
Groenbemesters  
doorgronden
Een professionele teelt van een groenbemester 
verbetert de start van het hoofdgewas. 
Optimale bodemweerbaarheid, structuur en 
nutriëntenvoorziening heb je zelf in de hand door 
het gericht telen van een groenbemester vóór het 
hoofdgewas. In onderzoek kijken we ook naar 
het belang en de impact van biodiversiteit, zowel 
bovengronds als ondergronds. 

TerraLife® groenbemestermengsels zijn soortenrijke, 
innovatieve mengsels die nauwkeurig zijn afgestemd op 
diverse gewassen in het bouwplan. 

DSV zaden nodigt telers en adviseurs uit op Landgoed 
Zelder om zich te verdiepen in de teelt van TerraLife® en 
andere tussengewassen. We delen de laatste informatie 
uit lopende onderzoeken en schetsen het belang van 
groenbemesters en akkerranden voor landbouw van de 
toekomst.
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Om 12.30 uur bent u welkom bij DSV zaden, Zelder 1, 6599 EG Ven-Zelderheide.
Het programma start om 13.00 uur met de volgende onderdelen:

Het belang van een ‘levende’ 
bodem en de bijdrage van groen-
bemesters, door Liesje Mommer, hoogleraar 
Plantenecologie en Natuurbeheer WUR

Groenbemesters doorgronden, demo 
met aandacht voor nieuwe ontwikkelingen 
in TerraLife®, door Arjan van der  Vinne, DSV 
zaden

Akkerrand- en bloeimengsels, leuk 
voor de buren? Of nuttig om de plaagdruk te 
beheersen? door Roy Kuenen, DSV zaden

Aaltjes en groenbemesters, hoe weeg 
je de voordelen van groenbemesters af tegen 
de mogelijke impact van schadelijke aaltjes?  
door Jos Deckers, DSV zaden

Hoe ontwikkelen we nieuwe rassen? 
Wat zit er in de pijplijn zit om in de nabije 
toekomst de TerraLife producten verder 
ontwikkelen? Nic Boerboom, kweker DSV

Onderzaai in aardappelen, kan een 
groenbemester de totale teelt jaarrond 
ondersteunen, de eerste ervaringen in 
Duitsland worden gedeeld, door Bernard Bles, 
DSV zaden

Rond 16.30 uur eindigt het programma en ronden we af met een hapje en een drankje. 
Deelname aan de Innovatie-middag is gratis. Graag aanmelden via deze link of  
via dsv-zaden.nl zodat we weten hoeveel deelnemers we mogen verwachten. 
Het programma vindt buiten plaats, conform actuele corona maatregelen. Wie voorop wil 
blijven lopen, mag dit niet missen!
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https://docs.google.com/forms/d/1tiKwTFzqAy9fYm-e-UeLI4yeOmVfvK55k9tqdOzrOcw/viewform?edit_requested=true

