
 

VKO is een samenwerkingsverband tussen LTO Noord, ForFarmers, Agrifirm en de Rabobank. Deze partijen, Provincie Overijssel, Waterschap 
Drents Overijsselse Delta, Waterschap De Vechtstromen, Waterschap Rijn & IJssel financieren het project. VKO ontvangt tevens steun vanuit 
ELFPO, Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: “Europa investeert in zijn platteland'. 

 

Uitnodiging 

 

Voor de expertbijeenkomst Maïsteelt van morgen  
Aan de hand van de ervaringen en eerste resultaten op het mais Demoveld praten experts u bij over bodem, 
bemesting, onderzaai vanggewas en onkruidbestrijding, opbrengst en voederwaarde van mais 

Wanneer: 12 december 2018 om 20.00 u (tot uiterlijk 22.30 u) 

Waar:  ’t Trefpunt Balkbrug, Meppelerweg 34, 7707 CN BALKBRUG 

Programma 
19.45 u.  Inloop, zaal open. 
 
20.00 u. Opening door Bert Muller, projectleider Vruchtbare Kringloop Overijssel. 
 
20.10 u. De bodemgesteldheid van het demoperceel. Bodemkundige René Jochems geeft een toelichting op 

de bodemkwaliteit; fysisch, chemisch en biologisch. Hij gebruikt hierbij de recente uitslagen van de 
bodem analyses. Zijn er al verschillen te bespeuren tussen de objecten op het demoveld? Wat zijn 
volgens hem de maatregelen om de bodemkwaliteit te verbeteren? 

 
20.45 u. Onkruidbestrijding bij mais in combinatie met de teelt van een goed geslaagd vanggewas. Zowel de 

resultaten bij onderzaaien als nazaaien van de groenbemester worden behandeld. Welke gevolgen 
heeft dat voor onkruidbestrijding? Gerrit Bos, specialist van Agrowin geeft een toelichting. 

 
21.20 u.  Pauze 
 
21.35 u  Wim Jaspers, ruwvoerspecialist Veehouderij van Van Iperen BV staat stil bij ’De schijf van vijf voor 

mais’. Wat heeft mais nodig aan voedingsstoffen en hoe kan een goede bodem en bemesting 
daaraan bijdragen? 

 
22.10 u.  Afsluiting van het inhoudelijke deel; borrel. 
  
Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. U kunt zich uiterlijk 11 december aanmelden door een mail te 
sturen naar goor@agrowin.nl of via de telefoon: 0547 – 27 52 52 
 
 
Graag tot ziens op 12 december! 
 
 
Het mais demoveld in Balkbrug is aangelegd in samenwerking met:                                                           

              

mailto:goor@agrowin.nl

