Uitnodiging demo Veris bodemscanner 16 juni
Omdat de bodemsamenstelling bij iedereen anders
is, leidt een gelijke behandeling van percelen niet tot
een optimaal resultaat. Om de bodemsamenstelling,
teelt en opbrengst te verbeteren, is het mogelijk om
met een Veris scan de variatie nauwkeurig in beeld te
brengen. Wilt u zien hoe zo’n bodemscan werkt?
Lees verder

Bezoek VKA tijdens “Melkers van Morgen” 2016
Wat laat u aan opbrengst liggen bij de ruwvoerteelt?
Kan de benutting van het ruwvoer beter? Waar kunt u
optimaliseren en hoe pakt u dat aan? Ontdek het op
het Ruwvoerplatform Melkers van Morgen op 21 juni
2016.
Lees verder

Gratis cursus KringloopWijzer voor partners
Wilt u als partner van een melkveehouder meer kennis
van en achtergrondinformatie over het invullen van de
KringloopWijzer? En wilt weten hoe u de uitkomsten
interpreteert en hiermee de resultaten van uw bedrijf
kunt helpen beïnvloeden? De cursus is voor partners
van Vruchtbare Kringloop Achterhoekdeelnemers
gratis.
Lees verder

Studiegroepen experimenteren!
Het bruist in de studiegroepen! In elke studiegroep is
een of meerdere deelnemers aan de slag gegaan om
praktijkervaring op te doen met maatregelen die
leiden tot een efficiëntere mineralenbenutting. Heeft u
extra begeleiding nodig om van het experiment een
succes te maken?
Lees verder

Aanleveren Verbeterplan
Heeft u het Plan van Aanpak of Verbeterplan al
ingevuld en retour gestuurd? Hiermee krijgen we
inzicht waar alle deelnemers op korte en lange termijn
aan willen werken. De ingevulde Plannen van Aanpak
zijn belangrijk om uw doelstellingen en ambities te
analyseren.
Lees verder

Ruimte voor nieuwe deelnemers
Kent u melkveehouders die ook graag willen werken
aan het verbeteren van de vruchtbaarheid van hun
bodem en het efficiënter benutten van mineralen op
hun bedrijf? De komende vier jaar gaat het project
Vruchtbare Kringloop Achterhoek door en daarbij is
er ruimte voor 50 nieuwe deelnemers. Aanmelden kan
via de website www.vruchtbarekringloop.nl

Contact
Deze digitale nieuwsbrief is een uitgave van Vruchtbare Kringloop. De frequentie staat niet vast omdat we u zoveel mogelijk op de hoogte
willen houden van actuele zaken.
Eindredactie
Kristel van Veen – Achterhoek@vruchtbarekringloop.nl
Uitschrijven
Wilt u zich uitschrijven voor deze nieuwsbrief? Stuur dan een mail naar Achterhoek@vruchtbarekringloop.nl.

