
Eerste WURKS training Precisielandbouw voor leerlingen Helicon 
bij PTC⁺ Dronten 

Op maandag 19 maart en woensdag 28 maart jl. namen zeven 3e jaars leerlingen van 
de MBO-opleiding nivo IV Manager Agrarisch Loonwerk van Helicon, deel aan de 
eerste tweedaagse training Precisielandbouw bij PTC⁺ Dronten.                            

Door te oefenen met verschillende technische toepassingen van precisielandbouw, 
kregen de leerlingen een goed beeld van de mogelijkheden van deze tak van sport. 
 
Het moderne loonbedrijf maakt in toenemende mate gebruik van precisielandbouw. Om die 
reden volgde een groep van zeven leerlingen van MBO Helicon onlangs een tweedaagse 
training bij PTC⁺ Dronten. De training maakt gebruik van de WURKS lesmodules 
precisielandbouw voor MBO en HBO. Aansluitend op de theorie die al op school was 
gegeven, voerden de leerlingen uiteenlopende praktische opdrachten uit.   
 
In twee praktische dagen kwamen de volgende thema’s aan bod:  

- GPS-plaatsbepaling met behulp van een handheld GPS ontvanger in een pocket PC 
(PDA); Op een perceel werden de perceelsgrenzen vastgelegd en  specifieke plekken 
gemarkeerd zoals een vogelnest, een greppel en een drain.  

- GPS-systemen op trekkers met ploeg en veldspuit; Met deze machinecombinaties werd 
de AB lijn uitgezet en de A+ lijn. Vervolgens werden de rijlijnen en kopakkers in het 
systeem gebracht. Er werd gebruik gemaakt van een Trimble FMX-console, een SBG-
console en een Müller-console. De data werden op een USB-stick vastgelegd en 
vervolgens verwerkt op een laptop met Farm Works Office. 

- Gewasreflectiesensoren met een getrokken Hard veldspuit met 4 Greenkeeper 
gewasreflectiesensoren; Door middel van lichtreflectiemetingen zijn verschillen in 
gewasreflectie (NDVI-waarden) vastgelegd op een USB-stick voor het maken van 
variabele taakkaarten. 

- GEO-bedrijfsmanagementsystem van Farm Works Office; De met de Green-Seeker 
verkregen perceelsdata werden ingelezen in het bedrijfsmanagement- systeem. Samen 
met de AB-lijnen die vanuit het rechtrijsysteem zijn opgeslagen via de FMX-terminal 
werden taakkaarten gemaakt om een plaats specifiek spuitadvies op te stellen. 

In kleine groepen leerden de leerlingen werken met de mogelijkheden van technieken die 
worden toepast bij precisielandbouw. Hierbij is precisielandbouw duidelijk op de cirkel gezet 
van het moderne loonbedrijf. In de discussies die er volop waren, is door de bril van de 
toekomst gekeken. Het werd hierbij duidelijk dat de leerlingen zich er van bewust zijn dat dit 
een prima aftrap was om precisielandbouw breed in beeld te krijgen. 

 

 

 

 



Een foto impressie: v.l.n.r. en vbno; geografische gegevens vastleggen met een handheld en data verwerken op een laptop in 
het Farmworks programma. Werken met een automatisch stuursysteem bij grondbewerking en in dit geval ploegen. 

  

 
Vervolg foto impressie: vlnr en vbno: werken met rechtrijsysteem en sectieafsluiting op een veldspuit en het opnemen van 
variatie in vegetatie met gewasreflectiesensoren . In een GEO-bedrijfsmanagementsysteem AB-lijnen en  GreenSeeker 
gegevens uit de FMX-terminal inlezen in een notebook en hier perceelskaarten van maken, gevolgd door een spuitadvies  met 
variabele afgifte per hectare. 

                                                           


