
 
 
Uitnodiging 
 

Innovatiedag 2019: ‘Dág, onkruid!’  
Nieuwe inzichten, trends en innovaties in onkruidbeheersing in aardappelen, bieten en cichorei. 

 

Op dinsdag 28 mei 2019 organiseert InnovatieVeenkoloniën, in samenwerking met IRS, Avebe, 

Suiker Unie, WUR en Sensus, alweer haar derde Innovatiedag.  

Dit jaar met het thema: Dág, onkruid!  

Centraal staan nieuwe mogelijkheden om in te kunnen spelen op de toekomstige veranderingen in de 

gewasbescherming. Wij bieden u een dag waarop u nieuwe inzichten krijgt en de laatste trends en 

innovaties op het gebied van onkruidbeheersing in aardappelen, bieten en cichorei kunt bekijken.  

 

Programma 

De dag start om 9:15 uur met een plenair gedeelte. Vervolgens gaat u in groepen langs de verschillende 

routes. Het programma kent drie routes met drie onderwerpen en elke route duurt ongeveer een uur. Wilt 

u alle onderwerpen volgen? Zorg dan dat u op tijd start met uw eerste route. We sluiten de dag feestelijk 

af om 16:15 uur.  

 

08:45 - 09:15 uur Inloop  

09:15 - 09:25 uur  Openingswoord door Johan Russchen (InnovatieVeenkoloniën) 

09:25 – 09:45 uur ‘Toekomstbestendige onkruidbeheersing Veenkoloniën’ door Marleen Riemens    

                                                (WUR)  

10:00 - 14:15 uur Rondgang langs de verschillende routes  

15:15 - 16:15 uur Afsluiting met een hapje en drankje  

 

Agenda: rondgang start om 10:00, 11:15, 13:00 en om 14:15 uur 

Nieuwe chemische combinaties – route 1  

 Onkruidbestrijding in zetmeelaardappelen (Avebe) 

 Nieuwe combinaties van herbiciden voor een schoon bietenperceel (IRS) 
 Conviso Smart – een alternatief systeem voor onkruidbeheersing in suikerbieten (IRS) 

Meer precisie – route 2  

 Nieuwe en bestaande methodes van chemische onkruidbestrijding in cichorei (IRS) 

 Mechanische onkruidbeheersing in aardappelen, bieten en cichorei (Delphy) 

 Duurzame onkruidbestrijding in suikerbieten (Delphy & Luth)   

Innovatieve technieken voor de toekomst – route 3  

 Autonome aanpak aardappelopslag (WUR & AgroIntelli) 

 Op weg naar plantspecifieke onkruidbestrijding (WUR) 

 Plantspecifiek aardappelopslag bestrijden met DynamicDosePlus (Agrifac & AB Drone) 

 

Aankomende weken krijgt u meer details over de verdere invulling van het programma. Dit doen we door 

regelmatig updates te plaatsen op onze website: www.innovatieveenkolonien.nl  

 

Daar wilt u ook toch ook bij zijn?  

Onderzoekslocatie ’t Kompas in Valthermond is op 28 mei dé plek om naar toe te gaan! Omdat wij graag 

iedereen koffie met iets lekkers willen aanbieden, verzoeken wij u zich aan te melden via: 

rieke@innovatieveenkolonien.nl. Graag horen we of u het ochtendprogramma, middagprogramma of de hele dag 

aanwezig bent. We hopen u te mogen begroeten op dinsdag 28 mei! 

http://www.innovatieveenkolonien.nl/
mailto:rieke@innovatieveenkolonien.nl

