Nieuwsbrief AgroProeftuin de Peel - juni 2020

Pioniers op proeflocatie druk met
verfijnen experimentele teelten
Variëren in rassenkeuze, zoeken naar de
optimale bemesting, plannen van een
ander oogstmoment of worstelen met
onkruiddruk. Het merendeel van de
pioniers op de proeflocatie van
AgroProeftuin de Peel is deze zomer druk
bezig met het aanpassen en verfijnen van
hun experimentele teelt. Daarnaast zijn er
weer enkele nieuwe proeven begonnen.
Dat blijkt uit een rondgang over de
proeflocatie deze zomer.
> Lees meer

Meer boeren kunnen pionieren via AgroProeftuin de Peel
AgroProeftuin de Peel breidt zijn activiteiten in de tweede helft van 2020 verder uit. Het doel is meer
(agrarische) ondernemers te bereiken die aan de slag willen met kringlooplandbouw. Dat gebeurt
door innovatieve ondernemers en andere initiatiefnemers op verschillende manieren te
ondersteunen. En door die beweging te versterken met de juiste kennis vanuit onderzoek en
onderwijs. Meer nieuws hierover volgt in de loop van de zomer.

Bijenonderzoek en
agro-zonnepark op
Eiwitcampus Beers
Stichting Arista Bee Research heeft zich
gevestigd op Eiwitcampus Beers,
innovatie- en kenniscentrum voor agro en
food. Daarmee heeft de campus een
eerste partij in huis met een directe link
naar de agrarische sector. De volgende
stap is een pilot voor een agro-zonnepark
(Agro-PV).
> Lees meer

Proefveld voor eiwit uit
loof van suikerbieten
Suikerbieten worden geteeld voor suiker,
maar het blad heeft de potentie om uit te
groeien tot een bron van plantaardig eiwit.
Suiker Unie heeft een innovatieve
technologie ontwikkeld om dit eiwit te
winnen. Teler Henk van den Elzen start
samen met AgroProeftuin de Peel het
eerste proefveld voor eiwit uit bietenloof.
> Lees meer

WUR-rapport project
mais-in-gras beschikbaar
Wageningen UR heeft de metingen en
resultaten van het project ‘Mais in
permanent grasland’ uitgebreid
beschreven in een onderzoeksrapport.
Het project is een verkenning van een
nieuwe manier van mais telen, waarbij het
zaaien plaatsvindt in blijvend grasland.
Het rapport is te raadplegen via de site
van AgroProeftuin de Peel.
> Lees meer

Agrarische natuurbeheerders
bezoeken proeflocatie
Collectief Agrarisch Natuurbeheer OostBrabant organiseerde op 7 juni een
excursie naar de proeflocatie van
AgroProeftuin de Peel. Deze stond in het
teken van monitoring van insecten en
zoogdieren. Op de proeflocatie liggen naast diverse andere proeven demovelden voor vogelakkers (luzerne +
bloemenstroken) en akkerranden met
bloemenmengsels.
> 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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