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Gras- en MaïsManifestaties 2016
Donderdag 8 september, Vredepeel

Donderdag 15 september, Marwijksoord 
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PPO locatie (is een bedrijvenmarkt) Vredepeel

Donderdag 8 september van 9.00 tot 17.00 uur.

Vredeweg 1c, Vredepeel

PPO locatie Marwijksoord

Donderdag 15 september van 9.00 tot 17.00 uur.

Marwijksoord 4, Marwijksoord

Locaties



Agrifirm Feed  Uitnodiging Gras- en Maïsmanifestaties 2016 

Bodem

 > Bodemverdichting en bandenspanning 

 > Sorghum, klaver en onderzaai gras in maïs

Bemesting Gras

 > Bemestingsproeven gras

GrasPlaza

 > Beweidingsproef met koeien

 > Graszaadmengsels (met en zonder klaver) 

Machine Plaza

 > Graslandbeluchting- en doorzaaimachines

 > Engerlingenreductie

 > Veris scan en Ebee (precisielandbouw)

MaïsPlaza

 > Maïs volvelds gezaaid

 > Rassendemo

 > Bemesting maïs

Bedrijvenmarkt

 > Noviteiten op het gebied van zaden, 

  meststoffen, kuilfolie, GBM en inkuilmiddelen

Workshop

 > Shredledge maïs en meer ruwvoer van  

  eigen land

Bodem

 > Bodemverdichting en bandenspanning 

 > Project ‘Grondig boeren met maïs’ 

Bemesting en gebreksziekten Gras

 > Hoe reageert gras en gras klaver op tekorten 

GrasPlaza

 > Beweidingsproef met koeien

 > Graszaadmengsels (met en zonder klaver) 

Machine Plaza 

 > Graslandbeluchting- en doorzaaimachines

 > Engerlingenreductie

 > Veris scan en Ebee (precisielandbouw)

MaïsPlaza

 > Maïs volvelds gezaaid

 > Rassendemo

Bedrijvenmarkt

 > Noviteiten op het gebied van zaden,  

  meststoffen, kuilfolie, GBM en inkuilmiddelen

Workshop

 > Shredledge maïs en meer ruwvoer van  

  eigen land

UitnoDiGinG

Gras- en MaïsManifestaties 2016

Agrifirm en Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) van Wageningen UR nodigen u van 

harte uit op de Gras- en Maïsmanifestaties op 8 september in Vredepeel en op 15 september in 

Marwijksoord. De dag start om 9.00 uur en duurt tot 17.00 uur.

Op de PPO-locatie (is een bedrijvenmarkt) krijgt u een rondleiding langs diverse ruwvoer-

demo’s, met de nieuwste inzichten en technieken in teelt van gras en maïs. 

Het doel? Meer melk produceren van eigen land en beter scoren in de KringloopWijzer.

Uiteraard zorgen wij voor een hapje en een drankje. 

Verlenging
GBM-Spuitlicentie

thema Teelt
inschrijven van 

9.00 tot 
13.30 uur 

proGraMMa 8 septeMber
VreDepeeL

proGraMMa 15 septeMber
MarWiJKsoorD

Wil u alvast een kijkje nemen op de manifestatie, ga dan 
naar: www.agrifirm.com/gras-maismanifestaties  
Zo volgt u direct alle ontwikkelingen.  


