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ERF

Vermicompost; wormen zetten eigen GFT afval om in compost.

Ciska Nienhuis, Szabrian Kornyei,
Marjoleine Hanegraaf WUR Open teelten

Agroforestry veld

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

Maureen Schoutsen, Andrew
Dawson -WUR Open teelten

Aardappel veld

Demoveldjes van phytophthora resistente aardappelrassen als Cammeo Levante, Acousti, Connect, Triplo en Allians. Het
areaal resistente aardappelrassen groeit. Leer van de ervaringen over resistentie-management om decennia-lang noest
veredelingswerk te behouden.

Caithness potatoes BV - Agrico Den Hartigh - HZPC Holland BV C. Meijer BV - Europlant

ReMIX veld

De meerwaarde van mengteelten granen en vlinderbloemigen. Wat zijn de effecten van het mengen van gewassen op
opbrengst en nutriënt efficiëntie?

Isabella Selin Noren WUR Open teelten

BASIS nr 5

De invloed van grondbewerking op rugvorm en -structuur in peen in meerjarig bodem onderzoek BASIS.

Derk van Balen - WUR Open teelten

BASIS nr 6

Invloed van rijpaden op de bodemverdichting en het effect op de opbrengst.

Derk van Balen - WUR Open teelten

BASIS nr 7

De invloed van grondbewerking op de insectenpopulatie, vooral loopkevers, in grasklaver.

Jitske Spee - WUR Open teelten

Strokenteelt
veld nr 8

Meerjarig strokenteelt onderzoek naar welke gewassen, combinaties met effecten op bodem en biodiversiteit ten aanzien van
weer, ziekte en plaagbestrijding.

Dirk van Apeldoorn, Fogelina
Cuperus -WUR Open teelten

Strokenteelt
veld nr 9

Het effect van een insectenpopulatie in strokenteelt, met name loopkevers, en de invloed van grondbewerking.

Dirk van Apeldoorn, Fogelina
Cuperus - WUR Open teelten

Soja demoveldje

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

Agrifirm

DutchSoy veld
Verse soja

Demo verse soja op verschillende rijafstanden en onkruid bestrijding. Deze verse soja heeft vroege oogst mogelijkheden.

DutchSoy

Groenbemesters
demoveldjes

Verschillende demoveldjes groenbemesters: Tagetes, Engels raaigras, Bladrammenras, Gele mosterd, Zomerwikke, Facelia,
Agrifirm Biodivers, Bio Snelle start (11% klaver; 89% haver) en Bio Compleet (32%wikke; 56%haver; 8%bladrammenas; 4%
Facelia). Verschillen in beworteling en grondbedekking zijn te zien. Keuze voor wel of geen mengsels als resultaat en verschillen
in het veld te vergelijken. De resultaten inzichterlijk in demoveldjes op een rij, voorzien van advies en ervaring.

Agrifirm

Voedergewassen
demoveldjes

Verschillende demoveldjes voedergewassen: Voederbiet, Dairymais, Veldbonen, Bioweide, Sorghum, Dairy Kruidenmix en
Soja. Wat zijn de teelttechnische en praktische aspecten voor de teelt en de voedingswaarde. Kunnen deze gewassen in jouw
bedrijf ook bijdragen aan de kringloopverbinding tussen akkerbouw en veehouderij?

Agrifirm

Zomertarwes
demoveldjes

Rassen Lavelt (zeer goede bakkwaliteit), Harenda (zeer goede opbrengst), Quintus (iets later ras), Capitol en Jack (nieuw)
liggen ter vergelijk in demoveldjes in het veld.

Agrifirm

Akkerrand
demoveldjes

Demo van 'Bloemrijke Akkerrand' en 'Fleurwild bloemen akkerrandmengsel'. Teelttechnische aspecten, voordelen voor
biodiversiteit en natuurlijke vijanden als aandachtspunten naast elkaar in het veld.

Agrifirm

Pompoen veld

Met hommelkast in het pompoenveld. Effect van hommelbestuiving voor betere maatsortering en hogere opbrengst.

Agrifirm, Koppert Cress

Uien demoveld

Demo van uitenteelt met de tripscoach in de uien, de sensoterra voor het beregenen en het peilen van het bodemvocht.

Agrifirm

Spruiten demoveld

Verschillende monitoringstechnieken in spruiten zichtbaar gemaakt door Isabel Conijn, student Aeres Hogeschool.

Agrifirm

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

Strokenteelt
sluitkool + Tarwe

Een doorlopende robot demonstratie van autonoom schoffelen met de Robotti van AgroIntelli vanuit het project SMARAGD.
Abemec presenteert ook de Naïo en de Dino op het robot demonstratieveld.

Bram Velthuizen - SMARAGD
Roel van Erp - Abemec
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