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EERSTE REPORTAGE

Een uitstekende oogst

begint met een sterke start

Verimark®

met werkzame stof Cyazypyr®

Strorijke
stalmest

Insecticide
Plantgoedbehandeling voor bloemkoolachtigen en sluitkoolachtigen. Met Verimark® biedt u uw jonge koolplanten
brede (koolvlieg, koolmot, aardvlooien, melige koolluis), effectieve bescherming met een goede duurwerking.
De ideale start voor een succesvolle teelt.
© 2021 FMC. Verimark® en Cyazypyr® zijn handelsmerken van FMC Corporation of daarbij aangesloten bedrijven.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

In opdracht van de provincie Noord-Holland is in maart
2020 gestart met een onderzoek naar het effect van het niet
onderwerken van strorijke stalmest in de bloemkooleelt.
De praktijkproef wordt uitgevoerd bij twee proeflocaties in
Noord-Holland: PN Slagter in Andijk en Wim Reus in Hem.
Aan deze bedrijven is ontheffing verleend voor het nietonderwerken van bovengronds toegediende strorijke mest.
Tekst: Erna Steenhuis • De rapportage is te vinden op www.vollegrondsgroente.net

Eerste tussentijdse rapportage project
‘Duurzame Bloemkool’
Polytechniek ontzorgt bij het
realiseren en onderhouden
van uw technische installaties

Begonnen is met het onderzoeken van de bodem op de proefvelden om te weten wat
de uitgangsposities -de zogenaamde nulmeting- is voordat de behandeling ‘niet onderwerken van strorijke stalmest’ toe te passen en kan worden gemeten wat daarvan het
effect op de bodem is. Naast nulmetingen zijn ook de eerste metingen met de behandeling ‘niet onderwerken van strorijke stalmest’ gedaan. In de rapportae vindt u ook de
volledige beschrijving van de methode die is toegepast.

Over het project
In de periode 2020-2023 worden er metingen gedaan aan de fysische, chemische en
biologische bodemeigenschappen en wordt bepaald wat de invloed is van niet onderwerken op bodemkwaliteit, opbrengst, productkwaliteit van gewassen, uitspoeling
naar oppervlaktewater, onder- en bovengrondse biodiversiteit (microben, aaltjes en
insecten) en weidevogels. Na vier jaar helpen de resultaten bij het vaststellen of het
wenselijk is de huidige regelgeving met betrekking tot het verplicht onderwerken van
vaste mest aan te passen, om zodoende een remmende factor voor het gebruik van
vaste mest én voor het sluiten van kringlopen in de landbouw weg te nemen.
Advisering - Koudetechniek - Luchtbehandeling - Watertechniek
Verwarming - Regeltechniek - Elektrotechniek - Service & Onderhoud

www.polytechniek.nl

De Amsterdam Green Campus voert het project uit samen met de Universiteit van
Amsterdam, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en Vollegrondsgroente.net. Onderzoek wordt in samenwerking gedaan met Hogeschool Van Hall
Larenstein (HVHL) en Ecolane.

Koggeweg 63, 1607 MT Hem. Postbus 2, 1606 ZG Venhuizen.
Telefoon 0228-54 54 54. E-mail: info@polytechniek.nl
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