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Gratis cursus KringloopWijzer voor partners 

 

Uw partner, medewerker of bedrijfsopvolger wil 
meer weten over de KringloopWijzer? Zij of hij wil 
graag een gesprekspartner voor u zijn in uw 
bedrijfsmineralenbalans? En hoe je met dit 
instrument de resultaten van uw melkveebedrijf 
kunt verbeteren? Speciaal voor de partners van de 
deelnemers aan Vruchtbare Kringloop Achterhoek 
bieden we een gratis introductiecursus.  

 

Meet uw nitraat met de Nitraat-App  

 

Recent las u over de nieuwe Nitraat-App in de 
Praktijkflits. Hiermee kunt u eenvoudig en snel de 
nitraatconcentratie van het grondwater meten. 
Deelnemer Koskamp is de eerste agrariër die met 
deze innovatieve techniek nitraatmetingen heeft 
gedaan en is erg positief. Bent u geïnteresseerd en 
wilt u ook inzicht in nitraatverliezen op uw percelen 
en uw bemesting nauwkeuriger sturen? Dat kan!  

 

 

http://go.agm1.us/click/7000910/www.vruchtbarekringloop.nl/?p=pq5jIkS4Cp6gnLVypN2UjGdVu35UdiIJ3NDmBjb5mMNn4_HocNdf1zRDKsPSzv4Zmxm5AExTJn5gkhkr5y7C3TSFBhbgQimYwOxHdbtnNqMcu53OUQV5Vk3Y7BaSfDKP6mtxpz1RIhMywdwcjN1LO4WGKaaf1iMq7bVj_mnlcucr7CNtsXFqEbGvQlTqveZ0xwusPBzX8yekLrTP1vdgaRYEhSdlkkxj5_87Z99CXEMBZX4WVz-TAXg9enxEtsWfdwR9MnQDA7rUIX2vdrMkDIzJ2kSbmjgbNSLeFCSM_hNj4B2A7F-Zrwshw4HK-JxXFMv1oWxNxDPp18om0YcSCR6NCFm5-SHOZ3fVXLuzxl2ClDCXyu8B5uZEVEUZDpcwK1aQj0KsCVlMvyOvHKuiRw==
http://go.agm1.us/click/7000910/www.vruchtbarekringloop.nl/?p=5VwpSTaVzxrvB9wQAMtoUi4gpTIoUvrWsHWUVrbZzIpVE_7eRd5Mt8_uMRxtWbNHvwww76LA-lLlmSJGTIZmYTDsH12keZj_LaSf7Glyhagj2hftFYw99LTC2A6tMDPNyx2MM3AnZflSVuEkv4aGCcobVPKAtzMfXlK9zxblu9mVdTuolu3PqGr8_fMBN2sQ6WjhTQHUxumajCfDRB3-yuRzNxLNo27Zu-_rr4we5UC2xWWRxgwbib1Wm4WwcTI5w6kMvvNFbTR6T4QDXCMGwBvbCLoEBipHDoOX-afqRZLkpKYiBEyXaWXV7B_peh0OJOja-yXpgrUCd00PHhEwJQjj0QZaxsZXwkykXm1it6gqPj4kALGXFwk4wzzM-H7Q
http://go.agm1.us/click/7000910/www.vruchtbarekringloop.nl/?p=gNC34nF1OaGcDg8101-_WAzXtQVTIATE5M6RvKfnWtSQWPdq4TyeUes0fLx8pMQHkW4IXoLduM3Nq007Bl-or9clDhq2cQhHre6V7i-UNvyuqZ18S7DdLNOsmTt6IUVQwx63x4H2uTcHmRQVhB-9YWkYljXPJBfLCmc2Ox8PMSTJFbEqg8G3rSZgISwCRYGyYCiGLwSy03gsoSwTyE79pfUMLgI5pQN6McEtpVm2fbN3ts6XRQxdVnFQ8aTLXngPT9LQoLxuXH_R9xi-E_4vcIFWgjEr0OOqHmqRfwlmGNfxs6-EMGaL9dyxUf4_uRQbaijEdmHiYMh0sqSnr2b_sb-PjIKR6eRgqxrKZNkt3GxetoOwDvWx8Ym98YDcp3hE


Actie: bemonsteren percelen 

 

Evenals voorgaande jaren geeft het project u ook 
dit jaar de mogelijkheid voor het bemonsteren van 
enkele percelen op het bodemoverschot aan 
stikstof. We nodigen u van harte uit om opnieuw 
deel te nemen aan deze actie. Er zijn voor u geen 
kosten aan verbonden.  

 

André te Fruchte ziet geen hogere opbrengst met ruitzaai 

 

Brengen we met rijenbemesting de mest naar de 
mais of brengen we met ruitzaai de mais naar de 
mest. Met dit laatste idee in gedachte, heeft 
Kverneland de Optima zaaimachine ontwikkeld 
die mais in driekhoeksverband zaait. Na vorig jaar 
de eerste resultaten te hebben gezien heeft André 
te Fruchte uit Beltrum, deelnemer van de 
Kennisgroep Bodem, de proef op de som 
genomen en ruitzaai vergeleken met een normale 
zaai met een rijenafstand op 75 cm.  

 

Studiebijeenkomsten beoordeeld met een 7,9 

 

Uit de 278 ontvangen evaluaties blijkt dat u en uw 
collega-deelnemers de studiebijeenkomsten 
beoordelen met een 7,9. Daar zijn we natuurlijk erg 
blij mee, maar we zien ook kansen. Kortom, onze 
gezamenlijke ambitie ligt hoog!  

 

 

 

http://go.agm1.us/click/7000910/www.vruchtbarekringloop.nl/?p=JZhHSCjcduj1W1P89LQ3xIK6f3o3jg6erAmtmC_KHFkksFJe-CUt1tkd4rocuB-kEa50XpJ4zJZ88bSgSlUlarJV9MFioUg0OsxgcqGAasa-r_HuPtTkiuhrspGkXBbJnldLS-VyDRhBmUtjHguW4lrGXwg0jG6yHKGdVAtMGSjnlpBWNO3WjUwOWYiC-AVJGU56Ea0cw_0_3yqQC7_i85nvS7v5cDrhpjQ9uXm1lJLST2i51p_FlySy7FU20cIa1h0yQ5KUZ87PK0Bc6Dwg-sfImkxlTFiaECbArbnPetODLDz_MBkwfCAC4-15lpJe0T0lnq7XG2BrUxU7pSLNDA7yX8O8hyQ1lodJyMMIuTg=
http://go.agm1.us/click/7000910/www.vruchtbarekringloop.nl/?p=N_7lXkgVyIMkAGKrh68nzMQO1s3CpqjOFvkgAGBLsLpeIs9skL5QAJoIi0DDXeVFsEjjMyOWSq5JY1Pp7ZJNBnP6ND6vqxvLxNDB8X-sG9tGvp5Q3UTyUyf4F6qpsXO85i5-NAXNtV0d7QWE9vkHgeZeKFbHGHOtqGY-IWONs6CROgGPijOSKDrlZ5oms5PROzf0lGqXCm10VjG-X86zK1JbZHTWscG8w0qvAayklpHTZeXfh4MKL6diiZRiFneOHghXQaTd1F8D3tl17xhmd1KUsvMzIs_GkTUAyoEEnPUsCbaT5PpN-AHGL3DCO1a7737GFSM9vW4fjhSD0kpBX-1VBcyhCeueCvYrvu5wSw_XC3G9fkPZKetWHRoHSquH
http://go.agm1.us/click/7000910/www.vruchtbarekringloop.nl/?p=EHFkMbuJuF_Ij6IAEv_VbClBXH5okS78rNoSvwpOJJ2SCuZo0UXKW6veynBy29Cx7cOc97326vG0uh0GNazxePQ6P9-izHy6i1V9va-YxNpmUaSjArePImXbJxZ7EA-wHZgAGWBLdHnMrD2vPXlfyq_tL9kVUyiny373xzDQGl6IjKlI8x-hDmCUfG0claTW0TsoTtbbuCSFK8POzvC2idPB8QAWsokwTUQv8gJnwFooxWPud1_72nSLVU3q763Yv2JaxDzm3I8ls1goRyvLQJwC8GUQl7WYmtK5GPvjaikkGn8ksQiVFvLaQ0mBDwmDptZG4oGpE2Blo5PHJ_AGy499971qn1t5Q6MKtajnacPKxhy_0j8ax0wtBhscxaXa


VKA-deelnemers aan de slag met verbetermaatregelen 

 

In de ingevulde Plannen van Aanpak staan 
maatregelen beschreven waar elke deelnemer op 
zijn bedrijf mee aan de slag gaat. In dit artikel 
worden de bevindingen samengevat.   

 

Rabobank publiceert heldere infographic over kringlooplandbouw 

 

In het ledenmagazine van onze 
samenwerkingspartner Rabobank stond een 
heldere infographic over kringlooplandbouw. 
Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek participeert 
in het project omdat zij het belangrijk vindt om een 
bijdrage te leveren aan kennisontwikkeling, 
innovatie en verduurzaming in de agrarische 
sector.  

 

 

 

 

http://go.agm1.us/click/7000910/www.vruchtbarekringloop.nl/?p=OHwhT6hV42ONeDOm263_GAGmaGaQyADn03z8uQotwXfb-kRFhjWIATFAErDLPnJ8qmVQu5kGKTdsAFWMTBtnS32PCAT9yWa_Sk0MEJ6DBsHiw44FYDdkGHKtsuMzpAq7CYUSx9evkEcya4T_q-1Q1lQcVKFsXedmvNMC39oeG752BAL6yIXNhng1YpqcXfemQjDu7PRwcHBCQoTQlJ38rCmTfUPMELB-Ua6LN-0S3fyAkkzVZ9qAguHBVhupFxeycKYnJo9wsUo5B2UyeTppi5QyqDo6NiwUMIsosnrlqCD1VHPm69cXgAt91Ce1HcB-1VGqZtj5ddsOxsKs3HBQ6VtCBjFugUuH-seYQmX53447rke9JbjifaIrwsLwRG7ct3yAzl2ubFMfEG6-vE4IBQ==
http://go.agm1.us/click/7000910/www.vruchtbarekringloop.nl/?p=OHwhT6hV42ONeDOm263_GAGmaGaQyADn03z8uQotwXfb-kRFhjWIATFAErDLPnJ8qmVQu5kGKTdsAFWMTBtnS32PCAT9yWa_Sk0MEJ6DBsHiw44FYDdkGHKtsuMzpAq7CYUSx9evkEcya4T_q-1Q1lQcVKFsXedmvNMC39oeG752BAL6yIXNhng1YpqcXfemQjDu7PRwcHBCQoTQlJ38rCmTfUPMELB-Ua6LN-0S3fyAkkzVZ9qAguHBVhupFxeycKYnJo9wsUo5B2UyeTppi5QyqDo6NiwUMIsosnrlqCD1VHPm69cXgAt91Ce1HcB-1VGqZtj5ddsOxsKs3HBQ6VtCBjFugUuH-seYQmX53447rke9JbjifaIrwsLwRG7ct3yAzl2ubFMfEG6-vE4IBQ==
http://go.agm1.us/click/7000910/www.vruchtbarekringloop.nl/?p=DMZam9WuE2EiPecaWqJPmcYBFYdziUD4KTjRffxzlusQZ67sue9haMolHXizUm0n01drpO8s7zgE05y6wyoCqkY5xg2Vnk9SpM68YHcAkqAKxgFf-ExX-5IBJsyUU8EYO7uq2-xSTDyOw2EKnh_9g8oP0ozGV34K3B-L7QnW_27RBj5lzvVACGPr5389bb-TdOUL0KqSWSWCkyk6YUCtaHAQEBy09OSuoddcc4slGnSeIQm1TCA2efAsX1OsLnmQHAsrZklmYRJsCvHZROO9wLP8cl4jcvl7Zdrm2T8uELPIO9CV7OkGUOXSkWl-FOjj1cu0mxJR7hchYLwoY3_GZ9EJ0zTOZgtcJlR7i2bSE17LdXx-eSWk1vvtYh7Ax38zmPsiRK0GmBcPGmAhvnh5eg==
http://go.agm1.us/click/7000910/www.vruchtbarekringloop.nl/?p=YTC7UW0IOmLmDjc3-1nKSNUAiIP8YelqG-StKMixuoWM5r79vzX-jY_DL4kWszdsebfx8nUnhfR1jFtkzS2hnsQTucqO9b6b2iZtFjnxWDYvUKNAJYtAoMSmqfIVhzc_NZkvbrTM-QTaFhiJUMn-uDbyv0rzBWpR83glHA_Z626GJPXrlRIWPQUSifebhqmfpY6pRc1GVr69BGKC7a8lozaQKEhuDUwT1O9V8Z24M3guhnNzuJcwQtYW9rG_Z7QJzthP1WQEWsyHN5VIN0LOiP9X819P6EhrmQFSIVFAT3YVaBL93aP5wxwcAarL1DDjm9-6X8-Ova7_jMXmBgKcs2Dm6P0QGp-iDTSJ9MFRY4WW6y0Rp_RySwLq9xlQ4JsmsJEoziGhVlGfZ9Fn00lKsvag6K01mC0dMHV4VdLkG_I=
mailto:%20achterhoek@vruchtbarekringloop.nl

