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Dossier

KOM Projecten 2020/2021
Het nieuwe programma ‘Kennis op maat’ (KOM) moet zorgen dat
bestaande kennis vertaald wordt naar praktijk en onderwijs. Dit
dossier geeft een overzicht van de resultaten van de KOM
projecten 2020/2021.
Actuele wetenschappelijke kennis uit Kennis op Maat (KOM) projecten wordt door
Groen Kennisnet ontsloten in dossiers (overzicht van alle resultaten van een project)
en wiki’s (lesmateriaal, online handboeken) met praktijkinformatie voor bedrijfsleven
en onderwijs. Er kunnen ook andere diensten van Groen Kennisnet worden geleverd
zoals het opzetten van een community, een cursus, een zoekbox of een portaal.

Overzicht KOMprojecten
Overzicht
goedgekeurde
projecten Kennis
op Maat

Contact
Reageren op dit dossier?
Stuur je reactie naar:
servicedesk@groenkennisnet.nl

Klimaatadaptatie in de open teelten (dossier)

Triple Dairy (cursus)

Doelgroep: actoren van open teelten

Doelgroep: melkveehouders

Projectbeschrijving

Projectbeschrijving

Door de droge en hete zomers van de laatste jaren komt
klimaatverandering prominenter in beeld bij overheden, waterschappen,
ketenpartijen en boerenbedrijven. Voor agrarisch ondernemers zijn lagere
opbrengsten en hogere kosten voor bijvoorbeeld beregening een direct
gevolg van die klimaatverandering.

Deze wiki is onderdeel van de Masterclass 2030 en diverse
Managementtrainingen die opgezet zijn door Wageningen Livestock
Research en Triple Dairy voor de melkveehouderij in Nederland.

Het dossier gaat dieper in op" klimaatscenario's en trends, risico's,
maatregelen, workshopmateriaal, perspectieven en lopend onderzoek.

De cursus gaat dieper in op de onderwerpen: bodem, gewas, koe, mest en
ondernemer.

Chat offline
Laat een bericht achter

Vogelmijt (dossier)

Veerkracht melkkoeien (dossier)

Doelgroep: legpluimveehouders, servicebedrijven van legbedrijven en
pluimveehouders uit andere sectoren

Doelgroep: melkveehouders, toekomstig melkveehouders en
adviseurs c.q. erfbetreders (met focus op dierenartsen)

Projectbeschrijving

Projectbeschrijving

Vogelmijt (Dermanyssus gallinae), een parasiet die in de volksmond ook
wel bloedluis wordt genoemd, is de belangrijkste plaag in de
legpluimveesector.

De Nederlandse melkveehouderij maakt een gestage ontwikkeling, met nog
steeds groeiende bedrijven met meerdieren door, met nu ook aandacht
voor beperking van negatieve effecten op dier, houderij, omgeving en
milieu.

Het dossier gaat dieper in op de beheersing vogelmijt en verbreding van de
toepassing van IPM (Integrated Pest Management).

Groen, welbevinden en klimaatadaptatie (portaal)

Kennisbank Invasieve Exoten (zoekbox/collectie)

Doelgroep: het netwerk van de Stichting De Groene Stad, bedrijven
betrokken bij stedelijke ontwikkeling & beheer en beherende
overheden in de stedelijke omgeving.

Doelgroep: gemeentes en terreinbeheerders

Projectbeschrijving
Groen is essentieel voor een klimaatbestendig en leefbaar stedelijk gebied.
Het draagt bij aan oplossingen voor veel van de problemen rondom
klimaatadaptatie, biodiversiteit, luchtkwaliteit, waterhuishouding, sociale
cohesie, gezondheid en welzijn waar de moderne stad mee kampt. Dit
projectvoorstel richt zich op valorisatie en implementatie van nieuwe
kennis.

De Kennisbank Invasieve Exoten bevat publicaties en actuele informatie
over invasieve planten en diersoorten. Met behulp van zoektermen of
trefwoorden kunt u in de Kennisbank zoeken naar relevante artikelen,
proefschriften, rapporten, posters en studentenverslagen, vaak met een
samenvatting en een link naar de volledige tekst.

Bekijk de nieuwe pagina binnen dit project over klimaatadaptatie

Leerreis Nutriëntenkringloop (portaal)

Biodiversiteit voor melkveehouderij (Lespakket)

Doelgroep: melkveehouders en toekomstig melkveehouders

Doelgroep: Groen MBO Onderwijs

Projectbeschrijving

Projectomschrijving

Mest is een waardevolle grondstof. Door mest te bewerken kun je zorgen
voor een betere afstemming tussen vraag en aanbod, voor betere
meststoffen of betere milieuprestaties. In regionale samenwerking kun je
mest of organische reststromen tot waarde brengen.

Een lespakket voor het mbo over de toepassing van biodiversiteit en
kringlooplandbouw op melkveebedrijven is in samenwerking tussen
Wageningen University & Research en bijna alle Nederlandse groene mboscholen ontwikkeld. Studenten actief betrekken bij deze thema’s en leren
om doelgericht te werken aan een meer natuurinclusieve melkveehouderij
zijn de belangrijkste doelen van het pakket.
Bekijk het lespakket Biodiversiteit en Kringlooplandbouw Melkveebedrijven

Beregening op maat (Dossier)

Doelgroep: akkerbouwers, loonwerkers en adviseurs
Dit dossier gaat over het optimaal inzetten van beregeningscapaciteit met
behulp van sensortechnologie en adviesmodellen voor beregening. Boeren
in Nederland voeren beregening van hun gewassen voornamelijk uit op
basis van intuïtie, gevoel en boerenverstand. Het is de verwachting dat
bodemvochtmetingen met een sensor in combinatie met
beregeningsadvies water bespaart en effectiever benut.
Bekijk het dossier beregening op maat

Laatste wijziging aan dit dossier: 8 juni 2021
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