
 
 
Planty Organic is een onderzoek naar een nieuw en innovatief landbouwsysteem in het algemeen en 

de stikstofkringloop in het bijzonder. Het onderzoek is gestart in 2012 en wordt uitgevoerd op de 

proefboerderij Kollumerwaard in Munnekezijl (grens Groningen/Friesland). Op de website van 

Biowad is meer informatie te vinden over dit interessante onderzoek. 

 

Terugblik seizoen 2013-2014 

De herfst is begonnen, de laatste gewassen zijn geoogst. De herfstgroenten pompoen en peen zijn 

van het land. Een mooi moment om terug te blikken op het seizoen 2013-2014. De herfst is 

begonnen, de laatste gewassen zijn geoogst. De herfstgroenten pompoen en peen zijn van het land. 

Een mooi moment om terug te blikken op het seizoen 2013-2014. We hebben een goed aardappel 

jaar gehad. Gelukkige hadden we weinig last van phytophthora. Ook de peen was succesvol, helaas 

was de prijs slecht. De overige gewassen hebben het iets minder goed gedaan dan verwacht. De 

opbrengsten van graan en pompoen vielen tegen. Stikstof blijft een punt van aandacht. Dé 

fundamentele onderzoeksvraag is hoe de stikstof dynamiek zich ontwikkeld in dit systeem. 

 
 

Stand van zaken proefveld 

Het proefveld ziet er momenteel leeg uit. De pompoen is op 4 september geoogst, de peen is 

halverwege oktober geoogst. Binnenkort wordt op die perscelen groenbemester gezaaid. Op de 



overige percelen staan al groenbemesters. De grasklaver heeft een vierde snede gehad, daar is 

grasbrok van gemaakt. Bekijk het logboek voor de precieze handelingen en data. 

 
 

Bezoek Denen aan proefveld 

In september 2014 is wederom een groep Denen op bezoek geweest. De groep bestond uit 

biologische plantentelers. Deze boeren zitten in een focusgroep die er aan werkt om het gebruik van 

gangbare mest in de biologische landbouw te verminderen. Met veel interesse hebben zij 

kennisgenomen van de ontwikkelingen op het proefveld. De intentie is uitgesproken om (nog meer) 

samen te werken. Er gaat onderzocht worden of er rondom plantaardige bemesting een interreg 

project opgezet kan worden.  

 
 

Studenten WUR schrijven thesis 

Op vrijdag 26 september 2014 heeft een groep WUR studenten een bezoek gebracht aan de 

proefboerderij in Munnekezijl. De vijf studenten gaan een thesis schrijven over maaimeststoffen en 

de daarbij behorende economische berekeningen. U wordt op de hoogte gehouden van het 

resultaat.  

 
 
 

http://avestura.in2pace.nl/t/d-l-woljk-l-j/


Artikel over Planty Organic in Akker 

In april van dit jaar is er een artikel verschenen over Planty Organic in Akker Magazine. "Planty 

Organic: draaien op eigen mineralen." Lees hier het volledige artikel. 

 
 

 
 

http://avestura.in2pace.nl/t/d-l-woljk-l-t/

