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Agrofocus is gespecialiseerd in o.a. de 
akkerbouw en vollegrond sector en we
hebben al vele projecten succesvol begeleid.

Wij zijn experts op het gebied van:
• Productkennis
• Logistiek ontwerp en kostenraming
• Vergunningtraject
• Bouwkundige aanbesteding
• Koel- en droogsystemen

ingenieurs voor groei
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• Koel- en droogsystemen

ingenieurs voor groei

Bekijk onze 
projecten op

agrofocus.nl 
of laat je 

informeren  

Aanleiding
Dat is dan ook de aanleiding om een stikstofstappenproef aan te leggen op het On-
derzoeksveld peen. Dit onderzoek is een herhaling van vorig jaar zodat er na afloop 
zinnige conclusies te trekken zijn. Onderzoek moet je immers herhalen in de tijd.
Gekozen is voor vijf stikstoftrappen met giften van 0, 50, 100, 150 en 200 kg N. Met 
name de uiterste stappen zullen inzicht moeten verschaffen over nut en noodzaak van 
de hoeveelheid stikstof die kan worden toegediend. 

Op de open dag zullen zeker de extremen verschillen laten zien. Onderdeel van de 
proef is ook een opbrengstmeting. Die volgt in de loop van de winter.

Vragen over  
de effecten van 
stikstofgiften

Zoals eerder al gemeld in 'v/d Grond' is bemesting in de 
praktijk van de peenteelt af en toe ongrijpbaar. Een eerdere 
inventarisatie in de Peenacademie van bemestingsgiften en 
opbrengsten gerelateerd aan bemonsteringsgegevens liet 
grote verschillen zien. Daar uit bleek dat er zeker over de 
effecten van stikstofgiften nogal wat vragen zijn. 

live

VAN TELER NAAR ONDERNEMER

Onbeperkt 
groeien: 

Het bedrijf groeit. De medewerkers  
en ondernemer ook! 
Het programma ‘Onbeperkt groeien: van Teler naar Ondernemer’ is ontwikkeld  
voor ondernemers en hun medewerkers die groeien én structuur in hun eigen bedrijf  
willen brengen. Het initiatief is van start gegaan in januari 2018.
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STIKSTOFTRAPPEN
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