Vervolg Deelnemers Biologische Velddag 2018
Flevolands Agrarisch
Collectief

www.flevolands
agrarischcollectief.nl

Het FAC is verantwoordelijk voor de uitvoering van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Flevoland.

Frato

www.frato.nl

Frato produceert betaalbare doeltreffende oplossingen voor kleine en startende bioteler en stadslandbouw.

Howitec Netting B.V.

www.howitec.nl

Uw partner op het gebied van netten.

Jongerius

www.jongeriusplant.nl

Divers biologisch plantmateriaal.

Van Gorp Biologische
Voeders

www.van-gorp.com/
biologischevoeders/

Van Gorp Biologische Voeders B.V. produceert en verkoopt, zoals de naam al aangeeft, uitsluitend biologische diervoeders.
Momenteel een van de belangrijkste producenten.

Mulder Agro BV

www.mulderagro.nl

Producten & Diensten voor een natuurlijke keuze.

Naturim

www.naturim.nl

Adviseur bio akkerbouw en groenteteelt. Psila Protect: wering wortelvlieg met uienolie.

Nautilus Organic

www.nautilusorganic.nl

Nautilus Organic is de enige biologische telerscoöperatie van Nederland.

Neutkens Zaden

www.neutkens.nl

Om samen te zaaien en te groeien. Met advies op maat en een uniek assortiment helpen wij u graag groeien.

Olmix Group

www.olmix.com/nl

Specialist in natuurlijke oplossingen gebaseerd op algen voor voeding, hygiene en gezondheid van plant, dier en mens.

Orgapower

www.orgapower.nl

Orgapower brengt uw bodem tot leven.

Plant Health Cure BV

www.phc.eu

Plant Health Cure is wereldwijd marktleider van mycorrhiza-technologie en bodembiologie. En levert oa nuttige bodemschimmels
en bodembacteriën voor een weerbare plant.

Profytodsd

www.profytodsd.nl

Gewasbescherming en Pireco voor een weerbaar gewas.

PRP technologies

www.prp-technologies.eu/nl

Sinds 1971 creert PRP technologies oplossingen met biosimulerende middelen voor de agro-ecologie.

Stichting Demeter

www.stichtingdemeter.nl

Demeter is een kwaliteitskeurmerk voor biodynamische landbouwbedrijven en de al dan niet verwerkte producten.

Stichting EKO keurmerk

www.eko-keurmerk.nl

Stichting EKO keurmerk is een onafhankelijke private stichting die in 2012 is opgericht. Het EKO-keurmerk maakt de extra
inspanningen van biologische bedrijven op het gebied van verduurzaming zichtbaar voor consument en afnemers.

De Wilde Wijngaard

www.wijnbouwlelystad.nl

Stichting Wijnbouw Lelystad heeft 1 ha proefveld op de Broekemahoeve. Leer mee of participeer voor eigen wijn vanaf 2019.

Wageningen UR

www.groenegewasbescherming.nl

Project Groene Gewasbescherming werkt aan ecologisch technische oplossingen.
De Ecorobotix onkruidrobot wordt elk uur gedemonstreerd.

West Plant Group

www.westplantgroup.com

West Plant Group gespecialiseerd in kool-, selderij-, prei-, kruiden- en aardbeienplanten in trays.

Bio Academy

www.bioacademy.nl

De Bio Academy werkt aan een platform wat mensen verbindt, kennis deelt, de kwaliteit bewaakt en borgt door verbinding.

SMARAGD

www.smaragd-smartfarming.nl

Het SMARAGD project maakt door de ontwikkeling van lichte autonome mechanisatie een betere bodemkwaliteit mogelijk en
verhoogt de weerbaarheid en opbrengst. En verlaagt de CO2 voetafdruk via elektrische aandrijving en batterijsystemen.

SuperGaz

www.supergaz.nl

Transparante levering van propaan aan de agrarische sector.

WUR Open Teelten

www.wur.nl

Praktijkonderzoek Plant & Omgeving. Joost Rijk en Thie Arend Brouwer zijn lid van het BioVelddag organisatie team.

Louis Bolk Instituut

www.louisbolk.nl

Onafhankelijk internationaal kennisinstituut ter bevordering van écht duurzame landbouw, voeding en gezondheid, met de natuur
als kennisbron. Leen Janmaat is lid van het BioVelddag organisatie team.

Agrifirm

www.agrifirm.com

Producten, Kennis & Advies. Kirsten Snels is lid van het BioVelddag organisatie team.

Biologisch Netwerk

www.biologischnetwerk.nl

Let’s talk bio!; Voelen, Proeven en Ruiken aan biologisch landbouw. Geertje Schlaman is lid van het BioVelddag organisatie team.

MECHANISATIE BEDRIJVEN
Agrometius

www.vantage-agrometius.nl

Agrometius levert de Greenbot; eerste zelfrijdende, beschikbare voertuig voor bewerkingen met herhaling.

Andela

www.andela-tni.nl

Andela techniek & innovatie, gespecialiseerd in machinebouw ten behoeve van de landbouw.

De Nieuwstad

www.nieuwstad.nl

Kwaliteit, service én persoonlijke aandacht in Flevoland!

EcoAgri

www.ecoagri.nl

EcoAgri demonstreert de Terrateck Cultitrack met schoffel.

Fassaert

www.fassaertmachines.nl

Fassaert Machines & Bemiddeling biedt een aanbod in machines en is gespecialiseerd in verkoop van machines.

Firma MACON

Firma MACON demonstreert werktuigdrager met schoffel.

Gebr. Ezendam BV

www.ezendam.info

Gebr Ezendam komt met Multi-E-Wagen SPK02, elektrisch aangedreven kruiwagen voor onkruid bestrijding.

GroeNoord BV

www.groenoordbv.nl

Mechanisatiebedrijf GroeNoord komt met een nieuwe John Deere op cultuurwielen en AVR schoffelmachine.

Heyboer BV

www.heyboerbv.com

Mechanisatiebedrijf Heyboer BV uit Biddinghuizen.

Koeckhoven

www.koeckhoven.net

Mechanisatiebedrijf Koeckhoven komt met Ovlac on land Eco ploeg en de Moreni 3 tanden rotorkopeg

Kress Landtechnik

www.kress-landtechnik.eu

Innovatie in overeenstemming met mens en natuur.

Man@Machine

www.manatmachine.com

Man@Machine demonstreert met de Treffler wiedeg.

Nanne Kooiman

www.nannekooiman.nl

Mechanisatiebedrijf Nanne Kooiman.

Pool Agri Import & Export

www.pool-agri.com

Pool Agri Import & Export komt met de Carré ECONET SGI precisieschoffel met camerabesturing.

Pure Graze

www.puregraze.com

Pure Graze® Saladebuffetten® zijn zaaizaadmengsels voor blijvend grasland. Adviseert naar Natuurinclusieve Landbouw.

Raven Europe

www.raveneurope.com

Raven Europe focust op precisiemechanisatie, demonstreert schoffel met nauwkeurige GPS-techniek.

Steketee

www.steketee.com

Mechanisatiebedrijf Steketee demonstreert schoffel met IC-Light camera techniek.

Steverink Techniek B.V.

www.steverinktechniek.nl

Steverink Techniek bouwt en denkt in nieuwe en creatieve oplossingen. Wim Steverink toont nieuw ontwikkelde voorloze ploeg.

Van Arendonk

www.vanarendonk.eu

Van Arendonk verkoopt, onderhoudt en repareert tractoren en machines in de agri- en groensector.

Van Laar Techniek

www.vanlaartech.nl

Van Laar handelt in de innovatieve Grass Technology Grazer.

W.N. Kramer

www.wnkramer.nl

Mechanisatiebedrijf W.N. Kramer BV is importeur Benelux van de Kramer Eco ploeg.

ONDERNEMERS CAFÉ
Delphy

www.delphy.nl

Advies, Onderzoek & Training. Christoffel den Herder is lid van het BioVelddag organisatie team.

Land & Co en Landgilde

www.landco.nl/www.landgilde.nl

Land & Co is een samenwerking van zelfstandige adviseurs en trainers die werken in de landbouw en het landelijk gebied.

Naturim

www.naturim.nl

Adviseur bio akkerbouw en groenteteelt. Psila Protect: wering wortelvlieg met uienolie.

Biohuis

www.biohuis.org

Landelijke vereniging van, voor en door biologische boeren en boerinnen.

SPONSOREN BOURGONDISCHE MAALTIJD
RijkZwaan

www.rijkzwaan.com/nl

Topkwaliteit zaden is het noodzakelijk om continue te blijven innoveren.

Laarakker Bio BV

www.laarakker.nl

Groenteverwerking met Kwaliteit, Flexibiliteit en Betrouwbaarheid.

Bioselect/Agrico

www.bioselect.nl

Agrico/ Bioselect de grootste leverancier van biologisch geteelde poot- en consumptieaardappelen.

Green Organics

www.greenorganics.nl

Serviceprovider in biologische Aardappelen, Groenten & Fruit!

Green Acker

www.greenacker.nl

Teeltservice biologische & gangbare Industrie teelten!

De Bioveld catering is ook gesponserd door Rijk Zwaan en De Bolster in ingredienten van eigen kweek om de rassen op smaak te kunnen proeven!

Kwaliteit
smaakt
naar meer!
Biologische
Velddag 2018

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
start elke 20 min
Veldplein

Rondleiding

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)

start opstap
14.00 uur
15.00 uur
16.00 uur
Veldplein

Rondgang

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)

14.15 uur
Veld Verse Soja

Demonstratie SMARAGD demonstreert de voorploeg van Steverink. Wim Steverink ontwikkelt een prototype
in het veld
waarbij het teeltbed intact blijft.

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 zoals de Ecorobotix).
Demonstratie Ecorobotix onkruidbestrijdingsrobot (veld strokenteelt).

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 Peen &
Veld Ui

Schoffel
demonstratie
in het veld

Demo peenruggen schoffelen & aanaarden in combinatie met vinasse bemesting.
Schoffel ‘wedstrijd’ tussen Raven Europe, EcoAgri, Kress Landtechnik en Steketee. Raven Europe
demonstreert een GPS schoffel die werkt met een Viper 4 + TWIN-besturingssysteem. En Kress met
eigen camara gestuurde schoffel. EcoAgri met Terrateck Cultitrack met schoffel.
Steketee demontreert een camara schoffel met zelf ontwikkelde IC-LIGHT techniek die door
camerabeelden zeer nauwkeurig werkt. Firma MACON demonstreert werktuigdrager met schoffel.

Raven Europe
Steketee
EcoAgri
Kress Landtechnik
Van Arendonk
Firma MACON
begeleid door Delphy

16.45 uur
Veldplein

Veld
presentatie

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.

Neutkens zaden
Sander Bernaerts (Naturim)

17.30 uur
Veld Spinazie

Demonstratie Greenbot, eerste zelfrijdende voertuig voor bewerkingen met herhaling. De Greenbot kan
in het veld
autonoom rijden en onbemand aan het werk!

Vanaf 18.00 uur
Veldplein

Charles van den Heuvel
(Agrometius)
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!

PLATTEGROND BIOLOGISCHE VELDDAG 2018

DEMO En OnDERZOEKSVELDEn BIOLOGISCHE VELDDAG 2018
‘Kwaliteit smaakt naar meer’
Meerjarig bodem
onderzoek BASIS

BASIS, onderzoek naar effecten gereduceerde grondbewerking (NKG, ondiep ploegen) op bodemkwaliteit,
opbrengst, mineralenhuishouding

Derk van Balen
WUR-Open teelten

Agroforestry veld

Onderzoek naar effecten van combinatie houtige gewassen (bomen en struiken) met eenjarige teelten op
opbrengst, bodem en biodiversiteit .

Maureen Schoutsen
WUR-Open teelten

Strokenteelt veld

Strokenteelt onderzoek naar welke gewassen combineren goed en welke breedtes zijn zinvol.

Dirk van Apeldoorn
WUR-Open teelten

Aardappel veld

Phytophtora resistente aardappelrassen: afwisseling van stroken met resistente rassen en een niet-resistent ras met
als doel een evt aantasting te vertragen.

Jan-Eric Geersing
Caithness potatoes BV

Remix veld

Mengteelt
wat zijn de effecten van het mengen van gewassen, bijvoorbeeld erwt en zomertarwe op opbrengst en nutriënt
efficiëntie?

Fogelina Cuperus
WUR-Open teelten

BASIS tent

BO Groene gewasbescherming, hoe kunnen teeltsystemen en robots ons helpen in het veld?

Paula Westerman
WUR-Open teelten

Veldplein

Bodemkwaliteit Zand (Vredepeel) biologisch teeltsysteem op zandgrond met gereduceerde grondbewerking en
extra aandacht voor organische stof aanvoer

Marie Wesselink
WUR-Open teelten

BASIS tent

Groenbemesters, wat is het effect van groenbemesters en mengsels van groenbemesters op bodemkwaliteit en
mineralenhuishouding

Wiepie Haagsma
WUR-Open teelten

Druiven veld

Een voorbeeld onderzoeks wijngaard aangeplant in 2016 op bosgrond vegetatie en bodemleven
onderhouden met specifieke zachte snoeimethode; 3000 planten, 5 soorten;
4 wit (Elbling, Johan Niter, Souvignier gris, Solaris), 1 rood (Rondo).

De Wilde Wijngaard

Agrifirm-1 veld
Cichorei en
Smalle weegbree

Demo met een combinatie van cichorei en smalle weegbree. De planten kunnen de kwaliteit van het voer
verbeteren, maar persistentie is lastig.

Agrifirm
Sible van der Werf

Agrifirm-1 veld
Veldbonen

Demo met biologische zomerveldboon Pyramid. Veldbonen hebben het potentieel krachtvoer (gedeeltelijk) te
vervangen.

Agrifirm
Sible van der Werf

Agrifirm-1 veld
Kruidenmengsel

Demo met een kruidenmengsel bestaande uit: Gewoon Duizendblad (7%), Karwij (18%), Wilde chicorei (20%),
Wilde peen (2%), Glad walstro (1%), Venkel (15%), Peterselie (15%), Smalle weegbree (10%), Kleine pimpernel
(17%)

Agrifirm
Sible van der Werf

Agrifirm-1 veld
Bio Maaien

Demo met het grasmengsel Bio Maaien, bestaande uit 40% diploïde- en 60% tetraploïde Engels Raaigras

Agrifirm
Sible van der Werf

Agrifirm-1 veld
Bio Weide

Demo met grasmengsel Bio Weide, bestaande uit 100% diploïde Engels Raaigras

Agrifirm
Sible van der Werf

Agrifirm-1 veld
Snelle Start

Demo met groenbemestermengsel Snelle Start, bestaande uit haver en Alexandrijnse klaver

Agrifirm
Paul Fischer

Agrifirm-1 veld
Compleet

Demo met groenbemestermengsel Compleet, bestaande uit haver, wikke, bladrammenas en facelia

Agrifirm
Paul Fischer

Agrifirm-2 veld
Soja

Demo met sojateelt. Soja kan naast humane voeding gebruikt worden als hoogwaardige eiwitbron binnen het
rantsoen en heeft daarnaast voordelen voor een gezonde bodem

Agrifirm
Gratia Meijers

Agrifirm-1 veld
Uienteelt

Demo met uienteelt op ruggen en vlakvelds, waarin de verschillen tussen deze twee teeltvormen en de ervaringen
worden besproken.

Agrifirm
Paul Fischer

DutchSoy veld
Verse soja

Demo verse soja. Omdat soja een vlinderbloemige is bindt het stikstof uit de lucht om in de voedingsbehoefte van
de plant te voorzien met positieve effecten op de bodem.

DutchSoy

Pompoen veld

Proef op demoveld met oogsttrap, verschillende oogstdata om te kijken naar de effecten op bewaarbaarheid.
Daarnaast een proefveld om te kijken wat het effect van Kali is op de bewaarbaarheid

De Bolster
Anja Hoorweg

Plant Health Cure
Pompoen veld

Proef in pompoenen met effect van het toedienen van mycorrhizasporen (VaPWI) en wortelbacteriën (Compete
Plus) op verbeterde opname van nutriënten en water, wat tot hogere droge stof en hogere brixwaardes leidt, wat
tot betere bewaarbaarheid leidt. Ter ondersteuning met goed strooibare Biovin granulaat, bevat o.a.Biovin, enige
biologisch toegelaten fulvine.

Plant Health Cure
Johan Middelkamp

Overijsselseweg

SPINAZIE

DEMO
Schoffelen

DEMO
Greenbot

BEJO Meeldauw resistente rode zaai-ui demo

BEJO B-peen b-mox proef

BEJO Meeldauw resistente plantuien demo

ZOMERGERST - Gangbaar

AARDAPPELS

QUINOA - Gangbaar

KOOL

ZAAI UI - Gangbaar

GRASKLAVER

GRASKLAVER

KOOL
POMPOEN
PLANT
HEALTH CURE

DE BOLSTER

HAVER

Howitec demonstreert in het veld verschillende netten en gazen op een gewas bed zien.

Howitec Netting BV

AGRIFIRM-1
NEUTKENS
CAITHNESS
DUTCHSOY
Verse soja

BIO
VELDDAG
PLEIN

DEMO
SMARAGD

GERST
ERWT

DEMO
Ecorobotix

REMIX

AARDAPPELS

HAVER

AGRO
FORES
TRY

PRP/PROFYTO Demo veldje bemesting

DRUIVEN

AGRIFIRM-2 Soja proef, verschillende
onderzaai + rassen en zaaiafstand

WC

Swifterringweg

Kool veld

UI

PEEN

N307

BASIS

STROKENTEELT

INFO

Prof Broekemahoeve

Elandweg 84

DEELnEMERS BIOLOGISCHE VELDDAG 2018
VELD PLEIN
Actimin - Vitasol BV

www.actimin.nl

Actimin voor de verbetering van uw bodemvruchtbaarheid.

Agriton

www.agriton.nl

Agriton is leverancier en producent van natuurlijke producten.

Bejo

www.bejo.nl

Specialist in groetenzaden. Wij bieden 150 rassen biologische zaden aan.

Biomygreen

www.biomygreen.com

Biomygreen BV is een onafhankelijk adviescentrum voor duurzame bodemtechnologie.

Bioselect/Agrico

www.bioselect.nl

Leverancier van biologisch geteelde poot- en consumptieaardappelen. Maak op de BioVelddag 2018 kennis met ‘next generation
potatoes’ . Naast zeer hoge resistentie beschikken deze rassen over uitstekende, complementaire consumptie-eigenschappen.

Caithness Potatoes BV

www.caithnesspotatoes.nl

Caithness Potatoes is een aardappelveredelaar die zijn resistente aardappelrassen komt laten zien.

Comfortmix BV

www.comfortmix.nl

Comfortmix levert kalkmeststoffen, natuurgips en boxstrooisels op basis van kalkproducten.

Peen veld

Demo van de wortelrassen Komarno ,Nerac en Norway. Deze rassen zijn deels behandeld met onze nieuwe
zaadbehandeling B-mox

Bejo Zaden B.V.

Ui veld

Demo van de eerste meeldauwresistente plantui de Boga en de eerste meeldauwresistente rode zaaiui Redlander
en geprimde Hylanders.

Bejo Zaden B.V.

2 demo's: Explorer S10, startmeststof op basis van biostimulatie (octrooi beschermd) bevordert beworteling voor
meer en betere producten. En demo primeO formules; mengsel het Franse ANSES, activator microbiële biomassa
en organische meststoffen. Stimuleert de productie en optimaliseert bemesting.

Profyto, PRP, Olmix
group
Jasper Brinks,
Jonas Klinkert

Countus

www.countus.nl

De accountants en adviseurs die het je makkelijk maken!

Daniels OFP BV

www.danielsofp.eu

Daniels OFP B.V. is gespecialiseerd in de dagelijkse levering van biologische groenten aan de Europese pakstations en importeurs.

De Bolster

www.bolster.nl

De Bolster biologische Zaden - Smaakvolle en productieve rassen voor een succesvolle biologische teelt.

DutchSoy

www.dutchsoy.nl

Dutchsoy richt zich op kennis dmv onderzoek, promotie en marketing van GMO-vrije soja in Nederland, België en Europa.

Neutkens zaden

EKOLAND

www.ekoland.nl

Onafhankelijk vakblad voor de biologische keten!

EM Agriton BV

www.agriton.nl

Agriton is leverancier en producent van natuurlijke producten.

Bemesting demo
veld

Neutkens demo
veld

Demo groenbemesters voor veel beworteling, meer opbrengst met een betere kwaliteit

