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Beste teler,
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van het praktijknetwerk Vrienden in de Boomteelt.
Bodemleven zorgt voor bodemweerbaarheid en daarom vormen de verschillende soorten
bodemleven belangrijke vrienden van de teler. Binnen het netwerk zoeken de deelnemers
elkaar op om kennis te delen en te verzamelen. In deze nieuwsbrief brengen wij u op de
hoogte van de ontwikkelingen binnen het praktijknetwerk.

Noteer in uw agenda
Op dinsdag 30 oktober zijn we welkom bij wormenkwekerij Megrow B.V. Het programma ziet
er als volgt uit. Eerst wordt er uitleg gegeven over het nut en het functioneren van
regenwormen, gevolgd door een rondleiding op het bedrijf. Vervolgens zal Jos Wubben van
BLGG AgroXpertus uitleg geven over de uitslagen van de bodemvoedselwebanalyses.
Het belooft een interessant programma te worden. We starten om 13.30 uur en ronden af om
ongeveer 16.30 uur. Het adres:
Megrow BV
Provincialeweg Noord 51c,
4286 EC Almkerk
Graag vernemen wij via het aanmeldingsformulier of u van plan bent om te komen. De
bijdrage voor deze bijeenkomst bedraagt € 22,50,- excl btw.

Proeven
Eerder dit jaar zijn demoproeven aangelegd met diverse bodemverbeterende materialen. De
volgende producten zijn toegepast:
•
Bentoniet en Biobodem – Innogreen
•
Biofeed – Koppert
•
Biovin – Plant Health Care
•
Orgapower – Orgaworld
•
PRP Sol – PRP Technologies
•
Vivisol – DCM
Op dit moment worden bij de deelnemers gewasbeoordelingen uitgevoerd. Daarbij wordt
gekeken naar de stand van het gewas en de mogelijke verschillen in groeikracht, kleur en
gezondheid. Ook wordt op het moment van rooien gekeken naar mogelijke verschillen in
beworteling.
Voor de langere termijn wordt beoordeeld of er verschillen optreden in voedingstoestand en
diversiteit van het bodemleven. In de loop van het volgend seizoen zal de grond opnieuw
worden bemonsterd om deze mogelijke veranderingen in kaart te brengen.

Bodembeoordeling
Bij verschillende deelnemers wordt (de komende tijd) de bodem beoordeeld. Door het graven
van een profielkuil wordt inzichtelijk gemaakt hoe de bodem is opgebouwd en welke risico’s
er op langere termijn te verwachten zijn. Aan een profielkuil is veel te zien. Zo is goed te
bepalen hoe groot de indringingsweerstand is op de verschillende diepten en hoe de
ontwatering is. Hierdoor komen mogelijke risico’s in beeld en kan tijdig worden ingegrepen.

Praktijknetwerk
Voor meer informatie over het praktijknetwerk kunt u zich richten tot onderstaand
contactpersoon.

Contactpersoon:
Kees Pastoor
M +31 (0) 6 26518649
E k.pastoor@dlvplant.nl

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland. Het
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie ( EL&I) is eindverantwoordelijk voor POP2
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