UITNODIGING FOCUS ON FARMING BIJEENKOMST
DINSDAG 25 JUNI 2019 TE LELYSTAD

Geachte deelnemer aan Focus on Farming,
Tijdens de tweede Focus on Farming bijeenkomst zijn we te gast bij Proefbedrijf Lelystad. De bijeenkomst staat in het
teken van Agroecologie en Technologie: een toekomstbestendige veerkrachtige landbouw. Senior onderzoeker Wijnand
Sukkel neemt u mee de Proeftuin in om te leren over de meest recente en toekomstige kennis hierover. Daarnaast
presenteert bedrijfsleider Jacob de Jong over de bedrijfsvoering op Proefbedrijf Lelystad, met als highlights de
leerpunten uit 2018 en de betekenis en implementatie van Planet Proof op dit bedrijf.
Agro-ecologie en Technologie
In 2018 werd de 80 hectare grote Proeftuin Agroecologie en Technologie geopend aan de Elandweg in Lelystad. Hier
wordt multidisciplinair onderzoek gedaan naar weerbare, veerkrachtige systemen in de akkerbouw- en
vollegrondsgroenteteelt, die beter in staat zijn mee te bewegen met veranderingen op de lange termijn (zoals
klimaatverandering of afname van biodiversiteit) én de korte termijn (zoals hevige regen of droogteperioden).
Voorbeelden kunnen zijn: minimale grondbewerking en organische-stofbeheer, groenbemesters, mengteelten,
strokenteelten, agroforestry, slimme landbouwtechnologie, mechanisatie en robotica én systemen die zich richten op
minimale afhankelijkheid van gewasbeschermingsmiddelen. De continuïteit van de voedselproductie en de economie
zijn hierbij leidend. Deze agroecologische bouwstenen worden onderzocht in zowel biologische als gangbare
landbouwsystemen.
Tijdens de Focus on Farming bijeenkomst op dinsdag 25 juni presenteert senior onderzoeker Agroecologie Ir. Wijnand
Sukkel over deze bijzondere onderzoekslocatie. Op pagina twee van deze uitnodiging vindt u de bouwstenen waaruit de
visie achter de Proeftuin is opgebouwd. Deze passeren de revue tijdens de presentatie van Wijnand. In het bijzonder
gaat hij in op de bouwstenen: Strokenteelt, Agroforestry en Slimme gewasbescherming met als actualiteit de
luizenbestrijding in de suikerbietenteelt.
Als praktijktoepassing van het slimmer omgaan met gewasbeschermingsmiddelen presenteert onderzoeker Bram
Veldhuisen MSc de toepassing van rijenbespuiting met de Agrifac. Hij laat de machine tijdens de rondgang ook zien en
vertelt over de achterliggende techniek en mogelijkheden hiervan.

Programma
10.00

Ontvangst met koffie/thee

10.15

Actualiteiten bedrijfsvoering Lelystad – bedrijfsleider Jacob de Jong
Highlights: wat leren we van teeltjaar 2018 en wat betekent ‘On the way to Planet Proof’ voor het bedrijf?
toepassing Cool Farm Tool op het akkerbouwbedrijf met als doel om de CO2 uitstoot te beperken.

11.15

Proeftuin Agroecologie en Technologie – Ir. Wijnand Sukkel

12.15

Rol van technologie in agro-ecologische landbouw - Bram Veldhuisen MsC

12.45

Lunch

13.30

Rondgang Proeftuin Agroecologie en Technologie met speciale aandacht voor Strokenteelt, Agroforestry en
toepassing Slimme gewasbescherming. Uitleg in het veld over de rijenbespuiting met de Agrifac machine.

Aanmelden
Wij zien ernaar uit u te mogen verwelkomen tijdens de tweede Focus on Farming bijeenkomst van 2019. Aanmelden is
verplicht. U mag als lid kosteloos een collega akkerbouwer meenemen. Aanmelden kunt u doen door te mailen naar
focusonfarming@wur.nl of marieke.dejong@wur.nl. Indien u een collega akkerbouwer meeneemt, geeft u dan ook de
naam van deze persoon door.
Hartelijke groeten,
Namens het Focus on Farming team

Marieke Ampt – de Jong
06-83642509

