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Korte omschrijving inhoud In Smart-AKIS wordt een network opgezet rond het thema 
“Smart Farming Technology (SFT)”. Voorbeelden van SFT zijn 
farm management information systems, precisielandbouw 
technologie, en landbouwautomatisering en –robotica.  

 
uitvoerende partijen 

betrokken kennisinstellingen Een lijst van alle partijen in het consortium wordt aan het eind 
van dit document gegeveni. Kennisinstellingen zijn op een 
blauwe achtergrond weergegeven. 

overige partijen  Zie boven. Overige partijen zijn met een andere kleur dan 
blauw aangegeven. 

 

 
Planning en voortgang  

Loopt het project volgens 
planning? Indien er wijzigingen 
zijn t.o.v. de plannen, geef 
hierop een toelichting. Indien er 

knelpunten zijn, geef hiervan 

een korte beschrijving 

Ja 

 

 
Highlights 

-inventarisatie van SFT (onderzoeksprojecten en producten op de markt) 
-inventarisatie van de houding van stakeholders t.o.v. SFT: ervaringen, wensen, sociale processen 
rond adoptie van SFT, barrières voor adoptie, rol van voorlichters en consulenten in adoptie 
-web-based platform waar geïnventariseerde SFTs gevonden kunnen worden (https://smart-
akis.com/SFCPPortal/#/app-h/dashboard ) 
-regionale workshops waarin voor de regio relevante SFTs onder de aandacht van telers en 
adviseurs worden gebracht 
 

 
 

Aantal opgeleverde producten  

Wetenschappe-

lijke artikelen  

Rapporten Artikelen in 

vakbladen 

Inleidingen/ 

workshops/ 
invited lectures 

Aangevraag-

de octrooien 
/first filings 

Spin-offs 

(*) 

1ii Project-

rapportages 
(niet 
openbaar) 

nvt 1iii nvt nvt 

 
 (*)  Hiermee wordt  bedoeld: contractonderzoek dat voortkomt uit dit project, aanvullende 

subsidies die zijn verkregen en spin-off bedrijvigheid. 

https://smart-akis.com/SFCPPortal/#/app-h/dashboard
https://smart-akis.com/SFCPPortal/#/app-h/dashboard


Verwacht u het komende jaar een octrooiaanvraag? Nee 

 

 

Bijlage: Titels van de producten of een link naar de producten op een openbare website  
 
Link naar samenvatting Kennis Online:  
https://www.wur.nl/nl/project/Smart-AKIS-.htm 
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