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Welkom bij deze nieuwsbrief      

SPNA is volop in beweging! 
Morgen, donderdag 22 november 2018 is er een groenbemesters demo en aankomende  

maandag 26 november 2018 een kennisbijeekomst van The Potato Valley. Beide 

bijeenkomsten zijn op proefboerderij de Kollumerwaard en mogelijk voor u interessant. 

Boerderij Ebelsheerd is deelnemer aan de lichtroute Oldambt aankomend weekend. 

 

Groenbemesters demo georganiseerd door Delphy en SPNA 

Thema het verkleinen en inwerken van groenbemesters. Een aantal machines zullen worden 

gedemonstreerd op een praktijk perceel groenbemesters van de proefboerderij (zie 

bijgesloten bijlage voor meer toelichting). Er zal een  toelichting gegeven worden bij de 

machines en de toepassingen op het land. Iedereen is welkom. Opgave vooraf niet nodig. 

 

Wat:   Groenbemestersdemo; verkleinen en inwerken 

Wanneer:  Donderdag 22 november 2018, vanaf 13:30u inloop, 14:00u start. 

Waar:   Proefboerderij de Kollumerwaard, Hooge Zuidwal 1, Munnekezijl 

Voor wie:  Geïnteresseerden in thema inwerken groenbemesters 

 

Lichtroute Oldambt 

De verlichte boerderijenroute Oldambt e.o. is een autoroute van ongeveer 55 km door het 

Oldambt op 3 aaneengesloten avonden het komende weekend (23, 24 en 25 november). De 

proefboerderij Ebelsheerd is deelnemer in de route. Voor meer informatie klik op de 

volgende link: https://lichtrouteoldambt.nl .  

 

 

November  2018 

https://lichtrouteoldambt.nl/
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Kennisbijeenkomst The Potato Valley,  

Thema ‘Precisielandbouw en onderzoek naar de fysiologische leeftijd van de 

aardappel’. Tamme van der Wal, Corné Kempenaar en Paul Struik zullen meer vertellen 

over precisie landbouw en de fysiologische leeftijd van aardappelen; wat kan dat voor ons 

betekenen en wat zijn de uitdagingen op dit gebied?  Voor het programma; 

https://www.thepotatovalley.nl/het-laatste-nieuws/kennisbijeenkomst-26-november-2018 . 

Aanmelden is niet verplicht, wel gewenst, en kan via de genoemde link. Zie ook in de bijlage 

het programma. 

 

Wat:   Kennisbijeenkomst The Potato Valley 

Wanneer:  Maandag 26 november 2018, 13:30-17:00u 

Waar:   Proefboerderij de Kollumerwaard, Hooge Zuidwal 1, Munnekezijl 

Voor wie:  Geïnteresseerden in de pootaardappelteelt 

 

Wij hopen velen van u te mogen ontmoeten bij één van deze bijeenkomsten! 

 

 

De SPNA open dagen proefboerderijen in  2019: 

 Locatie Ebelsheerd op dinsdag 2 juli 2019 en de locatie Kollumeraard op dinsdag 9 juli 2019. 

 

 

 

 

Wilt u op de hoogte blijven?; like ons op twitter of facebook! 

@SPNA_agro         SPNA Agroresearch  

Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw (SPNA) is een onderzoeksinstelling voor de akkerbouw in Noord-Nederland. SPNA 

beschikt over twee proefboerderijen: Proefboerderij Kollumerwaard in Munnekezijl (132 ha lichte kleigrond, met zowel een gangbaar als 

een biologisch bouwplan) en Proefboerderij Ebelsheerd in Nieuw Beerta (112 ha zware kleigrond, met een gangbaar en een omschakelend 

bouwplan). Meer informatie is te lezen op www.spna.nl. 

 

E: info@spna.nl     W: www.spna.nl            T: 0594 - 688615          
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