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Voederbieten-
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AR realiseert
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Graag nodigen wij u uit voor onze demo over de 
mogelijkheden van voederbieten. Voederbieten in het 
rantsoen van rundvee heeft grote voordelen zoals hogere 
voeropname en betere diergezondheid. Het uiteindelijk 
resultaat: hogere melkproductie. 

Tijdens de demo lopen wij met u alle facetten van de teelt langs zodat 
u aan het einde van de dag antwoord heeft op de vraag: Is voeder-
bietenteelt interessant voor mijn bedrijf?

Europees Landbouwfonds voor plattelands ontwikkeling: 
Europa investeert in zijn platteland
Dit project is gericht op het her introduceren van de voederbiet in 
het Gelderse landschap. De voederbiet kan dienst doen als kracht-
voervervanger en draagt bij aan het verbeteren van de eiwitbenutting. 
De hoge opbrengst, het beter bestand zijn tegen droogte dan 
bijvoorbeeld mais en minder risico op N-uitspoeling zijn andere 
belangrijke voordelen. Meer voederbieten verhoogt de natuurwaarde 
van het landschap met meer kansen op patrijs en haas.

Het project is een samenwerkingsverband van NMI, New 
Businesses Agrifood, Waterschap Rivierenland, Waterschap 
Vallei en Veluwe, Waterschap Rijn en IJssel, De Nederlandse 
Jagersvereniging, AR en 4 agrariërs.
 
U komt toch ook?
U bent van harte welkom. U kunt zich opgeven via plant@argroep.nl 
of via uw specialist. Vermeld hierbij uw naam, adres en het aantal 
personen. 

De mogelijkheden van voederbietenteelt

13.00 uur Ontvangst

13.15 uur Bezichtiging van de verschillende rassen

13.45 uur De teelt van voederbieten
Leo Heijdra en Bert Straten, AR Plant

14.15 uur Welke insecten, vogels en zoogdieren komen 
voor in een mais- en voederbietenperceel?
Wim Knol, Jagersvereniging

14.45 uur Pauze

15.00 uur Het inkuilen en vervoeren van voederbieten
Rob Horstink, AR Voer

15.30 uur Bezichtiging profielkuil van grond met 
beworteling van voederbieten bij Paul Smits
Dirk Thijssen, NMI

16.00 uur Einde programma

Programma


