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14 maart 2016 

Uitnodiging NVLV-themadag 'Bodemgezondheid en Plantweerbaarheid' 

Beste NVLV-leden, 

Op 14 april 2016 organiseert het NVLV een belangwekkende themadag over bodemgezondheid. Op lokatie: 

Protix Biosystems BV, Industriestraat 3, 5107 NC Dongen. Kosten: €35,-. NVLV-leden. Niet-leden  €50,- 

Welke mogelijkheden staan er open om een bodem die een groot deel van zijn vitaliteit verloren heeft, te 

herstellen en zo de vitaliteit ook in de geteelde gewassen terug te brengen? 

Hoe kunnen we de vitaliteit bij planten vaststellen? Welke rol speelt bodemgezondheid bij de weerstand die 

planten kunnen opbouwen tegen ziekten en plagen? 

Deze thema's zullen de komende jaren steeds belangrijker worden, door de gevolgen van de toenemende 

bodemdegradatie die hand in hand gaat met verliezen aan actieve organische stof. 

Compost is bij het bodemherstel een belangrijk hulpmiddel, maar er zijn ook mitsen en maren aan 

verbonden. Op deze themadag hoort u daar meer over. 

Verder zult u veel horen over materialen die bij het composteren gebruikt kunnen worden. 

 

Bij de foto: de Black Soldier Fly speelt in het 

bedrijf Protix Biosystems BV een belangrijke rol 

Aanmelden: U bent ingeschreven zodra het 

juiste bedrag voor uw entree op onze rekening 

staat, met IBAN: NL75 TRIO 039 046 0257 t.n.v. 

NVLV te Nijmegen. Aanmeldingen worden 

behandeld op volgorde van binnenkomst. 

 Dagprogramma 
9.30 Ontvangst met thee/koffie 
10.00 Opening door de dagvoorzitter Bessie Schadee, tevens voorzitter van het NVLV 
10.05 Roel Boersma, Introductie Protix. Over de kracht van chitine-eiwit in de bodem 
10.35 Rondgang over het bedrijf en uitleg door Roel Boersma, Sales Manager bij Protix 
11.45 Wim van den Hengel, presentatie over zijn boerderijcomposteringspraktijk, in combinatie met zijn 

biologisch melkveebedrijf in Achterveld (incl vragen) 12.00 bio-lunch met soep, broodjes en rauwe melk van Van den Hengel & Zn 
13.00 Anton Nigten, promovendus Bodem, bemesting en gezondheid, uitleg over wormencompostering 

in het licht van de mineralenbalans en het belang van behoud en aanwas van bodemorganische stof 

voor onze voedselkwaliteit (incl vragen) 

14.00 Eddo de Veer van Eddo Advies: Presentatie over het belang van het uitvoeren van 

bodembiologische analyses en gewasmonitoring, voor het bijsturen van de bodemkwaliteit (incl 

vragen). 

15.00 Forum en uitwisseling met de deelnemers 
15.30 Conclusie en afsluiting door de dagvoorzitter 
15.35 Drankjes en voortzetting van de discussies 
Maximum aantal deelnemers: 50 

 

Bij de betaling dient u te vermelden: Uw voor- en achternaam en emailadres. LET OP: i.p.v.het apestaartje 

@ schrijft u 2 hoofdletters: AT. Vervolgens ontvangt u uw factuur op het aangegeven emailadres. De 

afgedrukte factuur is uw toegangsbewijs voor de themadag. Inlichtingen: administratie@nvlv.nl .  

 

Met vriendelijke groet,  Dirk Hart, secretaris/penningmeester NVLV 

http://nvlv.nl/index.asp?menu=0102&id=1&id=224
http://nvlv.nl/index.asp?menu=0102&id=1&id=93

