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SPNA Agroresearch

Programma
U bent van 13:00 tot 17:30 uur van harte welkom om de proeven op de Ebelsheerd te komen
bezichtigen. Er zal een pendeldienst van excursiewagens door het veld gaan, zodat alle proeven
goed bereikbaar zijn. De toegang tot de Open Dag Ebelsheerd 2018 (inclusief koffie, thee en fris)
is gratis. Dit wordt u aangeboden door de deelnemende bedrijven.

Een aantal highlights:
VVB Oldambt Spuitdemonstratie
(14:00, 15:30 en 17:00 uur)
Nieuwe normen omtrent driftreductie maken het
effectief toepassen van gewasbeschermingsmiddelen
steeds moeilijker. Om inzicht te geven in de
mogelijkheden laat de VVB Oldambt diverse
technieken/doppen zien, waarbij gekeken wordt naar
de mate van verdeling/bedekking en drift. Dit zal op
3 momenten op de middag middels een rijdende
demonstratie worden laten zien.

Demoveld (oer) granen van Graanrepubliek 2.0
In deze demo liggen diverse graansoorten en rassen.
Naast gangbare soorten als tarwe, gerst en haver, liggen
er ook oergranen, zoals spelt, emmer en eenkoorn. Doel
van dit onderzoek is kijken naar de landbouwkundige
waarde van deze soorten. Het eindproduct zal verwerkt
worden in de remise in Bad Nieuwschans. Hier zijn
diverse verwerkers, zoals bakkers, mouters, brouwers en
destilleerders, bezig om een verwerkingslijn op te
zetten.
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1 demoveld biogewassen
2 Provincie Groningen
3 Graanrepubliek 2.0 (oer)graandemo
4 Agriver hagelschade in wintertarwe
5 Alfing bemesting in wintertarwe
6 BASF proevenplatform
7 VTW Plaagdierbeheersing
8 BPF toepassingen precisielandbouw
9 Rabobank

10 Syngenta fungiciden in wintertarwe
11 Fungiciden in wintertarwe
12 VVB Oldambt
13 WPA Robertus
14 spuittechniek i.r.t. aarfusarium
15 Waterschap Hunze en Aa's
16 wintertarwe rassen
17 wintergerst rassen
18 Cosun bladschimmelherkenning
19 rassendemo suikerbieten
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De Open Dag Ebelsheerd 2018 wordt mede mogelijk gemaakt door:
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