UITNODIGING

PRAKTIJKDAG BODEM EN
NUTRIËNTEN KRINGLOPEN

‘van wetenschap naar praktijk’

Datum 			
Locatie
Programma 		

• Dinsdag 20 september 2022
•    WUR | Open Teelten, Proefbedrijf Vredepeel,
Vredeweg 1C, 5816 AJ Vredepeel
• 10.00 – 16.00 uur

Beste geïnteresseerde in duurzaam bodembeheer,
De Praktijkdag op 20 september is dé gelegenheid voor praktijk en onderzoek om ideeën uit te wisselen en van elkaar
te leren. Vredepeel zal het toneel zijn van vele prikkelende bijdragen van verschillende projecten. In de ochtend richten
onze sprekers zich op wetenschap en advies, ’s middags ligt de focus meer op praktijk en advies, met een bedrijvenmarkt, posterpresentaties, workshop en proefveldbezoek.

Aanmelden
U kunt zich tot 16 september online aanmelden voor
het ochtend- en/of middagprogramma

Aanmelden

Graag tot ziens op 20 september.
Namens de projectgroep Leve(n)de Bodem Brabant, in samenwerking met:
• Project TKI/PPS-project KOM Leerreis Nutriëntenkringloop
• KB-project Evaluatiekader voor organische meststoffen
• Project PPS Beter Bodembeheer, werkpakket 2B: Organische stof en bemesting
• CBAV; Handboek Bodem & Bemesting; PPS i.w. ‘BAAT’ Kennisprogramma Circulair Terreinbeheer
• PPS Kringloop organische stof én bodemweerbaarheid bevorderen

Informatie: www.levendebodem.nl
Georganiseerd door Delphy / Wageningen University & Research, open teelten
Financiers
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Ochtendprogramma - Dagvoorzitter: Cees Oele (Delphy) 10:00 – 12:00 uur
•
•
•
•

Ontwikkeling van een evaluatiekader voor organische meststoffen - Oscar Schoumans (WUR)
Nieuwe kennisvragen vanuit de praktijk - Janjo de Haan (WUR)
De effecten van Bokashi’s en andere bodemverbeteraars op bodemorganismen - Gerard Korthals (WUR)
Toekomstige onderzoekslijn van OS-kwaliteiten - Milan Franssen (Delphy)

Lunch 12:00 – 14:00 uur (de bedrijvenmarkt is tijdens de lunch te bezoeken)
Middagprogramma - Dagvoorzitter: Ad van Haperen (WUR) 14:00 – 16:00 uur
Posterpresentaties m.b.t. demovelden (Delphy en WUR):
•
•
•

Organische stof balansen in meerjarige teelten: een praktijkvoorbeeld
Invloed keuze groenbemesters op organische stof balans: een praktijkvoorbeeld
Toepassing kleimineralen: een praktijkvoorbeeld

Workshop: Keuzetool OS-balansen – Dirk Thijssen (NMI)
Proefveld BKZ Compost Wieke Vervuurt (WUR)
Posterpresentaties Wetenschappelijk onderzoek:
•
•
•
•

Bermmaaisel als bodemverbeteraar - Maartje van der Sloot (Ph.D-kandidaat WUR)
Ziektewering stimuleren met organische reststromen - Joeke Postma (WUR)
Organische meststoffen en de OS-, N-, P-balansen - Bart Timmermans (LBI)
‘Ontwikkeling van HET Mesokosmos outdoorlab: Onderzoekstuin van het Leer- en Kenniscentrum Bodem te
Oosterwolde’ - Petra Boorsma (Biosintrum)

Informatie: www.levendebodem.nl
Georganiseerd door Delphy / Wageningen University & Research, open teelten
Financiers

