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Interessante resultaten experimentele teelten en ongewone gewassen

Pionierswerk met bataat, droogtebestendige
ruwvoeders en mengteelten
Interessante resultaten met experimentele teeltmethoden en ongewone gewassen. Dat is, in het kort, de oogst van de
pioniers op de proeflocatie van AgroProeftuin de Peel. Zo lijkt bataat een perspectiefvolle teelt, leveren luzerne en
kruidenrijk grasland ondanks droogte een mooie voeropbrengst en presteren verschillende gewassen samen (in een
mengteelt) meer dan alleen.
>lees meer

Nieuwe veldproeven: blauw
maanzaad, lupinen en
ruggenteelt mais
In 2021 is er weer volop activiteit op de 16
percelen van de proeflocatie. Op 3
proefvelden start een nieuw onderzoek:
de teelt van blauw maanzaad op
zandgrond, het verbouwen van lupine als
melkveevoer en de ontwikkeling van
(milieuvriendelijke) ruggenteelt voor mais.
>lees meer

Veel belangstelling voor zaaigeld kringlooplandbouw
Sinds de introductie op 1 maart hebben al veel ondernemers interesse getoond voor
‘zaaigeld’. Dat is een financiële ondersteuning (tot €5.000) voor bijvoorbeeld experimenten
met nieuwe gewassen, alternatieve teeltmethoden, bodemverbetering, waterkwaliteit en beschikbaarheid, natuurinclusieve landbouw of emissiearme veehouderij. Ondernemers
kunnen het zaaigeld onder andere besteden aan het ontwikkelen of testen van technische
innovaties en advies of haalbaarheidsonderzoek voor samenwerkingsprojecten of
marktconcepten. Meer informatie? Kijk op de website of neem contact op met Monica van
Alphen (Regio Noordoost Brabant), monica.vanalphen@regionoordoostbrabant.nl.
>Lees meer

Waterschap zoekt boeren voor
natte teelten in de Peel
Waterschap Aa en Maas test samen met
boeren methoden voor een
waterhuishouding met natte teelten. Er is
ook ruimte om verdienmodellen uit te
werken. Onderdeel van het project is een
proef met lisdodde als alternatief substraat
voor biologische oesterzwammenteelt.
Boeren die willen meedoen, kunnen zich
nog melden. >Lees meer

Sint-Michielsgestel monitort
woonbeleving rond
veehouderijen
Gemeente Sint-Michielsgestel werkt
samen met een aantal partners aan het
verbeteren van de woonbeleving in de
omgeving van veehouderijbedrijven in het
gebied Laar/Nieuw Laar. Daarbij kijken ze
naar de feitelijke werking van maatregelen
in stallen en naar de verandering in de
beleving bij inwoners. >Lees meer

Martin Scholten: 'NoordoostBrabant is spannend gebied'
“Noordoost-Brabant is een spannend
gebied. Hier liggen uitdagingen en hier
vind je ook veel innovatief
ondernemerschap. Dat geeft de juiste
energie. Daar wil Wageningen UR bij
betrokken zijn.“ Dat zegt Martin Scholten
(Wageningen UR), een van de leden van
de Stuurgroep AgroProeftuin in een
interview op de website. >lees meer

Gemeenten monitoren
'positieve gezondheid' in
omgeving veehouderijbedrijven
In drie Brabantse gemeenten (waaronder
Boekel en Sint Anthonis) wordt een
methode ontwikkeld om
gezondheidsklachten en hinderbeleving in
de omgeving van veehouderijbedrijven te
monitoren. Dat is het doel van het project
‘Positieve Gezondheid’. >Lees meer

Nieuw adviesrapport over
succesfactoren bokashi
Een nieuw adviesrapport en een handige
samenvatting geven een overzicht van de
succesfactoren voor de productie van
bokashi. Deze bieden nuttige informatie
voor gesprekken over regionale
samenwerking voor het verwerken van
groene reststromen. De documenten zijn
gemaakt door studenten van HAS
hogeschool. >Lees meer
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