PLAATSSPECIFIEK SPUITEN,
PLOEGEN EN BEMESTEN
Max (links) en Gijs Sturm: Meer doen met
precisielandbouw in bieten

Het akkerbouwbedrijf van Koos Sturm, zijn vrouw Jozefien en hun zonen Max en Gijs zet
vol in op precisielandbouw. De maatschap uit Ens draait mee in het praktijkproject Natio
nale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL). De precisietechnologie heeft ook voor de bieten
teelt interessante toepassingsmogelijkheden.
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Met de nieuwe spuit worden komend jaar
de melkdistels in de bieten pleksgewijs
aangepakt met Lontrel 100. “Een bespuiting met Lontrel kost suiker”, geeft Gijs
aan. Max: “Een week voor we gaan spuiten
laten we de loonwerker met zijn drone de
onkruiddruk in kaart brengen. Daarvan maken we een digitale taakkaart, waarna de
spuit de distels pleksgewijs kan bestrijden.”
Een variabele toepassing van bodemherbiciden biedt in bieten minder perspectief
volgens Max. “Vanwege de middelenmix is
dit niet eenvoudig te realiseren.”
De drone willen de broers ondermeer ook
gebruiken bij het tellen van planten en het
lokaliseren van aardappelopslag. Zo kan
ook de bestrijding hiervan efficiënter.
‘Investeringen die zich terugverdienen’
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Gijs: “Precisielandbouw is extra interesMax, Gijs, Jozefien en Koos Sturm
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