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Netwerkbijeenkomst

Hanteren van overheidsrichtlijnen Corona

Twee blokken:

1. Plenaire gedeelte: 4 presentaties over context 

2. Thematafels: 4 onderwerpen in 4 ruimtes

Vragen in de subzalen via WhatsApp: 06-150 68 243



KIA Landbouw, Water, Voedsel



A. Kringloop-
landbouw
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nutriënten, water en 
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F. Nederland is 
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leefbare delta, 

ook na 2100

Verduurzamen en 
kostenbeheersing 

waterbeheer

Aanpassen aan 
versnelde 

zeespiegelstijging 
en toenemende 
weersextremen

Nederland Digitaal 
Waterland

Energie uit Water

Sleuteltechnologieën

Smart Technologies in Agri-Horti-Water-Food

Biotechnologie en veredeling

B. Klimaatneutrale
landbouw en 

voedselproductie
Emissiereductie methaan 

veehouderij

Landbouwbodems, 
reductie lachgasemissie, 

verhoging 
koolstofvastlegging

Vermindering veenoxidatie 
veenweide

Verhoging vastlegging 
koolstof in bos en natuur

Energiebesparing, -
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Productie en gebruik van 
biomassa
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Doel MMIP A2

Een land- en tuinbouw in Nederland in 2030 die bestaat uit een 
duurzame, economisch volhoudbare plantaardige productie met 

weerbare planten en teeltsystemen op een gezonde bodem en 
substraat, waardoor ziekten en plagen veel minder kansen krijgen en 

het gebruik van externe inputs (gewasbeschermingsmiddelen en 
nutriënten) zo veel mogelijk kan worden voorkomen. 



Subdoelen

• In 2030 zijn alle Nederlandse bodems duurzaam beheerd; 

• In 2030 is Nederland toonaangevend op het gebied van duurzame teeltsystemen,
waaronder gwb en is dit het business model waarmee Nederlandse telers en partijen in 
de keten zich onderscheiden op de internationale markt. De teeltsystemen zijn zo 
ingericht dat niet alleen de plant, maar ook de omgeving gezond blijft; 

• In 2050 wordt geteeld in genetisch diverse en agro- biodiverse productiesystemen; 

• In 2030 zijn teeltsystemen klimaatadaptief (bestand tegen grote (a)biotische 
schommelingen als gevolg van klimaatverandering); 

• In 2030 volledig circulaire en gezonde teelt in glastuinbouw



Integrale programmering op basis van KIA



Instrumenten topsectoren

• PPS-call

• Kennis op Maat

• NWO en SIA

• EU-cofi

• MIT

Daarnaast:

POP, BO………



Jaarlijkse PPS-call

• Jan-mrt: opstellen kaders, prioriteiten, call tekst

• 1 april: openstellen call

• 31 mei: deadline projectideeën: 375 projectideeën, A2 36 PI

• 19 juni: reactie op projectideeën: A2 21 positief advies 

• 14 sept: deadline projectvoorstellen: 196 voorstellen, A2 25 PV

• sept/okt: beoordeling door reviewcommissies

• Okt: opstellen programmeringsadvies en besluitvorming

• 1 nov: terugkoppeling naar indieners

• Dec: subsidie verlening WR door LNV

• Tot 1 mrt. toekenning PPS-toeslag door TKI’s



Innovatieopgaven –
Gezonde bodem en robuuste 
teeltsystemen

Fytosanitair
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Omvang bol = 
Lopende projecten in 2021 e.v.

Innovatieve teeltconcepten en geintegreerde teeltsystemen tbv ZPO

Drempelwaardes, bestrijdingsdrempels en detectietechnieken

Robuuste en Weerbare Bodem

Weerbare rassen, planten en gewassen

Nieuwe gwbmaatregelen, ook micro en macro

Nieuwe bemestingsstrategien

Functionele (agro)biodiversiteit
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Projecten op www.kia-landbouwwatervoedsel.nl

• 2020
LWV19003 Gewasrestenmanagement tegen ziekten
LWV19010 Uireka: naar een integraal duurzame uienteelt
LWV19017 Fysische behandeling aardappelpootgoed tegen ziekteverwerkers
LWV19041 Fundamentele systeemsprong bloembollen
LWV19042 Bollencoaster
LWV19077 Wortelmilieu
LWV19093 Integrale aanpak gewasbescherming voor de akkerbouw op zand
LWV19095 Sensing the soil
LWV19100 Stabiele ecosystemen voor beheersing opkomende plagen in kassen
LWV19108 Naar een duurzame koolteelt 2
LWV19119 Duurzame gewasbescherming van bladgewassen
LWV19139 Biologisch ecosysteem in de circulaire kas
LWV19158 Biorationals binnen IPM in strijd tegen ondergrondse ziekten
LWV19162 Functionele biodiversiteit in en om de kas
LWV19166 Kringloop organische stof en bodemweerbaarheid bevorderen
LWV19179 Sustainable protection of vegetables against soil diseases
LWV19180 Weerbaar teeltsysteem 2024 – casus Aardbei
LWV19193 Duurzame beheersing van onkruiden
LWV19195 Ruwvoer, Bodem en Kringlooplandbouw
LWV19227 AM-DBCs

https://kia-landbouwwatervoedsel.nl/19003-2/
https://kia-landbouwwatervoedsel.nl/19010-2/
https://kia-landbouwwatervoedsel.nl/19017-2/
https://kia-landbouwwatervoedsel.nl/19041-2/
https://kia-landbouwwatervoedsel.nl/19042-2/
https://kia-landbouwwatervoedsel.nl/19077-2/
https://kia-landbouwwatervoedsel.nl/19093-2/
https://kia-landbouwwatervoedsel.nl/19095-2/
https://kia-landbouwwatervoedsel.nl/19100-2/
https://kia-landbouwwatervoedsel.nl/19108-2/
https://kia-landbouwwatervoedsel.nl/19119-2/
https://kia-landbouwwatervoedsel.nl/19139-2/
https://kia-landbouwwatervoedsel.nl/19158-2/
https://kia-landbouwwatervoedsel.nl/19162-2/
https://kia-landbouwwatervoedsel.nl/19166-2/
https://kia-landbouwwatervoedsel.nl/19179-2/
https://kia-landbouwwatervoedsel.nl/19180-2/
https://kia-landbouwwatervoedsel.nl/19193-2/
https://kia-landbouwwatervoedsel.nl/19195-2/
https://kia-landbouwwatervoedsel.nl/19227-2/


Kennis op Maat

• Kennis op Maat is gericht op kennisverspreiding. Budget wordt uitgezet in calls. 
Call van 1 april heeft 7 Projecten opgeleverd. Call van 1 juli 10 projecten. 3e call 
gaat open op 1 november

• Relevante projecten 

nummer Titel Missie

KoM20001 Kennistransfer Plantgezondheid A

KoM20004 Digitale gids Natuurinclusieve akkerbouw A

KoM20018 Circulaire Tuinbouw Greenport West-Holland (in voorb) A

KoM20020 CRKLS – digitaal kennisplatform voor praktijkonderzoek (in voorb) A

KoM20025 Fruit 4.0: Precisiefruitteelt van onderzoek naar praktijk (in voorb) A

KoM20027 Sowing Seeds of Knowledge (in voorb) ST2



NWO

2020 2 calls: Aquatische voedselproductie, Klimaatrobuuste productiesystemen en waterbeheer

Graduate schools: A&F en T&U financieren ieder 2 AIO’s

Cofinanciering SIA projecten



EU-cofi

• LNV reserveert jaarlijks € 1,9 mln. (incl. BTW) binnen het WR-topsectoren budget voor 
nieuwe EU-co-financierings aanvragen. 

• De TKI’s laten toetsen welke voorstellen het beste passen binnen het WR-
topsectorenbudget

• Projecten worden getoetst op twee criteria:
• Bijdrage aan/relevantie voor de KIA Landbouw, Water, Voedsel
• Belang voor de topsectoren/het Nederlands bedrijfsleven

• 2020: 25 nieuwe projecten

• Samenvattingen van de projecten staan op de website www.kia-
landbouwwatervoedsel.nl.



MIT: toegekende subsidie rijk en provincies per TS (2019)

Toegekende subsidie per topsector
Haalbaarheidsprojecten R&D samenwerking Vouchers

Agri&Food €    2.493.688 13% €   3.076.364 8% €      78.750 6%
Chemie / 
Biobased / 
Energie

€    1.615.371 8% €   3.239.580 8% €      22.500 2%

Creatieve 
Industrie

€    2.102.268 11% €   1.924.642 5% €      11.250 1%

Energie €    1.160.274 6% €   1.427.333 4% €      11.250 1%
HTSM-ICT €    8.049.142 42% € 16.457.010 42% €      63.750 5%
Life Science & 
Health

€    1.973.390 10% €   6.778.162 17% €      45.000 3%

Logistiek €       535.604 3% €   2.096.554 5% €        3.750 0%
Tuinbouw en 
Uitgangsmaterial
en

€       447.961 2% €   1.765.735 5% €  1.091.250 82%

Water €       857.332 4% €   2.159.881 6% €        7.500 1%
Totaal €  19.235.029 100% € 38.925.261 100% €  1.335.000 100%



Heel veel projecten, hoe zorgen we voor goede aansluiting? 
Hoe zorgen we dat de kennis in de praktijk komt?



POP3, Transitie, NSP

Plantgezondheid

23 september 2020 Thamar Kok



Onderwerpen

• GLB 

• Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) 

• Plantgezondheid binnen POP3

• Regiebureau/Netwerk Support Unit en POP 3

• Transitieperiode

• Toekomstig GLB



Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)

• Huidige GLB: 2014 – 2020

• Eerste pijler: directe betalingen en markt en prijsbeleid 
(GMO)

• Tweede pijler is POP3: subsidieprogramma voor het 
ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van het platteland. 

• Verhouding 10 : 1

• Beheersautoriteit: LNV

• Betaalorgaan: RVO



Plattelandsontwikkelingsprogramma

• POP3 bevat vijf thema’s en meerdere maatregelen

• Eén van de thema’s: versterken van innovatie, verduurzaming 
en concurrentiekracht

• Maatregelen o.a.: 

Kennisoverdracht en voorlichtingsacties

Samenwerking voor innovatie/EIP



Werkwijze POP3

• Openstellingen per provincie en per maatregel

• Informatie op websites provincies/RvO 

• Opstellen en indienen projecten

• Na sluiten loket worden projecten beoordeeld door 
Adviescommissie

• Beste projecten krijgen subsidie



Samenwerking voor innovaties (EIP-Agri)

• Doel: stimuleren concurrerende en duurzame landbouwsector

• Het begint met een vernieuwend idee of een probleem

• Ontwikkelen tot een innovatief product of proces; een nieuwe 
marketing methode of een nieuwe organisatievorm

• Projectmatig werken

• Verplichting om resultaten te verspreiden

• Uitwerken in divers samengestelde groep

22 Titel van deze powerpoint

http://ec.europa.eu/eip/agriculture/en


Innovatieprojecten in uitvoering

• Inmiddels 260 projecten/Operational Groups in uitvoering, 35 
projecten zijn afgerond

• Er worden ruim 300 Operational Groups verwacht

• Projecten staan op website Netwerk Platteland 
https://netwerkplatteland.nl/innovatie/projecten/kaart

• Selectie mogelijk op thema en op sector

• 34 projecten m.b.t. plantgezondheid/gewasbescherming

23 Titel van deze powerpoint

https://netwerkplatteland.nl/innovatie/projecten/kaart


24 Titel van deze powerpoint



25 Titel van deze powerpoint



26 Titel van deze powerpoint

Kennisverspreiding

• Doel: voorlichting en kennisoverdracht aan boeren en tuinders 
voor versterken concurrentievermogen en verminderen 
negatieve effecten op klimaat, biodiversiteit en bodem. 

• In totaal 123 projecten, waarvan 13 met plantgezondheid

• Recente evaluatie: 

 Maatregel werkt goed volgens de projectleiders

 Aanbeveling o.a.: meer aandacht voor meten effecten

 Mix van instrumenten: bv. studieclubs/demo’s is effectief



27 Titel van deze powerpoint

Netwerk Support Unit en POP 3

• Breed beschikbaar stellen informatie uit POP3 projecten

• Bijdrage laten zien voor maatschappelijke opgaven

• Verbinden: samen met netwerkpartners

- Netwerkbijeenkomst precisielandbouw, met topsectoren

- Leerreis nutriëntenkringloop (in voorbereiding) met o.a. ZLTO en NCM

• Kennis laten landen op boerenerf, handvatten voor NSU



Transitieperiode 

• Periode 2021 en 2022

• Beschikbaar budget:…

• Focus op thema’s: klimaat, biodiversiteit/bodem en 
kringlooplandbouw (incl. stikstof). 

• Aandacht voor vereenvoudiging

28 Titel van deze powerpoint



CONCURRENTIEKRACHT
VERGROTEN

ZORGEN VOOR
EEN BILLIJK 

INKOMEN

BESCHERMEN
VOEDSELKWALITEIT 

& GEZONDHEID

VITAAL 
PLATTELAND

STEUN VOOR
JONGE BOEREN

BEHOUD

LANDSCHAP & 
BIODIVERSITEIT

ZORG VOOR 
HET MILIEU

KLIMAAT
ACTIE

VERBETEREN POSITIE 
BOEREN IN DE VOEDSELKETEN

DE 9

GLB
DOELSTELLINGEN

NEGEN DOELSTELLINGEN

+ overkoepelend doel Kennis en Innovatie voor alle 9 thema’s



Toekomstig GLB
• Programma voor 2023? - 2027

 9 doelstellingen

 Nationaal Strategisch Plan

 Meer samenhang tussen pijler 1 en 2

 Meer gericht op resultaten “delivery model”

 Meer verantwoordelijkheid bij de lidstaten

 Ha-steun gekoppeld aan groene en blauwe voorwaarden en 
extra steun bij ecosysteem diensten 

 Informatie op website Toekomst GLB https://toekomstglb.nl/

30 Titel van deze powerpoint

https://toekomstglb.nl/


Meer samenhang





Actieplan Plantgezondheid

Netwerkbijeenkomst Plantgezondheid

Geert Pinxterhuis

Nijkerk, 23-09-2020



Overzicht presentatie

Ambitie en speerpunten

Uitwerking speerpunten; tot nu toe

RESET-model

De factor kennis in het Actieplan

https://bo-akkerbouw.nl/ajax_frontoffice/filemanager/files/uploads_old/2018/Akkerbouw-Actieplan-Def-LR.pdf
https://bo-akkerbouw.nl/ajax_frontoffice/filemanager/files/2020/05/200514-Voortgang-Actieplan-Plantgezondheid---voorjaar-2020.pdf


Ambitie en speerpunten

Ambitie (2030)

• Koploper zijn in aantoonbare duurzame teeltmethoden die onze afnemers 

erkennen en maatschappelijk waardering krijgen. Emissies van 

gewasbeschermingsmiddelen naar het milieu beperken we tot het uiterste 

minimum en onze akkerbouwproducten houden we nagenoeg residuvrij. 

Rentabiliteit zowel op de korte als middellange termijn blijft hierbij leidend.

Speerpunten

• Weerbaar teeltsysteem

• Precisielandbouw en vergroening middelenpakket

• Versterken biodiversiteit

• Milieuprestaties inzichtelijk voor de markt

Ook:

• Wederzijds begrip tussen maatschappelijke partijen en akkerbouwers



Weerbaar teeltsysteem

Biostimulanten

• Symposium (Nijkerk; 09-01-2020)

• Onderzoek (droogtestress aardappelen; Zwaagdijk)

• Versnellen kennisverspreiding en –toepassing
- Praktijkpilots Biologische buffering (partner: Artemis)

- Digitaal kennisplatform Crkls (partners: WUR, Misset, Aeres)

- Praktijknetwerken (nieuwe opzet)

• Corrigeren restricties nieuwe EU-verordening

Veredeling (geadresseerd bij Plantum)

Bodemgezondheid

• Onderzoek

- O.m. PPS Beter Bodembeheer

• Maatlat

• Organisch stofgehalte

• Verdienmodellen

Inzet: omslag maken naar weerbaar 

teeltsysteem waar gezonde, robuuste 

gewassen en vitale bodem uitgangspunt 

vormen, waardoor minder (chemische) 

gewasbeschermingsmiddelen nodig zijn.

https://bo-akkerbouw.nl/ajax_frontoffice/filemanager/files/2020/01/200109---v2-definitief---presentatie-compleet---09-01-2020-Symposium-Biostimulanten-in-de-akkerbouw.pdf
https://www.proeftuinzwaagdijk.nl/onderzoek-effect-biostimulanten-op-droogtestress-in-aardappel/
https://www.beterbodembeheer.nl/nl/beterbodembeheer.htm


Precisielandbouw en vergroening

Beslissingsondersteunende systemen

• Onderzoek (onderdeel PPS Integrale aanpak op zand)

Emissies

• Drift (driftarme spuittechnieken)

- Proeven en demo’s (Delphy)

• Erfemissie (Erfemissiescan eis in VVAK)

Milieu-impact

• Onderzoek (PPS Milieu Indicator Gewasbescherming)

Databeheer

Precisielandbouw

• Onderzoek (o.m. NPPL)

Vergroening middelengebruik

• Onderzoek (o.m. Zwaagdijk, PPS’en, zoals Duurzame beheersing onkruid)

• Praktijkpilots -> versnellen kennisverspreiding en –toepassing

Inzet: vermindering milieu-impact met 

op maat toediening 

gewasbeschermingsmiddelen door 

toepassing precisielandbouwmethoden 

en met vergroening middelenpakket.

https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksprojecten-LNV/Expertisegebieden/kennisonline/Integrale-aanpak-gewasbescherming-voor-de-akkerbouw-op-zand.htm
https://bo-akkerbouw.nl/ajax_frontoffice/filemanager/files/2020/04/Rapportage-Beelden-metingen-demo20190918.pdf
https://bo-akkerbouw.nl/ajax_frontoffice/filemanager/files/2020/04/Presentatie-driftarme-spuittechniek-winter-2019-2020-.pdf
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiSr8GjpK7qAhWEsaQKHcHCDe4QFjAGegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.wur.nl%2Fnl%2Fproject%2FMilieu-indicator-Gewasbescherming-1.htm&usg=AOvVaw15flq_CzrR7xIv8x9SjFME
https://www.proeftuinprecisielandbouw.nl/
https://www.proeftuinzwaagdijk.nl/projecten/duurzamebeheersingonkruiden/


Versterken biodiversiteit

Onderzoek

• Biodiversiteitsmonitor akkerbouw

- KPI’s

- Verdienmodellen

- Investeringen in regionale initiatieven

• Praktijkonderzoek mogelijkheden FAB

Partner Deltaplan Biodiversiteitsherstel

• Werkgroep Coherente wetgeving

• Werkgroep Verdienmodellen

Inzet: bijdragen aan het vergroten van de 

biodiversiteit en actief medevormgever 

zijn van een aantrekkelijk landschap.

https://bo-akkerbouw.nl/NL/diensten/Actieplan_Plantgezondheid/Biodiversiteitsmonitor
https://bo-akkerbouw.nl/ajax_frontoffice/filemanager/files/2020/06/20200611-Versie-01-Integrale-set-KPIs-BMA.pdf
https://www.samenvoorbiodiversiteit.nl/partner/brancheorganisatie-akkerbouw/


Milieuprestaties inzichtelijk voor markt

Duurzaam Akkerbouw Bedrijf (module VVAK)

Marktpositie versterken

Inzicht in residucijfers

Inzicht in milieu-impact

• Onderzoek (PPS MIG)

Inzet: duurzaamheidsinspanningen en 

impact ervan concreet maken.

https://www.wur.nl/nl/project/Milieu-indicator-Gewasbescherming-1.htm


Veel activiteiten ook bij BO-leden

Vraag: draaien we aan de juiste knoppen?



Knoppen: RESET-model



Essentie RESET-model

Uitgangspunten

• Verduurzaming is continu proces

• Geef richting aan, activeer en faciliteer proces

• Meeste impact verduurzaming: bij gedrag akkerbouwer

• Benoem gewenst gedrag en stuur daar op

Meerdere opties voor interventie, combinatie meest effectief

• Regelgeving

• Educatie

• Sociale druk

• Economische motieven

• Tools



Stuurgroep Actieplan: dit is gewenst gedrag

De akkerbouwer:

• Neemt kennis van beschikbare resultaten relevant onderzoek en praktijkdemonstraties

• Past beschikbare kennis, middelen en techniek toe

• Neemt relevante wet- en regelgeving in acht

• Werkt aan (opbouw) weerbaar teeltsysteem

• Brengt en houdt bodemgezondheid op hoger niveau

• Reduceert milieu-impact met juiste keuze en toepassing middelen; geeft in de markt 

openheid over inzet en resultaten

• Minimaliseert emissies via drift, erf en percelen

• Behoudt en versterkt biodiversiteit

• Zoekt (met afnemer) onderscheidend vermogen in markt, met bijbehorend verdienmodel

• Hanteert voorschriften middelgebruik; residuen voldoen aan eisen wet en afzetmarkt

• Communiceert actief met zijn/haar omgeving, ketenpartners en adviseurs over zijn/haar 

inzet ten aanzien van plantgezondheid



De factor kennis (1)

2019

• Inventarisatie en analyse status kennis

2019 – 2020

• Oproep BO Akkerbouw, uitwerking onderzoeksvoorstellen

2020 e.v.

• Start nieuwe reeks onderzoeksprojecten

• Creëren van overzicht en inzicht

- Overzicht ruim 50 projecten BO Akkerbouw

- Netwerkbijeenkomst Plantgezondheid (met projectenoverzicht)



De factor kennis (2)

2020 e.v.

• Nieuwsbrief BO Akkerbouw

• Verder activeren kennisverspreiding

- Praktijknetwerken ‘nieuwe stijl’

- Digitale ontsluiting -> Crkls (KoM-project)

- Programma Kennistransfer Plantgezondheid (KoM-project)

* Geïntegreerde gewasbescherming

* Biologische buffering

• Samenwerking met Groen Onderwijs

- CIV Groen

- Aeres Hogeschool

http://www.e-act.nl/ah/site?b=dGVtcGxhdGUuaWQ9MzIwNjIwJnJlbGF0aW9uLmlkPTU4ODg3MDcmYWRtaW4uaWQ9MzQzNyZhY3Rpb24uaWQ9MCZ0cmlnZ2VyLmlkPTAmbWFpbGluZy5pZD0wJnBhZ2VUZW1wbGF0ZS5pZD0zMjA2MjAmZW1haWwuaWQ9MA
http://www.e-act.nl/ah/site?b=dGVtcGxhdGUuaWQ9MzIzNzcwJnJlbGF0aW9uLmlkPTU4ODg3MDcmYWRtaW4uaWQ9MzQzNyZhY3Rpb24uaWQ9MCZ0cmlnZ2VyLmlkPTAmbWFpbGluZy5pZD0wJnBhZ2VUZW1wbGF0ZS5pZD0zMjM3NzAmZW1haWwuaWQ9MA


Dank voor uw aandacht

Vragen en/of opmerkingen?

Nadere informatie

• www.bo-akkerbouw.nl 

Dossier Actieplan via Producten / diensten

• Geert Pinxterhuis, projectleider Actieplan Plantgezondheid

pinxterhuis@bo-akkerbouw.nl

tel. 079 3030330 / 06 53754289

Ook op de hoogte blijven van activiteiten van BO Akkerbouw?

Meldt u zich dan op onze website aan voor onze nieuwsbrief.

https://bo-akkerbouw.nl/NL/diensten/Actieplan_Plantgezondheid/Biodiversiteitsmonitor
mailto:pinxterhuis@bo-akkerbouw.nl
https://www.e-act.nl/ah/site?a=3437&p=321475


Netwerkbijeenkomst        
Plantgezondheid 

Door Jan Reinier de Jong

23 september 2020
@jrdejongodoorn



Het bedrijf

• Ruim 100 hectare
• Zetmeel- en pootaardappelen
• Brouwgerst
• Suikerbieten
• Agrarisch natuurbeheer
• Energie



DEJONGODOORN.NL



Stichting Veldleeuwerik 

Gepassioneerde professionals die samenwerken 
aan een toekomstbestendige voedsel productie.

Veldleeuwerik.nl



DUURZAME ENERGIE



•Pop 3 Project “MAXSUS“

•Samenwerking
•Opbrengst verwachting

Precisie landbouw



Precisie landbouw

- Gewasscan
- Fungicide op basis NDVE
- Ras, groeistadia verschillen
- Opbrengstmeting



Precisie landbouw

- Bodemscan
- Eigenschappen/kwaliteit
- Vakmanschap



PRECISIE BEREGENEN

• TAAKKAART

• OCMIS ZONE (5) BEREGENING

• SIME ELEKTRORAIN KANON



-Bodemweerbaarheid
-Klimaat
-Kennis vs Beleid

Organische stof



-Bodem/gewas voeden
-Fosfaat normen
-Geen korrel kunstmest (N of P)

Organische stof



ROBOTICA

- Duurt te lang
- Aardappelopslag



Agrarisch natuurbeheer
- ANLB

- Wintervoedsel velden

- Knoflookpadranden



Monitoring 1
- monitoring randen

- aantallen en soorten bepaling

- BASF Farmnetwork



Monitoring 2

- monitoring percelen

- loopkevers

- nachtvlinders (BIMAG)



Vragen?

Dank voor uw aandacht


