
08.30 – 09.00  Drop-in fika

09.00 – 12.00 Moderator: Johan Lagerholm, agronom, rådgivare VäxtRåd     
  · Välkommen och inledning av dagen  
  · 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. Erik Pettersson, Lantmännen

     - New Holland T7.315HD,  vår senaste och en av marknadens modernaste   
       traktormodell. Mårten Lindroos (fd Eriksson), Agripro 
      - Greenbot, ”Framtiden är här – att köra med autonoma (förarlösa) fordon”
         Mikael Bergqvist, PrecisionMakers   

12.00 – 12.45  Lunch och miniutställning

12.45 – 15.00 · Föreläsning: Innovation genom inkräktare - Lärdomar från John Deere 
     Per Frankelius, docent vid Linköpings universitet och projektledare för Grönovation 
   · Presentationer och demos – inom- och utomhus
     - LogMaster - Svarta lådan för din lantbruksmaskin. Christian Reimer, DataVäxt

     - Med Yara N-sensor använder du sensorteknologi för att mäta grödans   
        kvävbehov i realtid. Anna Hermansson, DataVäxt

     - Sensormätningar med drönare tar reda på kvävebehovet i raps och vete  
      Anders Halberg, Airinov   
  Avslut med kaffe

   
  

PROGRAM

ANMÄLAN

Miniutställning: Välkommen att ta med roll-up, 
broschyrställ eller liknande till miniutställningen. 
Uppge intresse vid anmälan. 

Anmäl dig här senast 14/9. Begränsat antal platser.

Hitta hit 
Torps Säteri, Husby-Oppunda, 640 33 Bettna 

Kontakt
Cilla Krantz, AgroÖst Sörmland  070-384 64 24

Välkommen till Torps Säteri fredag 30 september! 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.

SMART FARMING

ROBUST TEKNIK- OCH TJÄNSTEUTVECKLING I FRAMKANT

SEMINARIUM PÅ TORPS SÄTERI 30 SEP

Programmet kan komma att utökas.
Motsvarande event arrangeras på Vreta Kluster i Östergötland 29/9.

https://simplesignup.se/private_event/81835/9d6f0cf4c2
http://rosenhanska.se/vagbeskrivning/

