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PROGRAMMA BIOLOGISCHE VELDDAG 2019
Toekomst & Techniek (TT) Lelystad
10.00 uur

Symposium
Schuur erf

‘Toer door de Biologische Kringloop’.
Centraal staat wat kringlooplandbouw is en in de boerenpraktijk kan betekenen.

Agrifirm

Start BioVelddag
14.00-15.30:
elke 30 min
Demoveld
Veldplein

Velddemo Drone

Boerenlandvogels beschermen met Drones. Demonstratie van het zoeken van 'eieren' met een drone met
warmtecamara. Herhaling van de demonstratie is afhankelijk van het thermisch verschil in temperatuur.

Raymond de Vries
4D Precisie Natuurbeheer

14.00 -14.30
en 15.00 uur
Veldplein

Veldpresentaties
Demoveldjes
rondom veldplein

Rondleiding demo veldjes Agrifirm. Groenbemesters & ziekten en plagen; Hoe maak je een keuze? Wat
leveren akkerranden op? Stimuleren akkerranden natuurlijke vijanden of juist plaaginsecten De voor en
nadelen in beeld!

Agrifirm

14.00 uur
doorlopend

Machine demo
Robots

Rondom het veldplein zijn diverse robots actief voor autonome zelfrijdende onkruid bestrijding.

Agrointelli Robotti
Naio Oz en Naio Dino

14.15 uur
BASIS 8+9

Veldpresentatie
Bodemverdichting &
Bewerking

Invloed van rijpaden op de bodemverdichting in relatie tot de opbrengst.
En de invloed van grondbewerking op rugvorm en -structuur in peen.

Derk van Balen
- WUR Open teelten

14.30 uur
Agroforestry
2, 3, 4

Veldpresentatie
Forestry & ReMIX

Voordelen Agroforestry; akkerbouwgewassen met notenteelt (2)
De meerwaarde van mengteelten granen en vlinderbloemigen (4)
De verschillen in bloemen en kruidenmengsels voor meer natuur (3)

Maureen Schoutsen, Andrew
Dawson, Isabella Selin Noren WUR Open teelten
Flevolands Agrarisch Collectief (FAC)

14.30 uur
Veldplein

Veldworkshop
Inputs & risico

Gangbare inputs in Bio: (on)nodige risico’s? Biologisch biedt ruimte voor een beperkt gebruik van
gangbare inputs. Maar hoe groot zijn de risico’s op residuen? Bionext en Biohuis zijn een project gestart
over de risico’s. Luister en denk mee met de eerste resultaten

Gerdine Kaptijn - Bionext
Biohuis

14.30 uur
Sluitkool veld

Veldpresentatie
voorjaarsploegen

De resulatenen en verschillen van diverse zaaibedbereiders. De effecten van later ploegen om de
voordelen als groenbemesting, uitrijden van mest in het voorjaar voor het ploegen en een beter ontwikkeld
bodemleven te benutten.

Project 'Voorjaarsploegen
op kleigrond'
- Delphy

15.00 uur
Sluitkoolveld

Velddemo Robots

Een robot demonstratie van autonoom schoffelen met de Robotti van AgroIntelli vanuit het project
SMARAGD

Bram Velthuizen - SMARAGD

15.15 uur
Veldplein

Velddemo Robots

Robot demonstratie Naïo. De Naïo is bedoeld voor grootschalige akkerbouwgewassen en werkt op basis
van een zeer nauwkeurige GPS-systeem, plot-registratie en live plantdetectie

Roel van Erp, Abemec

15.15 - 16.00
en 16.45 uur
Veldplein

Veldpresentaties
Demoveldjes
rondom veldplein

Waarom de groenbemester belangrijk is voor het bodemleven. Knelpunten en oplossingen met
monitoringstechnieken in spruitkoolteelt. Hoe haal ik zoveel mogelijk rendemen uit mijn groenbemester?
Hoeveel levert het u op? We rekenen het graag uit!

Agrifirm

15.30 uur
Strokenteelt
6+7

Veldworkshop
Strokenteelt

Hoe en waarom strokenteelt? Praktische 'strokenteelt' ervaringen van ERF en onderzoeksresultaten van
WUR-Open teelten.
Het effect van een insectenpopulatie in strokenteelt en de invloed van grondbewerking. Wat zijn slimme
combinaties voor ziektes en plagen?

Dirk van Apeldoorn en Fogelina
Cuperus - WUR Open teelten
Roy Michielsen - ERF BV
Maria van Boxtel - Land&Co

16.30 uur
Veldplein

Veldworkshop

Naar 100% kringlooplandbouw? Mogelijkheden en onmogelijkheden voor de toekomst. De mineralen en
energiereserves raken op, naar een self-supporting systeem is een must maar krijgen wij de biologische
kringloop rond?

Ruud Hendriks - Warmonderhof
Biohuis
BioAcademy

16.30 uur
Sluitkool veld

Machine demo
schoffelen

Combischoffelwerktuig van Schmötzer, uitgevoerd met ´Klaas´ camerasturing

Schmötzer

17.00 uur
Demoveld
Veldplein

Machine demo
Bodemdruk

Demonstratie met een mobiele bodemdrukmeetsysteem waarbij effect direct grafisch zichtbaar wordt.
Demo van: • Rups banden versus standaard banden smal en VF smal
• Brede banden op hoge en lage druk (bandenspanning)
• Grote trekker met brede band versus kleine trekker met smalle band

Actieplan Bodem & Water
Aeres Hogeschool
Delphy
Van Tafel naar Kavel

vanaf 18.00
Veldplein

Bourgondische Veld maaltijd: een volledige maaltijd ter plekke authentiek bereid op het vuur.
RijkZwaan sponsert ingredienten van eigen kweek om de rassen op smaak te proeven!

