
www.agroinno.eu

AgroInno is het Duits-Nederlandse platform voor innovaties in agro, klimaat 
en duurzaamheid. Het volgende evenement staat in het teken van 

“Duurzame teelt van de grond”
29-06-2021 van 9.00 – 17.00 uur

29. Juni  2021

Waar vindt de volgende AgroInno plaats?  
Op je computer, tablet of mobiele telefoon

Wat is er te zien?
> Meer dan 60 stands met innovaties uit de agrarische 
sector. Je kunt er live bij zijn; kijk, luister mee en neem 
deel aan de discussie. 

> Live demonstraties van machines en apparatuur

> Interessante live lezingen en discussies

> Een café om te netwerken en elkaar te leren kennen

Hoe kan ik meedoen?
Als exposant

Als je een bedrijf of organisatie uit de landbouwsector 
bent in Duitsland of Nederland, kun je kun je gemakkelijk 
en gratis deelnemen. Kijk voor meer info op 
https://www.agroinno.eu/pages/event_1?lang=nl

Als bezoeker
Je kunt gemakkelijk en gratis deelnemen. Het enige wat je 
nodig hebt is een mobiele telefoon, tablet of computer en 
een internetverbinding. Zodra je je op www.agroinno.eu 
hebt aangemeld, krijg je een link en kun je deelnemen en 
de beurs bezoeken.    

OPENING THEMA
BLOK 1 

THEMA 
BLOK 2

AF-
SLUITING

Programma: Dinsdag, 29.06.2021

AGROINNO CAFÉ

16:15 tot 17:00 uur DISCUSSIE “Bevordering van innovatie over grenzen heen”
Onderwerp: Klimaat, resources en efficiëntie e uitdagingen en kansen 

Presentatie: (Katharina Wilkskamp / Hanne Hagedorn, KNUW)  Deelnemers: Duitse en Nederlandse bedrijven
Afsluiting & vooruitzichten: Frederik Wanink, DNL-contact; Jochem Wolthuis, OOST.NL; Dr. Marie-Luise Rottmann-Meyer, 3N

Het café en het bezoek van de standhouders staat de hele dag ter beschikking, ongeacht het programma.

10.00 -11.15 UUR GEHELE DAG GEOPEND13.00 - 14.15 UUR

BEZOEK ONZE STANDS9.00 uur 17.00 uur

Deelname

is

GRATIS!
10:00 tot  11:15 uur THEMABLOK I 
“Innovaties akkerbouw “
Lezingenprogramma in de conferentiezaal:
Verwelkoming en introductie (Jochem Wolthuis, OOST.NL; 
Hanne Hagedorn, Kompetenznetzwerk Umweltwirtschaft.NRW) 

1. Druppelirrigatie in de land- en tuinbouw met zonne- 
energie! (Gerard Lanting, De Gulle Aarde, Oosterhesselen)

2. Spitmachine als alternatief voor ploegen?  
(Alfons Sleiderink, Farmax Metaaltechniek BV, Denekamp)

3. Elektrificatie & Precisie AGRO (INTERREG-project)  
(Rainer Hackenfort, Adler Arbeitsmaschinen GmbH, Nordwalde)

4. Veldrobot ETAROB voor onkruidbestrijding  
(FH Aachen) 

13:00 tot 14:15 uur THEMABLOK II  
„Carbon Farming“ 
Lezingenprogramma in de conferentiezaal:
Verwelkoming en introductie 
(Dr. Ernst Kürsten, 3N; Frederik Wanink, DNL-contact)

1. Belang van humus voor bodemvruchtbaarheid, vooral 
bij extreme weersomstandigheden 
(Prof. Dr. Conrad Wiermann, FH Kiel) 

2. Opbouw van humus door vruchtwisseling en
tussengewassen (Jan Hendrik Schulz, DSV) 

3. Agroforestry-systemen - een bijdrage aan duurzaam 
landgebruik  (Dr. Ernst Kürsten, 3N) 

4. Nieuwe gewassen en kruiden vergroten de vruchtwisseling 
en verbeteren de bodemgezondheid! 
(Hans van der Mheen, VNK BV, Biddinghuizen) 

09:00 uur Opening: Live programma van de exposanten in Hallen 1 t / m 4


