Uitnodiging
Kijk- en informatieochtend/middag
demovelden precisiebemesting mais
Data en startlocaties percelen
Woensdag 22 september:

10.30 -12.00 uur, Waterink, Kloosterweg 116, Beerzerveld
13.30- 15.00 uur, Freriks, Pollenweg, Luttenberg

Donderdag 23 september: 10.30 – 12.00 uur, Warmelink, Vilstersestraat, Lemelerveld,
Vrijdag 24 september:

10.30 – 12.00 uur, Schoorlemmer, Neppelenbroekerdijk,
Broekland, perceel naast varkensbedrijf, daar ook mais met
stokbonen

Zo mogelijk bezoeken we ook 1 of 2 andere demovelden in de naast omgeving

Wat is er te zien?
Demoveld gedeelde bemesting mais.
Verbetering mestbenutting en zetmeelopbrengst mais. Dat is het doel van de demovelden gedeelde
precisiebemesting mais in Overijssel. Deze zijn op 20 percelen bij telers aangelegd dit jaar.
De opzet, eerste ervaringen worden toegelicht en u kunt de stand van het gewas vergelijken.
Stokbonen in Mais op perceel Schoorlemmer.
Een combinatieteelt van mais en stokbonen kan hogere eiwitproductie opleveren. Maar hoe gaat de
teelt in de praktijk. Dat kunnen we zien op het perceel van Schoorlemmer. Daarbij ook delen van
ervaringen op de andere demovelden met mais/stokbonen in het kader VKO.
Bodemzones en Maisgroei percelen monitoren met satelliet en dronebeelden
Ook dit jaar is er op veel percelen geen egale groei in het gewas. De mate waarin en de afwijkende
plekken worden goed zichtbaar op gratis satelliet- en dronebeelden, hoewel je deze met het oog niet
ziet. Hoe zien ze eruit en wat kun je ermee., zal getoond en toegelicht worden?
Graag zien we u op één van deze bijeenkomsten om bij te praten over verloop maisteelt dit jaar,
komende oogst en de mogelijkheden van verbetering mestbenutting met smart farming
De demovelden zijn mede mogelijk gemaakt door de telers, Vruchtbare Kringloop Overijssel (VKO) en
het POP3 project “Efficiënter Ruwvoer telen met Smart Farming” Overijssel.
Herman Krebbers, projectleider POP3 project “Efficiënter ruwvoer telen met smart farming”
06-53400066, h.krebbers@delphy.nl
Michaela van Leeuwen, Projectleider VKO, LTO Noord, 06-51259725 mavleeuwen@ltonoord.nl
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