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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!

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!

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.

