Workshops

Er zijn in totaal drie workshoprondes; u kiest zelf tijdens de Kennisdag aan welke
workshops u deelneemt. U kunt zich hiernaast alvast laten inspireren en voorbereiden.
Workshops
01. KPI’s akkerbouw Flevoland
Door Wim Stegeman en Anna Zwijnenburg
02. Nieuwe GLB: praktijkvoorbeelden vanuit akkerbouw
Door Theo Hogendoorn en collega van RVO
03. Nieuwe GLB: praktijkvoorbeelden vanuit melkveehouderij
en gemengde bedrijven - Door Theo Hogendoorn en collega van RVO
04. Elektrisch beregenen
	Door Frouke Hoogland en een akkerbouwer
05. V
 ergroening middelenpakket (alternatieven voor
chemische middelen) - Door Jacobijn van Etten en Jan Salomons
06. Hoe past samenwerking akkerbouw-melkveehouderij
binnen kringlooplandbouw?
Door Bo Stout, Jaap Gielen en samenwerkende ondernemers
07. Strokenteelt: lessen uit de Flevolandse praktijk
Door Dirk van Apeldoorn en een teler
08. Maaisel

als bemesting - Door Joost van Strien en Robert Timmerman
onder begeleiding van Arie Keijzer
09. B
 eter benutten van bemesting: hoe voed je de bodem
én het gewas? - Door Derk van Balen en Romke Postma
10. Groene draad: kunnen we met wintergroen / bodembedekking de
bodem weerbaar maken tegen klimaatverandering?
Door Coen ter Berg, Maik Verwer en Mark Geling
11. Bodeminsecten: Kennis is key voor een gerichte aanpak
Door Hilfred Huiting en een akkerbouwer
12. Perceelafspoeling: wat kun je ertegen doen? Resultaat van
praktijkproeven in Flevoland
Door Johan Wander, Richard Folkersma en een teler
13. O
 ptimalisering mestbenutting en opbrengst in grasland en
maïsteelt Door Herman Krebbers en Roel Assies
14. R
 obuuste aardappelrassen als basis voor een gezonde teelt
(gangbaar en bio) - Door Jacob Eising en een teler
15. D
 e rol van compost in bodemverbetering binnen de bollenteelt en
vruchtboomteelt - Door Hans Smeets over vruchtboomteelt en Malu
Steenwijk over bollen en kweker Chiel Blok
16. Kan data gebruikt worden om beter te boeren?
Door Koen van Boheemen en een ondernemer
17. R
 ugopbouw en bemesting in peen
Door Niek Vedelaar
Voor meer informatie: www.bodemenwaterflevoland.nl
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