PROGRAMMA BIOLOGISCHE VELDDAG 2018
Kwaliteit smaakt naar meer”
10.00 uur

Symposium

‘Ruwvoerteelt: dat (s)maakt naar meer!’. Centraal staan het telen van hoogwaardig
ruwvoer en manieren om meer melk uit ruwvoer te halen.

Agrifirm

Start BioVelddag Prof Broekemahoeve Lelystad
14.00-15.00 uur Rondleiding
start elke 20 min
Veldplein
start opstap
14.00 uur
15.00 uur
16.00 uur
Veldplein

Rondgang

De gewassen van de demovelden van Agrifirm worden vanuit oogpunt op
voederwaarde als beste teelttoepassingen belicht.

Paul Fischer,
Sible van der Werf,
Gratia Meijers (Agrifirm)

Agroforestry (combinatie van walnoten, hazelnoten en akkerbouwgewassen)
Mengteelt (mengteelt van erwt en tarwe in diverse mengvormen en diverse cultivars)

Maureen Schoutsen
Isabella Selin Noren
Fogelina Cuperus
Rodrigo Alonso Vico
(WUR-Open teelten)

Kverneland Eco uitvoering - de enige ploeg die zowel eco als gangbaar kan ploegen.
14.15 uur
Machine
Veld strokenteelt demonstratie SMARAGD demonstreert de voorploeg van Steverink. Wim Steverink ontwikkelt een
prototype waarbij het teeltbed intact blijft.
in het veld

Kverneland Group Benelux
SMARAGD

14.30 uur
Veldplein

Veld
workshop

Podium voor Pioniers. Innovatief voederen: een zelfrijdende afrastering bij
begrazing en een hooidrooginstallatie geven kwalitatief hoogwaardig voer op de
Ridammerhoeve. Willem Dam en zijn zoon Tom, winnaars Ekoland Innovatieprijs 2018,
delen enthousiast hun innovatieve aanpak. - Voedingsspecialist Dirk Jan Vonk laat met
resultaten zien hoe van Gorp invulling geeft aan innovatief werken met biologisch
krachtvoer.

Tom& Willem Dam
(biologische geitenhouders
Ridammerhoeve)
Dirk-Jan Vonk (Van Gorp
Biologische Diervoeders)
Maria van Boxtel (Land & Co)

start opstap:
14.30 uur
15.30 uur
16.30 uur
Veldplein

Rondgang

BASIS (gereduceerde grondbewerking op vaste rijpaden) met speciale aandacht voor
ondiep ploegen en verdichting van rijpaden.
Strokenproef met gewascombinaties waarbij diversiteit slim wordt ingezet.
BO groene gewasbescherming (vergelijk kort- en langjarige gewasrotatie.
Gewasbescherming in de lange rotatie is gebaseerd op zoveel mogelijk innovatieve,
ecologische of hoog-technologische hulpmiddelen)

Derk van Balen
Lucas Bastiaansen
Dirk van Apeldoorn
Paula Westerman
(WUR-Open teelten)

15.00 uur
Veldplein

ALV Biohuis

Naar aanleiding van de vacature voor nieuwe bestuursleden legt De Bioraad, het
centrale adviesorgaan van het Biohuis aan de ALV een voorstel voor.

Bioraad
Arend Zeelenberg (Biohuis)

15.30 uur
Veldplein

Veld
workshop

Kwaliteit smaakt naar meer. Het begrip kwaliteit wordt vanuit de bodem als basis
samen bekeken. Wat houdt kwaliteit in en hoe geven we dit in de markt vorm en
inhoud? Welke kwaliteit wil jij telen?

Ruud Hendriks
(Warmonderhof)

16.00 uur
Veld Ui

Schoffel ‘wedstrijd’ tussen Raven Europe en Steketee. Raven Europe demonstreert een
Machine
demonstratie GPS schoffel die werkt met een Viper 4 + TWIN-besturingssysteem.
Steketee demontreert een camara schoffel met zelf ontwikkelde IC-LIGHT techniek die
in het veld
door camerabeelden zeer nauwkeurig werkt.

Raven Europe
Steketee
Begeleid door Delphy

16.45 uur
Veldplein

Veld
presentatie

Neutkens zaden
Sander Bernaerts (Naturim)

17.30 uur
Veld Spinazie

Een wiedeg demonstratie met nieuwe machines die op prestaties letterlijk in het veld
Machine
demonstratie worden vergelenen. Man@Machine toont de TS Treffler wiedeg. En Nieuwstad sluit
aan met mogelijk een primeur.
in het veld

Vanaf 18.00 uur
Veldplein

Voordelen van plantdiversiteit. We weten allemaal dat een ruime vruchtwisseling
goed is. Maar weten we ook dat binnen een groenbemester of rustgewas je
de plantendiversiteit een boost’ kan geven? Hoor en zie de ervaringen om de
plantendiversiteit te maximaliseren bij het demoveld van Neutkens zaden.

Man@Machine
De Nieuwstad
Begeleid door Delphy

Bourgondische 3-gangen Veld maaltijd: Eten uit een authentieke hout gestookte steenoven; een bio ‘pizza party’ .
RijkZwaan sponsert pizza ingredienten van eigen kweek om de rassen op smaak te proeven!

Lees alle artikelen over de Biologische Velddag in Ekoland 5/2018
Hèt vakblad voor de hele biologische keten!

EKOLAND.NL

