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Een evenement in het veld 
over de strategieën van onkruidbestrijding,  

alternatieven voor volledig chemische onkruidbestrijding 
  Identiek programma voor elke halve dag 
  

1. De specialisten aan het woord 
 De uitdagingen van de evolutie van de onkruidbestrijdingsmethoden,  

 door de Chambre d’agriculture van Seine-et-Marne 
 Een bewezen doeltreffendheid die technische precisie vereist, door ITB 
 De toekomstige bijdragen van de robotica, door Irstea 

  
2. Het bezoek aan de proeven van het ITB 
Studie van de doeltreffendheid van de verschillende strategieën van 
onkruidbestrijding, alternatieven voor volledig chemische onkruidbestrijding, 
afhankelijk van het type materiaal en het aantal uitgevoerde doorgangen. 
 

 3. Machines in actie op bieten … 
Dynamische demonstratie van de verschillende machines voorgesteld door  
8 constructeurs.  
 
4. … en op andere teelten! 
Demonstratie van de veelzijdigheid van het materiaal op veldboon, zomergerst 
en koolzaad. 
  

Institut Technique de la Betterave 
45 rue de Naples – 75008 PARIS – Frankrijk - Tél. 01 42 93 13 38 Informatienota Désherb'Avenir 

24 april 2017 

Drie halve dagen naar keuze om  
deel te nemen aan het evenement 

Woensdag 17 mei, namiddag Afspr. om 14u15 
Donderdag 18 mei, voormiddag Afspr. om 09u00 
Donderdag 18 mei, namiddag Afspr. om 14u15 

GRATIS TOEGANG 

17 en 18 mei 2017 



NIEUWIGHEDEN 
 
5. Gedeelte « Spuitdoppen » 

 Hoe de sproeikwaliteit verbeteren om de doeltreffendheid van het  
 contactproduct te maximaliseren en de dosissen ervan te  
 verminderen? 

 En waarom niet werken lokaal in de rij met een klassieke 
 sproeier? 
 
 

  
 
6. Gedeelte « Gerobotisseerde onkruidbestrijding » 

 Wat is het belang om robots te gebruiken voor de 
onkruidbestrijding? 

 Hoe werkt het … en werkt het? 
 
 
 

Kom en ontdek de antwoorden 
op dit evenement!         Toegang - Domaine de Champigny 77390 CRISENOY 

©Geoportail 
 
op 15 minuten van Melun       GPS Coördinaten:  
op 1 u 30 van Reims via de A4 (uitrit 15)     Lengtegraad: 48.599369  
op 1 u 45 van Beauvais via de A16 daarna de N104    Breedtegraad: 2.7295 
op 1 u van Parijs langs de A5 via de A6, de N104 of de N6 

Voor groepen vanaf 30 personen 
Contacteer ons voor een persoonlijke gids. 

Pas de restauration sur place 

©Tereos 
Klassieke sproeier uitgerust met spuitdophouder Tereos 

voor de lokale bespuiting.  



Volg het evenement op onze sociale netwerken 
 

@ITBetterave #desherbavenirV   Institut Technique de la Betterave  
 Bekijk hier de video van het evenement: Klik hier 

   De partners van het evenement 
 In samenwerking met:      

        Met de steun van  


