
Velddemo met nieuwe en innovatieve technieken:
Vanuit het POP III project ‘Voorjaarsploegen en 
winterbedekkende groenbemesters op zware grond’ 
en het ABW-project ‘Zicht op de Bodemstructuur’ 
is er op vrijdag 2 november as een interessante 
velddemonstratie georganiseerd voor u! Delphy,Van 
Tafel naar Kavel, PPO Lelystad en het ABW heten u 
hiervoor van harte welkom!

Een optimale teelt van groenbemesters vraagt kennis 
en kunde om daarmee maximaal bij te dragen aan de 
bodemkwaliteit. Niet alleen de diverse teeltmaatregelen 
hebben hierin een rol maar ook de techniek van 
verkleinen en inwerken van de groenbemesters is van 
invloed op het verteren en vrijkomen van de mineralen 
uit de gewasresten. Verkleinen, wel of niet inwerken/
onderwerken of juist bovenop laten liggen; deze middag 
willen we verschillende technieken demonstreren en het 
resultaat gezamenlijk bespreken.

Getoonde technieken:
• Veenma messenrol (Agrideals)
• Väderstad schijveneg met ‘Croscutterdisc’ schijven 

(Homburg)
• Treffler Messenrollen (Man@Machine)
• Moreni Kopeg met extra ‘verkleinmessen’ op de 

tanden (Koeckhoven)
• Ovlac Ekoploeg voor licht inwerken op 5 cm diepte 

(Koeckhoven)

Wij hopen dat u deze middag in de gelegenheid bent 
aanwezig te zijn. Hartelijk welkom namens Delphy,  
Van Tafel naar Kavel, PPO Lelystad en het ABW.

Mede-ondersteuners
Deze veldworkshop is mede ondersteund door de 
Provincie Flevoland vanuit het Actieplan Bodem en 
Water (ABW) en tevens vanuit het ABW-project Zicht op 
de Bodemstructuur. Delphy, PPO Broekemahoeve, Van 
Tafel naar Kavel en Provincie Flevoland hebben in deze 
veldworkshop een brede samenwerking om interessante 
bodemontwikkelingen bij zoveel mogelijk telers te brengen.

Dit project wordt gefinancierd vanuit het ELFPO.  
Europees Landbouwfonds voor Plattelands-
ontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Datum Vrijdag 2 november
Locatie    PPO Lelystad, Broekemahoeve 

Elandweg 84, 8219 PJ Lelystad
Tijd 14.00 uur start (13.30 uur inloop)

Velddemonstratie innovatieve technieken
om groenbemesters te verkleinen en in te werken

LET OP!    
 CHECK VOOR VERTREK WWW.DELPHY.NL/NIEUWS  
VOOR ACTUELE INFO OF DE VELDDEMO DOORGAAT.


