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Mogen wij u binnenkort
verwelkomen in ons lokaal?
Praktijktraining Bodem & Koe
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Rendement voor nu en later

Europees Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland

Wilt u uw biologische bedrijf klaar maken voor de toekomst?

Rendement uit Bodem & Koe
U wilt uw bedrijf klaar maken voor de
toekomst. Duurzamer werken en een stabiel
rendement. Meer halen uit uw bedrijf, te
beginnen met uw eigen land en gezonde
dieren. Goede technische resultaten met
lage(re) kosten. Uw doel is duidelijk, u ziet
de mogelijkheden en u wilt aan de slag.
Herkenbaar? Geef u dan nu op voor de
3-jarige praktijktraining Bodem & Koe.
Binnen deze training start er binnenkort
ook een groep speciaal voor biologische
- en Natuurboeren. De leergang heeft als
primaire focus: bodem. Want de kwaliteit
van uw bodem bepaalt de kwaliteit van uw
producten. Deze producten kunnen erg
uiteen lopen: van gras tot vlees en van
melk tot akker- of tuinbouwgewassen. In
de praktijktraining zullen we in overleg
met de groep een programma uitwerken
dat ingaat op het gemengde karakter van
Natuurboeren en biologische bedrijven.
Door te werken aan de gezondheid van de
bodem én de gezondheid van uw dieren
bereikt u betere resultaten op uw bedrijf.

De praktijktraining Bodem & Koe
is een driejarige leergang van
Groeibalans, PPP Agro Advies,
Dirksen Management Support en
Agrimaco. In de praktijktraining
werkt u aan de ontwikkeling en
het behoud van een gezonde
bodem op uw bedrijf. Met het
doel om kwalitatief hoogwaardige
producten te produceren met
een goede mineralenbalans.
De training bestaat uit 15 groepsbijeenkomsten en 12 individuele
adviesuren op uw bedrijf.
Eigen kracht
Een gezonde bodem betekent
aandacht voor een gebalanceerd
bodemleven, de opbouw van
organisch stof, structuurverbetering, veerkracht voor
natte en droge periodes en
efficiëntere benutting van
nutriënten. Ook biologische
ondernemers kunnen meer halen
uit de bodem. Op eigen kracht
kan uw bedrijf rendabeler worden.

N U O O K V O O R B IO
EN N A T U U R B O ER ENLO G IS C H E3-jarige praktijktraining voor
melkveehouders in Overijssel.

Voor de ontwikkeling van een gezonde bodem gaat u:
• op verschillende percelen een profielkuil maken;
• organische stof, pH en het bodemleven in uw bodem analyseren en monitoren;
• de kwaliteit verbeteren van de mest die u op het land brengt;
• bepalen welk gewas het best bij uw percelen past
• samen met de bodemadviseur een actieplan opstellen voor het verbeteren van het
bodemleven in uw percelen.
Naast het bestaande bodem-programma wordt gezamenlijk een maatwerk programma
opgesteld gericht op de gewassen en de dieren van de deelnemers. Dit kan zowel
melk- als vleesvee, akkerbouw en/of tuinbouw zijn (zover de voorwaarden van de POP3
beschikking dit toelaten)

Voor de ontwikkeling van uw bedrijfsplan gaat u:
• samen met de adviseurs een nulmeting van uw bedrijf maken;
• op basis van deze nulmeting en uitkomsten uit de individuele sessies toekomstplannen vaststellen;
• op praktijkbezoek bij andere bedrijven (best-practices) om kennis te vergaren;
• samen met adviseurs en collega’s in de groep strategieën en resultaten bespreken;
• voor de optimalisatie van de opbrengsten in uw bedrijf gaat u gezamenlijk de
training inrichten.

Na drie jaar profiteert u van een betere bodem, een beter gewas en een
gezondere veestapel met een lager vervangingspercentage. Dit zorgt voor
een beter rendement op uw bedrijf.
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Aanmelden
Bent u nieuwsgierig geworden? Wilt u zich aanmelden of heeft u vragen?
Ga naar de website www.bodem-en-koe.nl. Of bel met onze adviseurs
Bart Scholten: 0651426182 en Roelof de Haan 0654302525. Aanmelden
kan tot 30 september 2019, het aantal plekken is beperkt. De start van de
praktijktraining is in oktober 2019.

Kosten
De provincie Overijssel heeft deze opzet gesubsidieerd en daarom kunnen we de 3-jarige
training Bodem en Koe - inclusief uitvoering van bodemanalyses en individueel bedrijfsadvies
aanbieden voor het eenmalige tarief van € 950,- exclusief BTW. Deze prijs is inclusief
specifieke bodem- en gewasanalyses ter waarde van ca. € 565,-

