uitdaging waar nu aan wordt gewerkt is: “Hoe zorg je ervoor dat de verzamelde data direct 

toepasbaar is in het werk?” en “Hoe kan ik er optimaal van profiteren?” Dit zijn vraagstukken voor 

de nabije toekomst maar gezien de snelheid waarmee de techniek verandert is het ook een zeer goede 

dag om de mogelijkheden die nog wat verder van ons af liggen te verkennen. 
 
Dagprogramma 
Wilt u zich laten informeren over de laatste stand van zaken omtrent de techniek en de 

precisielandbouw in de praktijk, dan bent u van harte welkom op deze praktijkdag bij PTC+ in Dronten. 

Het programma start om 10.00 uur met presentaties en vanaf 12.30 uur kunt u deelnemen aan 

workshops en demonstraties. Uiteraard ontmoet u de ondernemers in de stands en dat kan de gehele 

dag (vanaf 10 tot 16.00 uur). De toegang is gratis.  



  
Als u het vrijblijvend het dagprogramma via de mail wilt ontvangen stuur dan een bericht naar 

infoainf@gmail.com   
  
Locatie 
PTC+ Dronten 
Wisentweg 13-C, 8251 PB Dronten 
 
Informatie 
Wilt u nadere informatie over deelname als standhouder of wilt u een demonstratie geven? Neemt u 

dan contact op met  Herman Krebbers van DLV Plant, tel. 06-53400066of e-mail h.krebbers@dlvplant.nl 
 
U bent van harte welkom! 
Namens de organiserende partijen, 
  
AINF (Agrarisch InnovatieNetwerk Flevoland), het Praktijknetwerk Sparen met Precisie van DLV Plant, 

PTC + Dronten en wordt ondersteund door LTO Noord, Schoolboerderij "De Drieslag" en het initiatief 

Smart Farming ©. 
 
PS alle partijen nodigen de eigen achterban uit, het kan dus zijn dat u dit bericht meerdere keren 

ontvangt. Hiervoor onze excuses.  
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