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Fysiek op afstand, digitaal dichtbij
We bevinden ons in een bijzondere periode waarin corona ons dagelijks leven en werken bepaalt. Iedereen voelt de
gevolgen van het virus en de maatregelen om verdere verspreiding in te dammen. In lijn met de adviezen van het
RIVM en de maatregelen van het kabinet hebben ook wij onze manier van werken aangepast. > Lees meer

Pionieren met alternatieven voor
soja-importen in de Peel
Sinds 2019 beslaat de proeflocatie van
AgroProeftuin de Peel 35 hectare. Op 15
proefvelden voeren pioniers
praktijkexperimenten uit met
ondersteuning van Has Hogeschool. Dat
levert interessante ervaringen op;
bijvoorbeeld met Nederlandse soja en
voedererwten als soja-vervanger. In een
verhaal op agroproeftuindepeel.nl blikken
twee agrariërs terug. "Ik ben blij dat we op
de proeflocatie de ruimte hebben om te
experimenteren."
> lees meer

Wegnemen knellende regels voor innovatie stal en akker
Bij de uitwerking van ideeën voor verduurzaming in agro en food stuiten pioniers vaak op knellende
regelgeving. AgroProefuin de Peel maakt zich sterk voor tijdelijke ontheffingen om
kringlooplandbouw mogelijk te maken. Op de website geeft innovatiemanager Ronald Luijkx een
toelichting. “Het ministerie heeft ons gevraagd om aan te geven waar ondernemers in NoordoostBrabant experimenteerruimte nodig hebben om de kringloop verder te sluiten. We zijn inmiddels met
het ministerie en een aantal ondernemers in overleg en werken enkele concrete voorbeelden uit."
> Lees meer

Project mais-in-gras:
hogere opbrengst en
meer bodemleven
Een duidelijk hogere opbrengst en
verrassend gunstige resultaten ten
aanzien van bodemleven en stikstofuitspoeling. Dat zijn de eerste,
veelbelovende conclusies na 1 jaar van
het project 'Mais telen in permanent
grasland'. De extra opbrengst heeft een
waarde van ongeveer €800/ha.
> Lees meer

Veevoerbonen als eiwitbron
voor humane voeding
Ze lijken op tuinbonen, maar worden
vooral gebruikt als veevoer: veldbonen.
Deze zijn mogelijk ook interessant voor
humane voeding. Op de proeflocatie gaat
coöperatie CZAV onderzoeken of teelt
voor dit doel interessant is voor de
Brabantse zandgrond. “We willen van de
oogst een eiwitconcentraat maken dat
gebruikt kan worden in vleesvervangers.”
> Lees meer

Kansen voor agroforestry
in de Peel
Bomen en struiken spelen een cruciale rol
in de ontwikkeling van kringlooplandbouw.
Ze kunnen de agrarische productie
ondersteunen en de biodiversiteit
verbeteren. Dat is wat Jade Reforestry wil
laten zien met een demonstratieveld op de
proeflocatie van AgroProeftuin de Peel:
agroforestry verbindt natuur en landbouw.
> Lees meer

Kruidenrijke weide floreert
zonder bemesting
en beregening
Veehouders Job Albers en Tom Geene
experimenteren op de proeflocatie van
AgroProeftuin de Peel met kruidenrijk
grasland. Hun ervaringen in het afgelopen
jaar zijn positief, hoewel ze niet hebben
bemest of beregend. Ze vertellen hierover
in een uitgebreide reportage in het
vakblad Nieuwe Oogst.
> Lees meer

AgroProeftuin de Peel is een samenwerking van
ondernemers, onderwijs en overheid in AgriFood Capital. Ga
voor meer informatie naar agroproeftuindepeel.nl, of neem
contact op met programmamanager Michiel
Ytsma: m.ytsma@agrifoodcapital.nl, tel. 06 52 37 83 23.
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