
Velen van u hebben afgelopen jaar het verloop van de bodemtemperatuur gevolgd en een 
aantal van u hebben er ook rekening mee gehouden in het bepalen van het bemestingsmo-
ment. Maar is bodemtemperatuur de beste parameter om het optimale bemestingsmoment 
in het voorjaar te bepalen? Halen we bij de genoemde 6-8 graden de optimale benutting? En 
zijn er nog meer factoren die belangrijk zijn om het optimale bemestingsmoment te bepalen? 

Binnen het project Bodemtemperatuur afhankelijk bemesten is in de praktijk en door onderzoek  
een antwoord gezocht op deze vragen. Op 11 december 2019 organiseren we een vakmorgen  
over voorjaarsbemesting waarin we deze vragen zullen beantwoorden. Het doel hiervan:  
het maximaal benutten van de gegeven mest.

UITNODIGING 11 DECEMBER VAN 10:00 – 12:30 UUR

VAKMORGEN OPTIMAAL BEMESTEN MET BODEMTEMPERATUUR? 

Heeft u vragen?
Bel of mail naar Wim Honkoop:
06-13522542 of W.Honkoop@ppp-agro.nl 

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de projecten Bodem-
temperatuur afhankelijk bemesten en Polderkennis op Peil en zijn 
mede mogelijk gemaakt door de provincie Utrecht en POP3.

Programma
• Welkom - Bennie van der Fels, projectleider Wageningen University & Research (WUR)
• Resultaten proeven bodemtemperatuur - Idse Hoving, WUR  

Er zijn de afgelopen twee jaar verschillende drijf- en kunstmestproeven aangelegd met  
verschillende bemestingstijdstippen en hoeveelheden. Hierbij is onderzocht of  
bodemtemperatuur afhankelijk bemesten invloed heeft. 

• Praktijkvertaling - Wim Honkoop, PPP-Agro Advies  
Een optimale voorjaarsbemesting, hoe krijg je dat voor elkaar? Niet alleen de grasopbrengst 
telt, maar ook de benutting van alle nutriënten die snel vervluchtigen of afspoelen. Een lagere 
benutting is een verlies voor uw bedrijf en heeft ook een negatief effect op de lucht en  
waterkwaliteit. Dat willen we zoveel mogelijk voorkomen. Wim Honkoop zal u meenemen  
wat u kunt doen om een goed bemestingsmoment te bepalen. 

• Afsluiting – Bennie van der Fels, WUR

LOCATIE  
KTC Zegveld
Oude Meije 18, 3474 KM Zegveld

TIJD 
Ontvangst vanaf 9:45 uur
Start programma 10:00 uur

Mede mogelijk 
gemaakt door:

Projecten:
• Bodemtemperatuur afhankelijk bemesten 
• Polderkennis op Peil 


