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BioVelddag ‘Toekomst & Techniek (TT) Lelystad’ katern, met daarin:
Het programma, de plattegrond, artikelen, het overzicht van de
demo & onderzoeksvelden plus het deelnemers overzicht!

Biologische Velddag
2019 met TT-parcours
Op het parcours van de BioVelddag in Lelystad gaan de Agrointelli
Robotti, de Naio Oz en de Naio Dino donderdag 20 juni in het
veld met elkaar de strijd aan om de toekomst! Het thema van de
BioVelddag dit jaar is ‘Toekomst en Techniek’ (TT). Ook dit jaar vindt
de informatiedag voor de agrarische sector plaats in Lelystad, in de
Proeftuin voor Agro-ecologie en Technologie.
Tekst Geertje Schlaman & Ismael Bearzatto | Foto’s geertje Schlaman ea Velddag 2018

D

e BioVelddag wordt ieder jaar groter, maar de
opzet blijft hetzelfde. Ook dit jaar is er een
‘Veldplein’, met marktkramen die zijn opgesteld rondom een bourgondische buitenkeuken met
een grote vuurplaats. De dag begint met een symposium voor de veehouderij, georganiseerd door Agrifirm.
Het programma van de BioVelddag start om 14.00 uur.
Het brede programma biedt inspiratie, informatie en
ontspanning met interessante onderdelen voor akkerbouw, tuinbouw en veehouderij. Rond 18.00 uur wordt
de dag afgesloten met een bourgondische veldmaaltijd
rond de centrale vuurplaats.

Kunstmatige intelligentie ontwikkelt zich razendsnel
en toepassingen hiervan in de landbouwsector konden
niet uitblijven. Zelfrijdende wieders op zonne-energie
maar ook zelfrijdende trekkers en andere autonoom
werkende mechanisatie. De APV vario-cultuureg VS
van Kruse Ootmarsum past zich met zijn speciale tandveer-systeem exact aan de bodem aan en spaart zo de

Het centrale Veldplein is de ontmoetingsplek voor
bedrijven die actief zijn in de biologische sector, van
zaadbedrijven tot handels- en adviesorganisaties.
Rondom het Veldplein liggen de demonstratie- en
proefvelden. De organisatoren van de BioVelddag,
Wageningen University & Research, het Louis Bolk
Insituut, Agrifirm, Delphy en Let’s talk bio!, laten op
de BioVelddag samen met de deelnemende bedrijven
in de Proeftuin Agro-ecologie en Technologie de laatste resultaten uit onderzoek en praktijk zien.

Landgoedlaan 20

Agrico / Bioselect

Duit 15, 8305 BB Emmeloord
T 0031 - 527 639 911
info@agrico.nl
www.agrico.nl
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Toekomst
&
Techniek
TT Lelystad
cultuurplant optimaal. Kruse Ootmarsum laat ook
de EUM Vibrocat Cultivator zien. Koeckhoven komt
met de doorontwikkelde Ovlac Eko-Ploeg. Pool Agri
presenteert het gehele programma aan mechanische
onkruidbestrijding van Carré: de Sarclerse wiedeg voor
rijenonafhankelijke onkruidbestrijding, de Rotanet rotorwiedeg en de Econet precisieschoffel met camerabesturing. Man@machine komt dit jaar met de Treffler-eg
gekoppeld aan een tuinbouwtrekker en de Shade Haven, een parasol van 12 meter diameter om vee in de
zomerwei schaduw te geven. Het project SMARAGD
toont een nieuwe prototype rijpadenploeg voor ondiep
kerende grondbewerking binnen vaste rijpaden.
Innovaties, demonstraties en onderzoek in het veld
Tijdens de BioVelddag komen de resultaten van onderzoek en praktijkervaring bij elkaar. Het programma van de BioVelddag krijgt invulling door inbreng
van deelnemende bedrijven, studiegroepen en sinds
dit jaar ook de BioAcademy. Samen proberen we een
breed palet aan demo- en proefvelden te creëren en
een vernieuwend programma te bieden van demonstraties, veldpresentaties en workshops. Zo is er een
veldpresentatie ‘voorjaarsploegen op kleigrond’. Jitske
Spee vertelt over de invloed van grondbewerkingen op
insecten in grasklaver. Bezoekers kunnen ook de nog
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niet reguliere mengteelten en agroforestry ervaren en
zich laten informeren over de meerwaarde van deze
nieuwe teeltvormen.
Demonstratie bodemdruk bij voorjaarswerk
Iedereen weet dat bodemverdichtingen die in het
voorjaar ontstaan, een heel seizoen merkbaar zijn. De
een kiest daarom voor brede banden en weer een ander voor lichte trekkers op smalle banden, al dan niet
met een vast rijpad. Maar wat is nu het effect op de bodemdruk bij verschillende vormen van mechanisatie?
Tijdens een demonstratie op de BioVelddag worden
vanuit het project Grip op de Bodem de verschillen
in bodemdruk zichtbaar gemaakt. De demonstratie
wordt verzorgd door Aeres Hogeschool, provincie
Flevoland, Delphy en Van Tafel naar Kavel en is mede
mogelijk gemaakt door het Actieplan Bodem & Water.
Met een mobiele Bodemdrukmeetsysteem wordt de
bodemdruk op verschillende dieptes gemeten en direct zichtbaar weergegeven in grafieken op een groot
scherm. Op de BioVelddag wordt bodemdruk inzichtelijk gemaakt voor het voorjaarswerk. Vergeleken
worden:
• Rupsbanden versus standaard banden smal
en VF smal.
• Brede banden op hoge en lage druk.
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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: Velddemo Drone
elke 30 min
Demoveld
Veldplein

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 Veldpresentaties Rondleiding demo veldjes Agrifirm. Groenbemesters & ziekten en plagen; Hoe maak je een Agrifirm
keuze? Wat leveren akkerranden op? Stimuleren akkerranden natuurlijke vijanden of juist
en 15.00 uur Demoveldjes
rondom veldplein plaaginsecten De voor en nadelen in beeld!
Veldplein
14.00 uur
doorlopend

Machine demo
Robots

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

14.15 uur
BASIS 8+9

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

Derk van Balen
- WUR Open teelten

14.30 uur
Agroforestry
2, 3, 4

Veldpresentatie
Forestry & ReMIX

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

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

14.30 uur
Veldpresentatie
De resulatenen en verschillen van diverse zaaibedbereiders. De effecten van later ploegen
Sluitkool veld voorjaarsploegen om de voordelen als groenbemesting, uitrijden van mest in het voorjaar voor het ploegen
en een beter ontwikkeld bodemleven te benutten.
15.00 uur
Demoveld
Veldplein

Velddemo
Rijpadenploeg

Ondiepe kerende grondbewerking binnen vaste rijpaden

Agrointelli Robotti
Naio Oz en Naio Dino

Project 'Voorjaarsploegen
op kleigrond'
- Delphy
Wim Steverink
SMARAGD

15.15 - 16.00 Veldpresentaties Waarom de groenbemester belangrijk is voor het bodemleven. Knelpunten en oplossingen Agrifirm
met monitoringstechnieken in spruitkoolteelt. Hoe haal ik zoveel mogelijk rendemen uit mijn
en 16.45 uur Demoveldjes
rondom veldplein groenbemester? Hoeveel levert het u op? We rekenen het graag uit!
Veldplein
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

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

Combischoffelwerktuig van Schmötzer, uitgevoerd met ´Klaas´ camerasturing

Schmötzer

17.30 uur
Machine demo
Sluitkool veld schoffelen
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!

De selectieve onkruidsnijder
CombCut vermindert
onkruid en kosten

Meer informatie
vindt u op

COMBCUT.NL
4

Hoe scoor jij in vergelijking met
andere biologische bedrijven?
Ontmoet Countus op de
Biovelddag 2019 en laat
je informeren over de
Countus Signaal analyse!
www.countus.nl

zoekt adviseurs voor uitbreiding
van het team biologische teelt.
Interesse? Mail Christoffel den
Herder, c.denherder@delphy.nl
06 12 15 51 31

Countus Dronten / T (0321) 38 28 45
Countus Emmeloord / T (0527) 61 33 41
Countus Zeewolde / T (036) 522 14 37

www.delphy.nl
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kwam deze innovatie tot stand, wat gaat goed en wat
blijkt lastig? Samen met expert onderzoekers Dirk van
Apeldoorn en Fogelina Cuperus (WUR- Open teelten), lopen we langs de strokenteeltpercelen en worden
resultaten en ervaringen gedeeld.
Met: Roy Michielsen, ERF BV en Dirk van Apeldoorn
en Fogelina Cuperus, onderzoekers WUR en Maria van
Boxtel, Land & Co
Naar een 100 procent
Bio Kringlooplandbouw

• Een grote trekker met brede band versus
kleine trekker met smalle banden.
Veldworkshop Strokenteelt

Op stroken van 6, 12 en 24 meter teelt ERF BV verschillende gewassen op een perceel van 50 hectare.
De totale vruchtwisseling en gewas oppervlakte blijft
met strokenteelt in stand, alleen ligt een gewas in
stroken uit elkaar. De diversiteit aan gewassen op één
perceel verbetert de biodiversiteit waardoor ziekteverspreiding wordt tegengegaan, ook worden er meer natuurlijke vijanden aangetrokken. Zo kan phytophtera
zich in aardappels niet over de breedte verspreiden
wanneer het buurgewas niet vatbaar is. Roy Machielsen van ERF: “Ons doel met strokenteelt is om de
stabiliteit te bevorderen. We denken vooral voordeel
te kunnen halen door minder afhankelijk te worden
van de grillen van de natuur, ziekten en plagen.” In
deze workshop deelt Roy de eerste ervaringen. Hoe

De mineralen en energiereserves raken op, overgaan
naar een selfsupporting systeem is een must, maar
krijgen wij de biologische kringloop rond? Met de
inzet van het ministerie op kringlooplandbouw is het
goed om onszelf ook een spiegel voor te houden. Daar
lijken de oproepen voor het aanscherpen van de biologische normen een direct gevolg van. Maar hoe doen
we het dan als biologische sector? Het klinkt logisch
te streven naar een sluitende kringlooplandbouw juist
in de biologische sector. Maar is dit wel zo simpel?
Wat wordt de norm voor de toekomst en hoe bepalen
we die? Wat is realistisch? En hoe kunnen wij beter
samenwerken en verbinden om de kringloop beter
te sluiten? In de veldworkshop ‘Kringlooplandbouw’
gaat Ruud Hendriks graag het gesprek aan met onder
andere Biohuis over de mogelijkheden en onmogelijkheden voor de toekomst van een gesloten biologische
kringlooplandbouw.
Europees Landbouwfonds
voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland

Het project ‘Innovatie in de biologische sector: een
podium voor pioniers’ is mede mogelijk gemaakt
door de Provincie Flevoland en de EU. Europees
Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland.

Stichting Demeter

Diederichslaan 25d, 3971 PA Driebergen
Stichting
Demeter
T 0343 522
355
Diederichslaan
25d, 3971 PA Driebergen
info@stichtingdemeter.nl
T 0343 522 355
www.stichtingdemeter.nl
info@stichtingdemeter.nl
www.stichtingdemeter.nl
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Plattegrond Biologische Velddag 2019

SLUITKOOL

ERWT

VOORJAARSPLOEGEN
donderdag 20 juni 2019
Organisatie: Praktijkonderzoek
Plant & Omgeving (PPO) van
Wageningen UR, Louis Bolk Instituut,
Agrifirm, Delphy en het Biologisch
Netwerk
Symposium Agrifirm: 10.00 uur
(opgeven via: www.agrifirm.nl)
Start Velddag: 14.00 uur met om
18.00 uur een Bourgondische maaltijd
Gratis entree bezoekers
Vooraf met korting reserveren
de maaltijd via:
biovelddag@destrandhoeve.nl
Meer info/nog aanmelden?
www.biovelddag.nl
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STROKENTEELT PROEF

SCHOFFELEN
Demo
ERWT - Gangbaar

6
SLUITKOOL + TARWE
STROKENTEELT

ERWT - Gangbaar

AARDAPPEL
CAITHNESS POTATOES BV
AGRICO DEN HARTIGH

EUROPLANT

4

2
“Nu ook met ondergronders
en vorendrukker”

DRUIVEN

Swifterringweg

6

DEMOVELD

030-6371457

Aardappelrassen

5

AGROFORESTRY
BOMEN

HZPC HOLLAND BV
C. MEIJER BV

Plantenkwekerij Houten

Nieuw!

POOT AARDAPPEL

COMPOST

WC

3

REMIX

AGRIFIRM

ZOM

ZOM

SUIKERMAIS

GRO

BIO
VELDDAG
PLEIN

1

Prof Broekemahoeve

Elandweg 84

DEMOSTRATIEVELD ROBOTS
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Overijsselseweg

PEEN

Veilingweg 14
2651 BE Berkel en Rodenrijs

koppert.nl
WITLOF
Contractteelt, verwerking en
afzet van biologisch geteelde
groenten en fruit.

GRASKLAVER

BASIS

BASIS
VLAS
Veenweg 4
5855 ES Well

T +31 (0) 478 50 72 00
www.laarakker.nl

POMPOEN

L - Gangbaar

BASIS

MERTARWE

8

VERSE
SOJA
PROEF

MERTARWE

OENBEMESTER

Land & Co

PEEN

M. van Boxtel, T. IJzerman,
H. Wieringa, L. Kasper
info@landco.nl
www.landco.nl

9
10

BASIS

SJALOT

DEMO DRONE

G
GRASKLAVER

DEMO
RIJPADENPLOEG &
BODEMDRUKMEET
SYSTEEM

STROKENTEELT
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DEMO EN ONDERZOEKSVELDEN BIOLOGISCHE VELDDAG 2019
‘Toekomst & Techniek (TT) Lelystad’
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

Akkerrand nr 4

Eenjarige mengsels akkerranden. De verschillen in bloemen en kruidenmengsels voor meer
natuur op het bedrijf.

Flevolands Agrarisch Collectief
(FAC)

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

8
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Deelnemers BIOLOGISCHE VELDDAG 2019
‘Toekomst & Techniek (TT) Lelystad’
Veldplein
Abemec

www.abemec.nl

Abemec is dé ontzorger van de professionele, agrarische ondernemer en is continu in beweging als
servicegerichte, rendementsbewuste en importerende dealerorganisatie.

Acacia Water

www.acaciawater.nl

Het toegankelijk maken van schoon en veilig water. Slimme, duurzame en praktische oplossingen voor
watervraagstukken wereldwijd.

Actimin | Vitasol

www.actimin.nl

Actimin Gesteentemeel is anorganische mest, met een hogere bemestingswaarde dan andere soorten
steenmeel. Actimin Gesteentemeel is naast bodemverbeteraar ook geschikt als stalstrooisel.

Agrico

www.agrico.nl

Leverancier van biologisch geteelde poot- en consumptieaardappelen. Maak op de BioVelddag 2019
kennis met ‘next generation potatoes’.

Agricult BV

www.agricult.nl

Agricult toont de sterke en 100% natuurlijke, All-In-One hulpstof Codacide. Een goede drager/
beschermer, hechter en uitvloeier voor veel biologische preparaten/middelen.

Bejo Zaden

www.bejo.nl

Bejo Zaden is een internationaal bedrijf dat actief is in de veredeling, productie, bewerking en verkoop
van kwaliteitszaden voor de groenteteelt.

Berg Fourage

www.bergfourage.nl

Berg Fourage is gespecialiseerd in het in- en verkopen van voedermiddelen, strooisels,
bijvoederproducten, biologische producten en grondstoffen.

Bioacademy

www.bioacademy.nl

Het op één centrale plek inzichtelijk maken van leeraanbod voor de sector. Elkaar versterken, aanvullen en
samen nieuw aanbod ontwikkelen waarmee we de kwaliteit in de biologische sector verder brengen.

Biohuis

www.biohuis.nl

Landelijke vereniging van, voor en door biologische boeren en boerinnen, en speelt een centrale rol in de
belangen-behartiging van de biologische primaire sector.

BioNext

www.bionext.nl

De missie van Bionext is om de kracht van de keten maximaal tot zijn recht te laten komen: Bionext verbindt
de Nederlandse biologische ketens van boer tot consument.

C. Meijer BV

www.meijer-potato.com

Meijer is een in Nederland gebaseerd aardappelbedrijf.

Caithness Potatoes
BV

www.caithnesspotatoes.com Caithness Potatoes is een in Schotland gebaseerd aardappelbedrijf met een dochtervestiging in
Nederland.

Countus accountants
+ adviseurs

www.countus.nl

De accountants en adviseurs die het je makkelijk maken!

De Wilde
Wijngaard/ St
Wijnbouw Lelystad

www.wijnbouwlelystad.nl

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

Den Hartigh

www.denhartigh-potato.nl

Den Hartigh is een in nederland gebaseerd aardappelbedrijf.

Dorset Green
Machines BV

www.dorset.nu

Wij ontwikkelen en produceren oplossingen voor de verwerking van organische reststromen,
luchtreiniging, elektronische identificatie en stalinrichting.

DutchSoy

www.dutchsoy.nl

DutchSoy right zich op kennis door middel van gedegen onderzoek, promotie en marketing van GMOvrije soja in Nederland, België en Europa.

EKOLAND

www.ekoland.nl

Onafhankelijk vakblad voor de biologische landbouw.

EM Agriton BV

www.agriton.nl

Agriton is leverancier en producent van natuurlijke producten

Europlant

-

Europlant is een in nederland gebaseerd aardappelbedrijf.

Green Acker

www.greenacker.nl

Teeltservice biologische & gangbare industrie teelten.

Green Organics

www.greenorganics.nl

Serviceprovider in biologische Aardappelen, Groenten & Fruit.

HZPC Holland BV

www.hzpc.nl

HZPC is een internationale speler in aardappelveredeling, pootgoed handel en productconcept
ontwikkeling.

Koppert

www.koppert.nl

We bieden een geïntegreerd systeem van specialistische kennis en natuurlijke, veilige oplossingen die de
gezondheid, weerbaarheid en productiviteit van gewassen verbeteren

B IO LO GIS C H E A K K ER B OU W
E N G R OE N T E T E E LT

S a n d er Be r n a erts
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Micosat Nederland BV www.micosat.nl

Micosat Nederland importeert en verkoopt mycorrhizae producten.

Mulder Agro

Mulder Agro levert producten voor de akkerbouwer en veehouder. Daarnaast verhuurt Mulder Agro
verschillende landbouwwerktuigen en -machines.

www.mulderagro.nl

Nautilus Organic

www.nautilusorganic.nl

Nautilus Organic is de enige biologische telerscoöperatie van Nederland.

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.

Primagaz Nederland www.primagaz.nl
BV

"Gas wordt groen" is het motto van Primagaz. Ze leveren o.a. Biopropaan, een propaan uit afval- en
reststoffen en hernieuwbare grondstoffen.

Pure Graze

www.puregraze.com

Pure Graze Saladebuffetten zijn zaaizaadmengsels voor blijvend divers grasland. Pure Graze Advies
adviseert boeren bij de omschakeling naar Natuurinclusieve Landbouw.

Rijk Zwaan
Nederland BV

www.rijkzwaan.nl

Voor topkwaliteit zaden is het noodzakelijk om continue te blijven innoveren

Rikmanspoel
Agro-Service

www.myrazonit.nu

Gebruik van Bacteriële bemesting: Een nieuw tijdperk van bemesten begint met Myrazonit bodem-enting.

SMARAGD

www.smaragdsmartfarming.nl

De ambitie van SMARAGD is het vormgeven van een nieuw landbouwconcept voor de teelt van
hoogsalderende akkerbouw- en vollegrondsgroente gewassen waarin zware grootschalige mechanisatie
vervangen wordt door lichte, autonome, innovatieve technologieën.

Stichting Demeter

www.stichtingdemeter.nl

Demeter is het kwaliteitskeurmerk voor biodynamische landbouw en voeding.

Vogelsang BV

www.vogelsang.info

Vogelsang komt vertellen over de Bos Aeromix op de Velddag.

West Plant Limburg BV www.westplantgroup.com

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

Mechanisatie
Andela Techniek &
Innovatie BV

www.andela-tni.nl

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

BOL | van Staveren
BV

www.bolvanstaveren.nl

BOL | van Staveren staat op de BioVelddag met de 760 ltr ADR propaantank t.b.v. loofbranden incl.
vulpomp en voorraadtank.

Combcut | MCV

www.combcut.nl

CombCut is een mechanische selectieve onkruidsnijder die is ontworpen om selectief onkruiden uit volveldse gewassen te snijden.

De Nieuwstad

www.nieuwstad.nl

De Nieuwstad is een in Lelystad gebaseerd mechanisatiebedrijf.

GroeNoord Ag
& Turf BV

www.groenoordbv.nl

GroeNoord AG & Turf is specialist op het gebied van mechanisatie in de akkerbouw en veehouderij.
Naast John Deere voeren zij diverse andere merken.

Heyboer BV

www.heyboerbv.com

Mechanisatiebedrijf Heyboer BV uit Biddinghuizen.

Imants BV

www.imants.com

Al ruim 130 jaar ervaring in innovatieve en effectieve machinebouw voor optimale grondbewerking.

Koeckhoven

www.koeckhoven.nl

Koeckhoven komt met de doorontwikkelde Ovlac ekoploeg.

Kruse Ootmarsum

www.kruse.nl

Kruse komt de APV Vario Cultuureg VS-900 en de EUM Vibrocat Cultivator laten zien.

LMB Doornbos

www.lmbdoornbos.nl

LMB Doornbos, al ruim 30 jaar deskundigheid, ervaring en service. Een mechanisatiebedrijf waar
machines speciaal op maat en naar wens van de klant gebouwd kunnen worden.

Machinefabriek
Steketee

www.steketee.com

Het ontwikkelen, succesvol invoeren en fabriceren van nieuwe of verbeterde schoffel- en
grondbewerkingsmachines voor akkerbouwers en tuinders wereldwijd, daar draait het al decennia om bij
onze vakbekwame medewerkers

Man@Machine

www.manatmachine.com

Man@Machine introduceert de Shade Haven, een parasol met een diameter van 12m, om schaduw te
geven aan vee in de zomerweide. Ook nieuw: een Treffler eg gekoppeld aan een tuinbouwtrekker op
spoor 150cm

Pool Agri
Import & Export

www.pool-agri.nl

Pool Agri Import & Export is gespecialiseerd in de import en export van zaai- en
grondbewerkingsmachines, zelfrijdende spuiten en werktuigendragers, roto mulchmaaiers en
aanbouwcomponenten voor landbouwmachines.

Steverink Techniek

www.steverinktechniek.nl

Mechanisatie oplossingen op maat.

W.N. Kramer BV

www.wnkramer.nl

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

Ondernemerscafe
Agrifirm NWE

www.agrifirm.nl

Producten, Kennis & Advies. Kirsten Snels en Marijn van Dongen zijn 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

Delphy

www.delphy.nl

Advies, onderzoek en training. Christoffel den Heder 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.

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

Stichting ERF

www.erfbv.nl

ERF is het grootste private biologische landbouwbedrijf van Nederland.

WUR Open Teelten

www.wur.nl

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

Sponsoren veldmaaltijd:
Agrifirm NWE - Laarakker BIO BV - Nautilus Organic

10

juni – 2019 | EKOLAND

Biologische Velddag 2019

Hightech gereedschap maakt natuurbeheer preciezer en efficiënter

Warme eieren

spotten
met drones

In de velddemonstratie ‘Fieldlab’ is tijdens de
BioVelddag 2019 een bijzondere demo te
zien. Raymond de Vries van startup ‘4D Precisie
Natuurbeheer’ toont de nieuwste ontwikkelingen
in weidevogelbeheer: een drone waarmee je
eieren kunt spotten.

Screenshot van de app. Zowel de
drone als de camera worden vanuit
één scherm op de iPad aangestuurd
live bekeken, meteen tijdens het
vliegen. Rechtsonder blijft het kaartbeeld zichtbaar voor de oriëntatie.

Tekst Geertje Schlaman & Ismael Bearzatto

D

e drone kan eieren in de weide
of op de akker spotten, zodat
de boer daar rekening mee kan
houden bij het beheer. De drones werken
met een combinatie van camera’s, die via
een app bestuurd kunnen worden om
de gevonden ‘hotspots’ meteen verder te
inspecteren. “Door vroeg op de dag in het
land te vliegen kan de thermische camera
het verschil goed in beeld brengen tussen
het nog koude land en de warme vogels en
eieren”, zegt Raymond.
“Vorig jaar gingen we voorzichtig van
start, met alleen een eenvoudige warmtecamera. En dat leverde al veel stippen
op de kaart op. Inmiddels hangt er naast
een hoge resolutie warmtecamera ook
een daglichtcamera onder de drones.
Daarmee kunnen we inzoomen op bepaalde situaties om direct te zien wat er

in het gras ligt of loopt”, legt Raymond
uit. Met deze technologie sporen vrijwillige dronepiloten samen met vogelexperts
in korte tijd en van grote afstand nesten
en kuikens op. Hierdoor hoeven er ook
geen mensen meer het veld in, wat geursporen kan veroorzaken die roofdieren
kan aantrekken. “Wij denken dat dit een
grote vooruitgang is,” aldus Raymond. De
boeren kunnen de gps-gemarkeerde locaties gebruiken om de jonge vogels en hun
leefgebied te beschermen. Via agrarische
collectieven kunnen ze daar ook een vergoeding voor krijgen.
“Voor de komende jaren is het onze
insteek om dit alles uit te breiden naar
akkerbouw en agrarisch natuurbeheer in
bredere zin. In de Krimpenerwaard zijn
we bezig met een pilot om kievitsnesten

te beschermen tegen de vele bewerkingen
op maisland. Ook zijn we aangehaakt bij
de Nationale Proeftuin Precisielandbouw
en een PPS-project voor duurzame akkerbouw van de topsector Agri & Food”, zegt
Raymond. Samen met lokale overheden
onderzoeken zij daarnaast de mogelijkheden om drones te gebruiken voor slootkantbeheer en het opsporen van blauwalg.
Op de Biologische Velddag laat Raymond
de drone in actie zien met ‘trainingseieren’. Bezoekers krijgen zo een voorproefje
van wat de toekomst van agrarisch natuurbeheer te bieden heeft. Doordat de
warmtecamera van de drone werkt op basis van temperatuurverschillen vinden de
dronedemonstraties voornamelijk plaats
aan het begin van de BioVelddag.
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Wilt u ook een vermelding of advertentie op dit portaal
voor
Nederlands uitgangsmateriaal voor de biologische teelt?
Het kan op de Nederlands-,
Duits-, Engels- en Franstalige pagina’s
en via
@OrganicseedsNL (Twitter)!
@OrganicseedsN
Prijzen vanaf €150 excl. BTW
Bel 06 245 97 803

Veldweg 7
5061 KJ Oisterwijk
013 7200 300
www.phc.eu

Wij kunnen voor u ook persberichten
maken, vertalen en / of plaatsen!
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Cameratechnieken maken autonome voertuigen mogelijk

Opmars onbemande
voertuigen gestart
Op de proefvelden van Wageningen University & Research rijdt vanaf dit voorjaar
een autonome robot genaamd AgroIntelli Robotti. Door cameratechnieken te
combineren met een autonoom voertuig is het mogelijk zonder bestuurder rond te
rijden. Op de Biologische Velddag zijn naast AgroIntelli Robotti, ook de Naïo Oz
en de Naïo Dino aanwezig.
Tekst Ismaël Bearzatto | Foto’s Abemec

I

ntensieve gewasmonitoring is noodzakelijk om de ecologie te begrijpen
en dat kan nu automatisch worden
gedaan door de cameratechnieken te
combineren met een autonoom voertuig.
Nieuwe agronomische en technologische
inzichten vragen om machines die bewerkingen tot 30-40 pk kunnen uitvoeren, zoals zaaibedbereiding, schoffelen,
bemesten en oogsten. De Robotti maakt
dit mogelijk doordat er standaard werktuigen aan kunnen worden gekoppeld.
Door de aanwezigheid van camera’s kan
hij zelfs worden ingezet voor diversiteit
in de landbouw. Door precisietechnieken
kunnen er zo bijvoorbeeld heel gericht
onkruid worden aangepakt.
De Oz is een kleine autonome wiedrobot
ontwikkeld door Naïo, bedoeld om kleine
oppervlaktes te wieden zoals bijvoorbeeld
in de vollegrondsgroenten. Roel van Erp

van Abemec: “Hij kan na startinstructies
volledig zelfstandig een geheel perceel
wieden.” De Oz heeft drie verschillende
werkmodi. Ten eerste de geheel autonome
modus waarbij hij zelf alle rijen in het
veld afgaat. Ten tweede de volg-modus
waar hij de gebruiker volgt en ook kleine
werktuigen kan voortrekken. En tot slot
en de handmatige modus waarbij de ge-

Nederland loopt
voorop op het gebied
van akkerbouwmechanisatie.
bruiker hem op afstand kan besturen. In
Europa is enkele weken geleden het honderdste exemplaar van de Oz verkocht.
“Een Nederlandse gebruiker heeft de Oz
gekocht puur voor het wieden zijn gewas.

Daarna is het voertuig ook voor andere
doelen ingezet. Zo heeft deze teler er een
kar achter bevestigd waarmee de Oz kan
oogsten. Hij heeft zelfs een stoeldeel achterop de Oz gemaakt, waardoor hij zijn
gewassen kan inspecteren zonder gehurkt
door zijn gewas te moeten,” vertelt Roel
van Erp van importeur Abemec. “En hij
gebruikt slechts een euro aan elektriciteitskosten per hectare.” Ook de autonome wiedrobot Dino is ontwikkeld door
Naïo, en is voornamelijk bedoeld voor
grootschalige gewassen in de akkerbouw.
Deze robot werkt op basis van een zeer
nauwkeurig GPS-systeem, plot-registratie
en live plantdetectie. Onder ideale condities kan de Dino vijf ha per dag wieden.
Naïo ontwikkelt deze machines, omdat in
hun visie in de toekomst geen chemische
gewasbeschermingsmiddelen meer gebruikt zullen worden.

Ekoland is er altijd, overal,
jaar! overal,
Ekoland al
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Onafhankelijk,
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@vakbladekoland

Kom naar onze
open dagen!
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is er altijd,
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@vakbladekoland
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Onafhankelijk, kritisch en
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@vakbladekoland

www.ekoland.nl

www.ekoland.nl
www.ekoland.nl
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SMARAGD
Het SMARAGD-Farmtronics project werkt
aan de ontwikkeling van lichte autonome
mechanisatie met als doel bodemkwaliteit
en weerbaarheid van het gewas te verbeteren. De komende jaren zal de Robotti in
verschillende proeven van WUR worden
ingezet om zo de teeltsystemen en de robot
te optimaliseren. Door de losse elementen
en hun samenhang steeds in de praktijk te
testen, demonstreert SMARAGD wat de
mogelijkheden zijn. Zo wordt het voor boeren steeds aantrekkelijker om de transitie
naar agro-ecologie te maken.

De Robotti is een diesel-hydraulische
werktuigdrager die een complementaire
functie voor de rest van de agrowerktuigen vervult. Deze autonome machine is te
vergelijken met een kleine trekker, maar
dan zonder bestuurder. Zijn hoofddoel is
arbeidsdrukvermindering en de daarbij
komende efficiëntieverhoging voor akkerbouwers. De Robotti kan autonoom
werken, maar is ook te besturen via een
tablet. Met een eigen gewicht van een
kleine ton kan hij werktuigen tot 750 kg
dragen. Hij ondersteunt agrowerktuigen
zoals precisiezaaiers en mechanische wieders maar kan ook gepersonaliseerde onderdelen ondersteunen. AgroIntelli heeft
inmiddels tien stuks verkocht.
De Greenbot werkt via het ‘teach-andplay’-principe en is inzetbaar voor allerlei
bewerkingen. Het voertuig beschikt over
4-wiel-aandrijving, is zeer compact en
weegt zo’n drie ton. Door zijn lichtere gewicht zorgt ook de Greenbot voor weinig
bodemverdichting. Dit kleine formaat en

KOM NAAR DE DEMO OP DE
BIOVELDDAG!

‘BODEMDRUK BIJ VOORJAARSWERK’

Gratis 250 liter propaan?
Bel 0800 - 0234 238
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- Voor de biologische teelt
- Mobiele ADR 760 ltr tank
- Met afvulinstallatie

Meer informatie?
info@bodemenwaterflevoland.nl

www.bodemenwaterflevoland.nl
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lichte gewicht zorgt er ook voor dat de
Greenbot zuinig omgaat met brandstof.
Dit houdt in dat de gebruiker de Greenbot eenmalig moet instrueren in een
specifieke taak, waarna de Greenbot deze
taak voor altijd heeft geleerd om de taak
daarna autonoom uit te kunnen voeren.
De eerste leersessie wordt uitgevoerd met
een afstandsbediening. De autonome besturingstechniek wordt ook al toegepast
op Fendt trekkers uit de 200-serie met
VarioDrive.

namelijk niet zo simpel. Menko Oosterhuis, licht toe: “Zowel trekkerfabrikanten
als ontwikkelaars van agrarische robots
werken aan hun eigen innovaties. Voor de
teler is het belangrijk dat beide machines

Abemec houdt zich bezig met de afstemming van autonome agrobots en de
integratie in bestaande mechanisatie.
Voor akkerbouwers is de implementatie van een agrobot als vervanging van
of aanvulling op een reguliere trekker

goed communiceren en elkaar aanvullen. Wij werken daarom aan praktische
samenwerking van GPS- systemen in
bestaande mechanisatie en de agrobots.
Deze samenwerking is belangrijk voor de
toekomst.” Abemec heeft ervaring met

Een kleine en
wendbare robot kan
zelfstandig een heel
perceel wieden..

innovatie: het bedrijf speelde een belangrijke verbindende rol bij de opkomst van
het RTK GPS systeem. “Deze techniek
is ontwikkeld door kleine startup SBG.
Kleine bedrijven en startups spelen een
essentiële rol bij dit soort innovatie. Wij
leveren met Abemec een bijdrage aan de
ontwikkeling van deze technieken door
het verbinden van onze klanten aan deze
kleine startups. Zo heeft de klant invloed
op de innovatie. En kan de ontwikkelaar
zijn innovatie gerichter ontwikkelen. Nederland loopt voorop op het gebied van
akkerbouwmechanisatie, het is belangrijk
dat dit zo blijft,” besluit Menko. “Wij zijn
daarbij de schakel tussen de kleine bedrijven en onze klanten, zo jagen we vernieuwing aan.”

Planckstraat 57 | 3316 GS Dordrecht (NL)
Tel.: +31 78 652 01 01 | netherlands@vogelsang.info

Kramer Eco Ploeg

Planckstraat 57
3316 GS Dordrecht (NL)
Tel.: +31 78 652 01 01
netherlands@vogelsang.info
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Verschillen in opbrengsten tussen binnenen buitenrijen aanleiding voor onderzoek

Randeffecten in
vaste rijpaden
De teelt in vaste rijpaden komt in de praktijk van de biologische
akkerbouw veel voor, dit in combinatie met verschillende
grondbewerkingsvarianten. Soms blijven de randrijen wat
achter in groei. Zijn deze effecten ook terug te vinden in
bodemweerstand in de bedden en opbrengsten tussen de rijen?
Tekst Leen Janmaat, Derk van Balen en Lucas Bastiaansen | foto’s WUR (Lucas)

O

p de Proeftuin Agro-ecologie &
Technologie wordt al vele jaren
gewerkt met vaste rijpaden. Wat
opviel was dat de randrijen soms achter
bleven in groei. Bij de consumptieaard
appelen zijn in 2014 de rijen (4 per bed)
binnen de rijpaden apart geoogst en de
opbrengst van aardappelen per rij bepaald.
Bij de opbrengstbepalingen kwamen significante verschillen tevoorschijn. In de
strokenteelt lag de opbrengst in de randrijen circa 16 procent lager ten opzichte
van de binnenrijen. Bij de monopercelen
was het verschil nog groter, circa 35 procent . Zie tabel.
Dit gaf aanleiding om op zoek te gaan
naar mogelijke oorzaken. In 2018 zijn
metingen gedaan op het proefbedrijf en
op vier praktijkbedrijven. De bedrijven in
het noorden (2) teelden pootaardappels
en in zuidwest Nederland (2) consumptieaardappelen en zaaiuien.
Tijdens de teelt is de indringingsweerstand in de volle breedte van het teeltbed
met een penetrologger gemeten.
Bij de interpretatie van de indringingsTabel. Grafiek opbrengsten 2014

Teeltsysteem
Bio-standaard
gemiddeld
waarvan Rij 1
waarvan Rij 2
waarvan Rij 3
waarvan Rij 4
Biodivers
gemiddeld
waarvan Rij 1
waarvan Rij 2
waarvan Rij 3
waarvan Rij 4

Totale
opbrengst
(t/ha)

Opbrengst >
28 mm
(t/ha)

31,7

31,0

28,9
31,3
37,8
28,9

28,1
30,6
37,1
28,1

38,4

37,2

29,5
47,9
46,4
29,8

28,2
47,0
45,4
28,5

weerstand zijn trajecten gebruikt waarbij
0-1,5 mPascal goed doorwortelbaar is;
1,5-3 mPascal minder goed doorwortelbaar en > 3 mPascal niet doorwortelbaar.
Op het proefbedrijf zijn verschillen tussen de rijen aanwezig waarbij de buitenrijen eerder (ondieper) de grens van 1,5
MPa bereiken. Deze verschillen zijn op
de praktijkbedrijven niet eenduidig terug
te zien. In enkele gevallen is de indringingsweerstand in de buitenrijen juist
gunstiger. Een verklaring hiervoor is niet
voorhanden.
Op het praktijkbedrijf in het noorden is
wel het effect van voorafgaande grondbewerking in combinatie met groenbemester zaaien (grubberen) zichtbaar. Als
voorbehandeling is hier de grond dus losgetrokken met een cultivator, het patroon
in de afbeelding maakt de verschillen in
weerstand zichtbaar.
Op zowel het proefbedrijf als de praktijkbedrijven zijn de opbrengsten bepaald,
per rij zijn de aardappelen deels met de
hand opgerooid waarna de gewichten zijn
gemeten en de sortering is vastgesteld.
(t/ha)
Betreffende grondbewerking zijn er op
het proefbedrijf drie varianten namelijk:
Afbeelding: Grafieken indringsweerstanden proefbedrijf en
enkele praktijkbedrijven, specifiek Bakker ivm grubberen.

Opbrengstverschil aardappels
BASIS - combinatie vaste rijpaden & ploegen

1. Minimale grondbewerking
(gem. opbrengst 47,5 ton/ha)
2. Minimale grondbewerking met woelen
(gem. opbrengst 49,5 ton/ha
3. Ploegen (gem. opbrengst 44,7 ton/ha)
In de variant ploegen is het effect in opbrengstverschillen tussen de binnen- en
buitenrijen duidelijk vastgesteld. Bij minimale grondbewerking zijn de verschillen
minimaal tot niet aanwezig. Het effect op
de buitenrijen is ook aangetoond na de
oogst van de uien, hier ligt de opbrengst
in de buitenrijen (8 rijen per teeltbed)
significant lager.
Uit deze verkenning blijkt dat in het
teeltsysteem met vaste rijpaden verschillen voorkomen in bodemverdichting
(indringingsweerstand) tussen de binnenen buitenrijen. De effecten vertonen een
samenhang met het toegepaste grondbewerking systeem (minimaal versus ploegen) waarbij de combinatie ploegen en
vaste rijpaden de meest significante verschillen geven. Op het proefbedrijf en de
praktijkbedrijven leveren de buitenrijen
doorgaans minder opbrengst. Het gebruik
van woelers in een systeem van minimale
grondbewerking had in 2018 een positief
effect op de aardappelopbrengst. Met het
woelen worden aanwezige verdichtingen
weer losgetrokken. Dat de combinatie
ploegen en vaste rijpaden minder opbrengt, heeft mogelijk te maken met het
ploegen waarbij de grond onder de rijpaden deels in het bed terecht komt. Wanneer het mogelijk is om de rijpaden bij
het ploegen intact te laten kan dit worden
voorkomen. Dit is de reden dat de zogenaamde beddenploeg bij Wim Steverink
nu in ontwikkeling is.
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