Nieuwsbrief 5 januari 2006
Demonstratie GPS besturing
Op maandag 9 januari 2006 vindt op het biologisch landbouwbedrijf van Maatschap Van
Strien-Doggen, Oud Emmeloorderweg 34, 8307 RA Ens een demonstratie plaats
van het RTK GPS besturingssysteem. Aanvang 13.30 uur en 15.00 uur. Twee
aanvangstijden met hetzelfde programma.
Programma:
- Opening door Digni van den Dries, voorzitter SBF
- Uitleg over RTK-GPS besturing door Dennis Nijland van GeoMETIUS bv
- Uitleg over GPS en perceelsregistratie door Kees Vogelaar van Opticrop
- Demonstratie op het land langs de weg
De demonstratie wordt georganiseerd door het project Mechanisch Schoon in
samenwerking met de Stichting Bodembescherming Flevoland (SBF) en de stichting
Future Farming Flevoland (F3) en GeoMETIUS bv
Ook de Horeca is aanwezig.
De weersvooruitzichten en de toestand van het land zijn gunstig. Mocht het weer
onverwachts omslaan en de demonstratie daardoor niet doorgaan, dan wordt u daarover
voor maandagmorgen 10.00 uur per e-mail geïnformeerd.
U kunt ook bellen met Bertus Buizer, tel 06-20131199 of Joost van Strien, tel. 0617234866.
De demonstratie vindt plaats in combinatie met ondiep ploegen met een ecoploeg,
waarbij met de trekker bovenover het land wordt gereden.
De aansluiting van de werkgangen was voorheen enigszins een probleem, aangezien er
niet in de voor gereden wordt; daardoor was de onkruiddruk daar gemiddeld groter.
Met het RTK-GPS besturingssysteem op de trekker is de aansluiting goed en kan toch
bovenover gereden worden. Hierdoor blijft de structuur van de grond beter gespaard.
Ook voor andere bewerkingen, zoals de mechanische onkruidbestrijding dicht langs de
gewasrij lijkt RTK-GPS-besturing geschikt.
Meer informatie hierover vindt u op de websites www.mechanischschoon.nl in de rubriek
‘leveranciers’ en op www.geometius.nl
Graag tot ziens op maandag 9 januari!
Forum
Heeft u wensen, vragen of ideeën op het gebied van mechanische onkruidbestrijding? Zet
ze op het web bij het forum op www.mechanischschoon/forum
Makkelijk en laagdrempelig.
Een overzichtelijke website voor de praktijk
Op de website www.mechanischschoon.nl vindt u per gewas de nieuwste methoden en
technieken die praktijkrijp zijn. De omschrijving van de diverse machines en technieken
zijn aangevuld met foto’s en tekst. Verder vindt u er gerichte informatie van de
deelnemende machineleveranciers en natuurlijk het forum. De inhoud van de website is
helder en overzichtelijk.
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