UITNODIGING VELDBIJEENKOMST MENGTEELT EN KRUIDENRIJK GRASLAND

Geachte heer, mevrouw,
Op dinsdag 28 september organiseert van Geresteijn Loonbedrijf BV een praktische veldbijeenkomst
waarin u de resultaten mengteelt mais met bonen, gps mestinjectie bij mais, kruidenrijk grasland en
bloemrijke akkerranden kunt zien.
Barrie van Geresteijn en vertegenwoordigers van LG, Agruniek Rijnvallei, DLV Advies, KWS en Pure
Graze zijn vanaf 13.15 uur aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Verder is er een demonstratie
hakselen en wegen van de verschillende gewassen. U bent van harte welkom!
PROGRAMMA

13.00 uur: Ontvangst en welkomstwoord door Barrie van Geresteijn
13.30 uur: Rondgang over het perceel en mogelijkheid tot het stellen van vragen
▪ Kruidenrijk grasland door Pure Graze
▪ Mais met bonen en voederbiet door Agruniek Rijnvallei
▪ Rijenbemesting in mais via mestinjectie door van Geresteijn Loonbedrijf BV
▪ Bodemanalyse door Eurofins
▪ Snelle Lente Rogge door KWS
▪ LG maisrassen door Midland Voeders
▪ Bloemrijke akkerranden door Collectief Utrecht Oost
15.00 uur: Demo hakselen en wegen, inzaaien snelle Lente Rogge
17.00 uur: Einde veldbijeenkomst
LOCATIEGEGEVENS

Locatie:
van Geresteijn Loonbedrijf BV. Vinkekampweg 6, 3774 PL Kootwijkerbroek
Parkeren: U kunt ter plaatse parkeren
AANMELDEN

Aanmelden is niet verplicht, maar wel gewenst. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar
Barry@loonbedrijfgeresteijn.nl.
Wij vragen alle bezoekers de volgende maatregelen te nemen:
▪ Schud geen handen, beperk fysiek contact met anderen tijdens de bijeenkomst.
▪ Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
▪ Gebruik papieren zakdoekjes.
▪ Blijf thuis als u verkoudheidsklachten, verhoging of smaak- en/of geurverlies heeft.

Met vriendelijke groet en we hopen u 28 september te zien.

Deze bijeenkomst is georganiseerd vanuit het project Natuurlijke veehouderij Utrecht. In het project is er ruim aandacht
voor graslandverzorging en verbetering om de eigen ruwvoerproductie zo optimaal mogelijk te krijgen. Het project is
mede mogelijk door steun van de provincie Utrecht en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland. Zie ook facebook.

