THEMADAG - 17 JULI
‘RUWVOERTEELT VANAF DE BASIS’
Hoe dragen we bij aan vermindering van de milieubelasting?
En hoe blijft dit praktisch haalbaar, duidelijk en effectief, met
draagvlak vanuit de praktijk?

Wat is er te zien/ te horen?
- Test minder stikstof gebruik
- Test lagere dosering spuitmiddelen
- Onkruidbestrijding in maïsteelt i.c.m. onderzaai
- Biostimulanten en mycorrhiza’s in gras en maïs
- Mengteelten, biodiversiteit en maïsras-combinaties
- Bodemverbetering vanaf de basis
- Biodiversiteit; verschillende biotoop-/wildmengsels
- Toelichting over bijdrage van deze testen op toekomstige wet- en
regelgeving
Wat willen wij bereiken?
Wij willen laten zien, aan een brede doelgroep, welke alternatieven er zijn
voor een duurzame teelt, gedragen vanuit de praktijk.
Samen met u!
Dit doen we o.a. ook door de politieke contacten uit te nodigen en uit te
breiden. Hierbij is het erg belangrijk een groot draagvlak te creëren en dat
doen we graag samen met u!
Het jaar 2019 staat in het teken van discussie op gang krijgen, een breed
scala aan doelgroepen ontvangen, inspiratie op doen, interesse wekken,
ideeën én resultaten delen en het belangrijkste; draagvlak creëren, zodat
we de succesvolle concepten in 2020 samen met u verder kunnen uitrollen.
Kom naar onze themadag en doe/denk mee!

Ruwvoerteelt vanaf de basis.
Graag nodigen we u uit voor onze themadag op 17 juli.

17 juli – Voor boer, burger, loonwerker en
iedere andere geïnteresseerde
11:30 uur tot 15:30 uur - gepland programma
18:00 uur tot 20:30 uur - vrije inloop
Voor wie?
Voor boer, burger, loonwerker en voor alle handelaren, mengvoederbedrijven en
adviseurs die met klanten wensen te komen.
Graag nodigen we u uit om 17 juli met ons een rondgang over ons demoveld te
maken, in discussie te gaan, ideeën te delen en informatie te vergaren.
Onderwerpen van deze dag zijn:
Optimale werking van spuitmiddelen met een lage dosering.
Onkruidbestrijding in maïsteelt i.c.m. onderzaai.			
Verbinden van praktijk met wet-/regelgeving.			
Bodemdeskundige, bodemverbetering vanaf de basis.		
Biostimulanten en mycorrhiza in maïs- en grasteelt.		
Verlagen van stikstofgebruik in maïs.
Meerwaarde van mengteelt, biodiversiteit en maïsrassencombinaties.
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Op ons veld is het volgende te bezichtigen:
Introductie maïs-stokbonen concept (MOVO Bean-Corn).
Mengteelten maïs-lupine, maïs-zonnebloem en maïs-biodiversiteitsmix.
Versch. zaaizaad coating met mycorrhiza, biostimulanten/meststoffen.
Optimale werking van spuitmiddelen met een lage dosering.
Wel én geen kunstmest als rijenbemesting (o.a. i.c.m. mycorrhiza).
Maïsrassencombinaties naast enkelvoudige rassen.
Onderzaai in maïs en diverse onkruid behandelingen.
Diverse maïsrassen.
Verschillende grasmengsels.
Mycorrhiza en biostimulanten in gras.
Perceel bodemverbetering na 20 jaar monocultuur maïs.
Biodiversiteit biotoop-/wildmengsels, t.b.v. insecten, bijen en wild.
(Daarbij zorgen wij i.s.m. PPO voor wetenschappelijk onderbouwde resultaten.)

Het programma:
- Vanaf 11:30 tot 12:00 uur wordt u ontvangen met een lunch.
- Om 12:00 uur start het officiële programma, dit zal duren tot +/- 15:30 uur.
- Vanaf 15:30 is het officiële programma afgelopen en is er ruim de tijd om
na te praten, (individueel) vragen te stellen, te discussiëren en op het veld te
kijken.
- Vanaf 18:00 uur tot 20:30 uur is er ruimte voor vrije inloop. Kijk rond, stel
vragen, zie waar we mee bezig zijn en wie we zijn.
Aanmelden:
Voor het middagprogramma vragen we u zich aan te melden, dat kan door
een mail te sturen aan info@movo-zaden.nl. Graag even aangeven met
hoeveel personen u komt.
Voor het avond programma hoeft u zich niet aan te melden.
Komt u liever een andere keer? Geen probleem, neem dan even contact met
ons op voor een afspraak.
Adres: Hoofdstraat 27 te Lattrop-Breklenkamp
E-mail: info@movo-zaden.nl
Tel.:
0541-663207

11 juli
Bedrijvendag
Voor alle handelaren, mengvoederbedrijven en
adviseurs uit de agrarische sector.
Met hetzelfde officiële programma van 11:30 tot 15:30 uur.
Behoort u tot bovenstaande groep handelaren, mengvoederbedrijven en
adviseurs maar heeft u geen uitnodiging ontvangen? Stuur ons een mail of
bel en we voorzien u van een uitnodiging. U kunt uzelf ook alvast aanmelden
door een mail te sturen aan info@movo-zaden.nl. Graag even aangeven met
hoeveel personen u komt.

Project: ‘Ruwvoerteelt vanaf de basis’.
Het project
De Nederlandse (en Europese) Ruwvoerteelt staat midden in een tijdperk van
veranderingen, om te voldoen aan vermindering van de milieubelasting, het
verbeteren van de bodem en het creëren van meer biodiversiteit, zullen stappen
moeten worden gezet.
We erkennen de aanleiding en de problematiek die achter de veranderende
wet- en regelgeving schuil gaan. Ook zijn we van mening dat er goede
veranderingen teweeg zijn gebracht. Echter, we maken ons zorgen dat het
genomen maatregelenpakket vanuit de overheid soms het doel voorbij schiet en/
of tegenstrijdig is. Wij willen laten zien dat er alternatieven zijn voor een duurzame
teelt, gedragen vanuit de praktijk.
Juist dáárom, zijn we dit jaar een project opgestart, en bekijken we de
ruwvoerteelt vanaf de basis. Hoe kunnen we zorgen voor vermindering van de
milieubelasting? En hoe blijft dit praktisch haalbaar, duidelijk en effectief?
We testen, experimenteren en demonstreren met praktijkvoorbeelden die in de basis
bijdragen aan een gezonde bodem én aan een lagere milieubelasting. We bekijken
dit dus vanuit de basis, niet vanuit de opgelegde regel-/wetgeving. En we nodigen
u graag uit om deze voorbeelden te bekijken en met ons daarover in discussie te
gaan. Daarnaast zorgen wij i.s.m. PPO voor wetenschappelijk onderbouwde
resultaten.
Doel van 2019
Het jaar 2019 staat in het teken van discussie op gang krijgen, een breed scala aan
doelgroepen ontvangen, inspiratie op doen, interesse wekken en vooral ideeën én
resultaten delen. En het belangrijkste; draagvlak creëren, zodat we de succesvolle
concepten, samen met u, in 2020 verder kunnen uitrollen.
We hebben uitgebreide demo- en testvelden aangelegd. Het grootste
demonstratieveld ligt in Breklenkamp en we nodigen u van harte uit dit te bezoeken
op de geplande dagen of op afspraak.
Samenwerkingsverband
Dit project is geïnitieerd door MOVO-Zaden en wordt vormgegeven door een
intensieve samenwerking met meerdere partijen.
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Met dank aan:
Provincie Overijssel; voor de interesse, het meedenken en
het financieel mogelijk maken van dit project.

