Praktijkdag ‘Koolstof:
beter hergebruiken dan verbranden.’
10 februari 2017, van 9.00 – 17.00 uur
Voor de landbouw is het van groot belang om voldoende koolstof en microbieel leven in de
wortelzone terug te krijgen. Maar niet alle verwerkingstechnieken dragen daaraan in dezelfde
mate bij. En niet alle technieken resulteren in het gewenste microbiële leven.

Programma:
9.00 uur: 		
10.00 uur:
			
10.15 uur
			
10.55 uur:
11.00 uur:
			
11.40 uur		
11.45 uur		
12.00 uur
12.40 uur:
12.45 uur		
13.45 uur:
15.15 uur:

			
16.15 uur		
16.30 uur
17.00 uur

Ontvangst en inschrijven;
Opening door de dagvoorzitter, voormalig bijzonder hoogleraar biologische
landbouw, dhr van Mansvelt
“De voordelen van de omzetting van reststromen door mestwormen” Prof Sinha, emeritus hoogleraar Vermicompost van de Griffith universiteit in Australië.
Prof. Sinha spreekt Engels.
Enkele vragen vanuit het publiek.
“Anaerobe vergisting; en verdere omzettingen door algen” Mevr. Tania Fernandes van het NIOO.
Enkele vragen vanuit het publiek.
Pauze.
“De omzetting van mest en organisch afval in bokashi door middel van fermentatie: –
Dhr Feersma Hoekstra van Agriton.
Enkele vragen vanuit het publiek.
Lunch
Excursies en demo’s :
In de grote zaal: warme compostering en wormencompostering. Debat tussen
prof. Sinha en dr.  Veeken namens  de Vereniging Afvalverwerkers. Discussie.
In de kleine zaal: Alternatieven voor het injecteren van onbehandelde drijfmest.
Discussie onder leiding van René Jochems.
Pauze
Korte terugblik: wat waren de leukste, de simpelste en de beste resultaten of conclusies?
Afsluiting en hapjes en drankjes.

Betaling vooraf verplicht: u kunt zich aanmelden door geld over te
maken op rekeningnr. NL35.INGB.0005.736.843 t.n.v. A Nigten,
o.v.v. ‘praktijkdag, plus naam en emailadres’: €75,- voor bedrijven;
€50,- voor particulieren (of €25,- voor mensen met een laag
inkomen).Voor vragen kunt u terecht bij:
aonigten@hotmail.com.
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Plaats Symposium:
Wageningen WUR.
‘Orion’. Bronland 1. Gebouw 103.
Tel. 0317 – 488.777

Excursies en demo’s
van 13.45 tot 15.15 uur:
Op het NIOO terrein:
- Anaerobe vergisting en algenproductie - Fernandes;
- De CMC-methode - GroeiNatuurlijk;
- De bokashimethode - Agriton;
- In de ORIONzalen:
- GFT compostering door mestwormen: bovengronds - Rowin Snijder.
- GFT compostering door mestwormen: ondergronds - Jan Peter Brouwer;
- Verschillende modellen om menselijke urine en feces gescheiden te
houden - Jan Spit.
- Monovergisting van drijfmest;
- Toevoegingen om drijfmest te verbeteren: - Vriezinga en Rinagro;
- Grootschalige wormencompostering van rundermest in een fabriek
in de VS - Nigten;
- Mestscheiding: feces en urine op rundveebedrijven scheiden – Distrimex;
Organisatie: Jan Diek van Mansvelt en Anton Nigten (Down2Earth) en
Gerard Korthals (Centre for soil ecology NIOO/WUR).
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