SEMINARIUM PÅ VRETA KLUSTER 29 SEP

SMART FARMING

Välkommen till Vreta Kluster! Ta del av spännande presentationer av ny teknik och innovationer
på lantbruksområdet. Syftet med dagen är att skapa nya möten och kontakter, ge inspiration och
ökad kunskap, samt bidra till fortsatt tillväxt på området.
PROGRAM

ROBUST TEKNIK- OCH TJÄNSTEUTVECKLING I FRAMKANT

08.30 – 09.00

Drop-in fika

09.00 – 12.00
		

· Välkommen och inledning av dagen
Moderator: Per Frankelius, Linköpings universitet och Grönovation

		· Föreläsning och workshop: Hur skapas innovation? – ta del av verktyg och		
		
metoder samt konkreta exempel från bland annat Volvo och Stanford University
		 Mikael Johnsson, entreprenör, innovatör samt forskare vid Blekinge Tekniska Högskola.
		
Innovationsledare och konsult på Munktell Science Park i Eskilstuna
		· Presentationer och demos – inom- och utomhus
		
		

- LM2 –ett nytt digitalt verktyg som ger dig helhetskoll och förutsättningar att 		
optimera din affär. Först ut är spannmålshandel och maskinöversikt. Vill du bli
testpilot? Erik Pettersson, Lantmännen

		
		
		

- Greenbot, ”Framtiden är här – att köra med autonoma (förarlösa) fordon”
Vad kan vi göra idag med autonom teknik och vad är det som kommer runt hörnet?
Claus Bjerre, PrecisionMakers

		 - ”FarmSight - din verksamhet, våra produkter och vår expertis mot en effektiv 		
och produktiv verksamhet” Anders Marklund, försäljningschef på Åhmans Traktorcentrum
12.00 – 12.45

Lunch och miniutställning

12.45 – 15.00
		
		
		

· Presentationer och demos – inom- och utomhus
- LogMaster - Svarta lådan för din lantbruksmaskin. Nu kan du ta tillvara all 		
information från fältarbeten och fordon och visa den överskådligt på Lantbruk.se i realtid.
Victor Johansson, DataVäxt

		
		
		

- Med Yara N-sensor använder du sensorteknologi för att mäta grödans 		
kvävbehov i realtid. Möjliggör exaktare gödningsspridning för en jämnare 		
kvalitet, högre kväveutnyttjande och en bättre miljö. Anna Hermansson, DataVäxt

		
		
		
		
		

- Sensormätningar med drönare tar reda på kvävebehovet i raps och vete –
ger färdiga styrfiler för kvävegivan för användning i alla typer av traktorterminaler.
Anders Halberg, Airinov
- Exakt sådd och radhackning möjliggörs av kamerastyrd ramp. System Cameleont teknikutveckling för effektiv ekologisk odling. Lars Askling, Gothia Redskap

		Avslut med kaffe

		
		

