Precisielandbouw en gewasbescherming:
hoe precies?
KNPV-najaarsvergadering, 16 december 2009
Gaia 1+2, Droevendaalsesteeg 3, Wageningen
U hebt u aangemeld voor de KNPV najaarsvergadering. Deze
vindt plaats in het gebouw Gaia aan de Droevendaalsesteeg in
Wageningen. Het is het tweede gebouw aan de rechterkant,
gerekend vanaf de rotonde (het gebouw links op de foto - het zit
vast aan het eerste gebouw, genaamd Lumen).
Parkeren kan voor en achter het gebouw op de aangegeven
plaatsen. Als dat vol is kan het ook achter het Atlasgebouw
(groot gebouw met netstructuur aan de overkant) of naast Radix
(het laatste bebouw in het rijtje), maar dat is wel iets verder
lopen.
Achter het gebouw is een overdekte fietsenstalling.

Routebeschrijving per auto:
Vanaf Utrecht of Arnhem:
A12 afslag Ede, Bennekom, Wageningen. Volg richting Wageningen. Ga rechts bij de eerste rotonde:
Droevendaalsesteeg.
Vanaf Nijmegen:
A50, afslag Renkum, Oosterbeek, Wageningen. Volg richting Wageningen. Sla rechtsaf bij de eerste
verkeerslichten (Diedenweg). Ga rechtdoor bij de twee rotondes en de verkeerslichten en links bij de volgende
rotonde: Droevendaalsesteeg.
Vanaf Tiel:
A15, afslag Rhenen. Volg richting Rhenen en dan Wageningen.
Eerste rotonde rechtdoor. Bij verkeerslichten linksaf (Kortenoord
Allee). Rechtdoor op de rotonde. Bij de verkeerslichten
achtereenvolgens rechtsaf (Nijenoord Allee), rechtdoor, rechtdoor en
links (Mansholtlaan). Bij de rotonde linksaf: Droevendaalsesteeg. De
Droevendaalsesteeg is niet meer te bereiken via de Bornststeeg.

Tot ziens a.s. woensdag!

Het organisatiecomité,
Corné Kempenaar (WUR PRI Agrosysteemkunde,
corne.kempenaar@wur.nl): inhoudelijke coördinatie
Jos Wubben (BLGG): inhoudelijke coördinatie
Jan-Kees Goud (jan-kees.goud@wur.nl): organisatorische zaken
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Programma:
Onderwerp lezing

Sprekers

Tijd

Welkom
Inleiding

Gert Kema (voorzitter KNPV)
Dagvoorzitter Jan Bouwman (KNPV)

9.00
9.05

Visie akkerbouwsector op kansen PL
voor precisiegewasbescherming
Visie vanuit productschap
Visie expert Agro-ICT op precisiegewasbescherming in de toekomst

Duo-presentatie Erik Greve (HPA)
en Geert Hermans (ZLTO)

9.10
(40 min)

Duo-presentatie Wim Nugteren (Freelance adviseur
agribusiness) en Erno Bouma (Agrometeorologisch
adviesbureau Erno Bouma)

9.50
(40 min)

Koffiepauze
Visie vanuit techniekbedrijf op precisiegewasbescherming in de toekomst
Visie vanuit onderwijs(behoefte) m.b.t.
ontwikkeling en implementatie
precisielandbouw en gewasbescherming

Ton van der Voort van der Kleij (Kvernelandgroep)
in overleg met Theo Vulink (Federatie
Agrotechniek)
Duo-presentatie Bert van Sonsbeek (GKC,
programmagroep Precisielandbouw en Has Den
Bosch) en Rob Kerkmeester (Has Den Bosch)

Lunchpauze
Ontwikkelingen plant- en
gewasherkenning
Ontwikkelingen schurftherkenning fruit

Ard Nieuwenhuizen (WUR-PRI Agrosysteemkunde)
Jan van de Zande (WUR-PRI Agrosysteemkunde)

Zuringherkenning en
bestrijding/robotisering
Herkenning viruszieke bloembolplanten

Frits van Evert (WUR-PRI Agrosysteemkunde)

Detectie/sensing (bodemgebonden)
ziekten en plagen

Thomas Been (WUR-PRI Agrosysteemkunde)

Ton Baltissen (WUR-PPO Bomen-Bollen)

Koffiepauze
Plaatsspecifiek doseren van
gewasbeschermingsmiddelen
Mechanische onkruidbestrijding in de rij

Corné Kempenaar (WUR-PRI Agrosysteemkunde)

Precisie in de kas

Eldert van Henten (WU Agrarische
bedrijfstechnologie, WUR Glastuinbouw)
en/of Peter van Weel (WUR Glastuinbouw)
Peter Leendertse (CLM)

Telers en gewasbescherming op de
vierkante millimeter
Stellingen met paneldiscussie
Samenvatting/afsluiting
Borrel

Rommie van der Weide (WUR-PPO AGV)

o.l.v. Jan Bouwman
Jan Bouwman

10.30 – 11.00
(30 min)
11.00
(30 min)
11.30
(30 min)
12.00 - 13.15
(1.15 h)
13.15 - 13.30
(15 min)
13.30 - 13.45
(15 min)
13.45 - 14.00
(15 min)
14.00 - 14.15
(15 min)
14.15 - 14.30
(15 min)
14.30 - 15.00
(30 min)
15.00 - 15.15
(15 min)
15.14 - 15.30
(15 min)
15.30 - 16.00
(15 min)
16.00 - 16.15
(15 min)
16.15 – 17.10
(55 min)
17.10 – 17.15
(5 min)
17.15 – 18.00
(45 min)

