
E
uropees Landbouw

fonds voor 
P

lattelandsontw
ikkeling: 

E
uropa investeert in zijn platteland

M
ogen w

ij u binnenkort 
verw

elkom
en in ons lokaal?

Praktijktraining B
odem

 &
 K

oe
R

endem
ent voor nu en later



3-jarige praktijktraining voor 
m

elkveehouders in Lim
burg.

W
ilt u uw

 m
elkveebedrijf klaar m

aken voor de toekom
st?

R
endem

ent uit B
odem

 &
 K

oe

U
 w

ilt uw
 bedrijf klaar m

aken voor 
de toekom

st. D
uurzam

er w
erken en 

een stabiel rendem
ent. M

eer halen 
uit uw

 bedrijf, zoals beter ruw
voer 

van eigen land en gezonde koeien. 
G

oede technische resultaten 
m

et lage(re) kosten. U
w

 doel is 
duidelijk, u ziet de m

ogelijkheden 
en u w

ilt aan de slag. 

H
erkenbaar? G

eef u dan nu op 
voor de 3-jarige praktijktraining 
B

odem
 &

 K
oe. D

eze leergang 
heeft als prim

aire focus: bodem
. 

W
ant de kw

aliteit van uw
 bodem

 
bepaalt de kw

aliteit en gezondheid 
van uw

 ruw
voer en daarm

ee 
van uw

 koeien. G
ezonde koeien 

produceren langer en m
eer m

elk. 
D

oor te w
erken aan de gezondheid 

van de bodem
 én de gezondheid 

van uw
 koeien bereikt u betere 

resultaten op uw
 bedrijf. 

D
e praktijktraining B

odem
 &

 K
oe is een 

driejarige leergang van G
roeibalans, 

P
P

P A
gro A

dvies, D
irksen M

anagem
ent 

S
upport en A

grim
aco. In de praktijktraining 

w
erkt u aan de ontw

ikkeling en het 
behoud van een gezonde bodem

 op 
uw

 bedrijf. M
et het doel om

 kw
alitatief 

hoogw
aardig ruw

voer te produceren m
et 

een goede m
ineralenbalans. Zo kunt 

u een rantsoen voeren, gericht op een 
optim

ale vertering. D
e training bestaat uit 

15 groepsbijeenkom
sten en 12 individuele 

adviesuren op uw
 bedrijf.

Eigen kracht
E

en gezonde bodem
 betekent aandacht 

voor een gebalanceerd bodem
leven, 

de opbouw
 van organisch stof, 

structuurverbetering, veerkracht voor natte 
en droge periodes en efficiëntere benutting 
van nutriënten. Veel m

elkveehouders 
kunnen m

eer halen uit de bodem
 en hun 

koeien. O
p eigen kracht kan uw

 bedrijf 
rendabeler w

orden. 

Voor de ontw
ikkeling van een gezonde bodem

 gaat u: 

•  op verschillende percelen een profielkuil m
aken; 

•  organische stof, P
h en het bodem

leven in uw
 bodem

 analyseren en m
onitoren;

•  de kw
aliteit verbeteren van de m

est die u op het land brengt;
•  bepalen w

elk gew
as het best bij uw

 percelen past
•  sam

en m
et de bodem

adviseur een actieplan opstellen voor het verbeteren van het 
bodem

leven in uw
 percelen.

Voor de prestaties van gezonde koeien gaat u: 

•  m
et een adviseur uw

 verse gras en kuilvoer analyseren;
•  m

ineralengehaltes in het rantsoen bepalen en sturen op een hogere C
/N

 verhouding;
•  sam

en m
et de veevoerdeskundige de benutting van uw

 ruw
voer verbeteren;

Voor de ontw
ikkeling van uw

 bedrijfsplan gaat u:

•  sam
en m

et de adviseurs een nulm
eting van uw

 bodem
, vee en m

elkproductie m
aken;

•  op basis van deze nulm
eting en uitkom

sten uit de individuele sessies toekom
stplannen 

vaststellen;
•  op praktijkbezoek bij andere bedrijven (best-practices) om

 kennis te vergaren;
•  sam

en m
et adviseurs en collega’s in de groep strategieën en resultaten bespreken.

N
a drie jaar profiteert u van een betere bodem

, een beter gew
as en een 

gezondere veestapel m
et een lager vervangingspercentage. D

it zorgt voor  
een beter rendem

ent op uw
 bedrijf.

A
anm

elden
B

ent u nieuw
sgierig gew

orden? W
ilt u zich aanm

elden of heeft u vragen?  
G

a naar de w
ebsite w

w
w

.bodem
-en-koe.nl. O

f bel m
et onze adviseurs

B
art S

cholten: 0651426182 en R
oelof de H

aan 0654302525. A
anm

elden 
kan tot 30 septem

ber 2019, het aantal plekken is beperkt. D
e start van de 

praktijktraining is in oktober 2019.

K
osten

D
e provincie Lim

burg heeft deze opzet gesubsidieerd en daarom
 kunnen w

e de 3-jarige 
training B

odem
 en K

oe - inclusief uitvoering van bodem
analyses en individueel bedrijfsadvies 

aanbieden voor het eenm
alige tarief van € 950,- exclusief B

TW
. D

eze prijs is inclusief 
specifieke bodem

- en gew
asanalyses ter w

aarde van ca. € 565,-

LB
-00081 “Transitie naar een em

issiearm
e grondgebonden m

elkveehouderij in Lim
burg” 

gesubsidieerd door de Provincie Lim
burg


