Nieuwsbrief

Uitnodiging demoveld groenbemesters
Vanuit het Praktijknetwerk Niet Kerende Grondbewerking/Demoproject
Duurzaam Bodembeheer Friesland

Donderdag 15 augustus
Locatie: Proefboerderij SPNA
Hooge Zuidwal 1, 9853 TG, Munnekezijl
Tijd: 13.30 uur – 17.00 uur

U bent van harte uitgenodigd deze middag aanwezig te zijn op de proefboerderij Kollumerwaard. Op het
demoveld liggen 12 verschillende groenbemesters(mengsels) die voor de akkerbouw interessant kunnen
zijn. Daarbij zullen diverse aspecten van de teelt van groenbemesters worden belicht. Ook de
mogelijkheden voor inzet binnen NKG systemen zullen worden behandeld.
Aan het eind van de middag zal een z.g. rollenkneuzer de groenbemesters platrollen en kneuzen. Deze
methode van zaaien (directzaai) wordt in het buitenland veelvuldig toegepast om groenbemesters
mechanisch te vernietigen waarna het perceel kan worden ingezaaid met een volggewas.

Deze demomiddag is een samenwerking tussen LTO Noord, SPNA en DLV Plant.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland. Het Ministerie van Economische Zaken,
Landbouw en Innovatie ( EL&I) is eindverantwoordelijk voor POP2 in Nederland.
Website: http://www.nietkerendegrondbewerking.nl/
Meer informatie: info@nietkerendegrondbewerking.nl

Nieuwsbrief
Programma (in groepjes):
•

13.00 uur: Ontvangst met koffie, thee, fris

•

Bezichtiging van groenbemesters op het demoveld. Wyncko Tonckens en Christoffel den Herder
(DLV Plant) vertellen per groenbemester(mengsel) over de diverse teeltaspecten in de akkerbouw.

•

Bezichtiging van gewasremming. Op één van de veldjes is gewasremming ontstaan als gevolg van
inzet van glyfosaat voor inzaai. Jan Salomons (DLV Plant) zal hier toelichting over geven.

•

Beoordeling bodem en beworteling. Derk van Balen (PPO) zal aan de hand van een gegraven sleuf
uitleg geven bij verschillende groenbemesters en hun effect op de bodem.

•

Presentatie mogelijkheden van groenbemesting voor de akkerbouw. Harm Westers (teler/adviseur
Bioadvies) zal vertellen over mogelijkheden van groenbemesting. Hierbij zal dieper worden ingegaan
op relatief “onbekende” groenbemesters.

•

Aan het eind van de middag zal er een kleine velddemonstratie zijn waarbij de groenbemesters
gerold en gekneusd worden met de Evers maïsstoppelkneuzer. Uitleg hierbij door Christoffel den
Herder (DLV Plant) en de firma Evers.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Wyncko Tonckens via w.tonckens@dlvplant.nl of 06 5379 2322.
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