V.B.I.- VRIENDENKRING AFD. LIMBURG,

Zonhoven, 10/1/21

Uitnodiging WEBINAR
“Drones in de landbouw: waar staan we vandaag?”
+ Nieuwjaarstoost
Maandag 18 januari 2021- 19u
Beste collega’s bio-ingenieur, landbouwingenieur, ingenieur scheikunde en landbouwindustrieën en
partners,
Als ‘alternatieve’ nieuwjaarsreceptie in bijzondere tijden hebben we dit jaar gekozen om aan te
sluiten bij een webinar over Drones in de landbouw. Dit wordt georganiseerd door EUKA, VITO, ILVO
en Pcfruit en zal doorgaan op maandag 18 januari van 19u tot 21u30. Aansluitend zullen wij dan ook
even klinken op het nieuwe jaar en onze beste wensen met jullie delen. Dit zal in een aparte Teams
meeting, dus via een aparte link, gebeuren. De nieuwjaarsreceptie zal dus uit twee delen bestaan
waarover hieronder meer informatie alsook de links (twee!) om in te schrijven (webinar) en deel te
nemen aan de nieuwjaarstoost.

Tijdens dit digitaal event op 18 januari, licht Flanders Make/EUKA samen met VITO, ILVO en Pcfruit
de resultaten toe van verschillende onderzoeksprojecten waar dronedata gebruikt wordt om
meerwaarde te creëren in de landbouw. De toepassingen gaan van opbrengstvoorspelling tot ziekteof onkruiddetectie en accurate informatie om te kunnen bemesten tot op het niveau van individuele
planten. Als afsluiter is er een getuigenis over de meerwaarde van drones voor de precisieteelt van
landbouwbedrijf van den Borne.
Dit evenement kadert in de context van volgende projecten:
– Industrie 4.0 Proeftuin ‘Drones in de bouw en landbouw’
– Industrie 4.0 Proeftuin ‘Smart Farming 4.0’
– Interreg Intelligenter Fruit Telen (IFT)
– Interreg Smart Growers
– H2020 SmartAgriHubs
– LA-traject “WikiLeeks: preciezer prei telen met precisielandbouw”
Inschrijven kan via volgende link:
https://euka.flandersmake.be/events/eventlandbouw/?fbclid=IwAR09ImOZVqIDwNdJ4mVElqprux
95Wyn86tAlAKqyinMBAbjbt0DIRfUvyfA
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DEEL 1: WEBINAR (19u – 21u30)

Opgelet: U ontvangt een bevestigingsmail na uw inschrijving en pas enkele dagen voor het webinar
een link om het webinar zelf te volgen.
Kijk in uw spam-folder als u geen email ontvangt.

DEEL 2: NIEUWJAARSTOOST (21u30 – 22u)
Dit zal bestaan uit het uitbrengen van een toost door de voorzitster, gevolgd door een virtuele drink
en babbel tussen de aanwezigen.
Inschrijven is niet nodig, om deel te nemen klikt U op onderstaande link.
U hoeft hiervoor Windows-Teams niet geïnstalleerd te hebben. U kan gewoon kiezen voor
‘Doorgaan in deze browser’.
Mocht u Windows Teams hebben geïnstalleerd dan kiest u ‘Uw Teams-app openen’.
Titel: Nieuwjaarstoost VBI Limburg
Deelnemen via uw computer of mobiele app
Klik hier om deel te nemen aan de vergadering :
Privacy-instellingen beheren in Opties voor vergaderingen
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