
Foarûtbuorkje; Mear mei minder

In 2021 bieden DLV Advies en Van Hall Larenstein veehouders
bedrijfsbegeleiding op de onderwerpen bemesting, bodem,
(voeder)teelt, voeding en KringloopWijzer.  Voor een bijdrage
van € 250,- (ex BTW) kun je deelnemen aan vier bijeenkomsten
waarin theorie en praktijk gecombineerd worden.

Een efficiëntere bedrijfskringloopEen efficiëntere bedrijfskringloop

Optimaal benutten van eigen ruwvoer
Een bijeekomst met handige tips en trucs om nog meer rendement te halen uit eigen ruw
voer. Aan bod komen oogstproduct, oogstmoment, inkuil- en uitkuilproces en uiteraard wel
ke elementen voor de koe van waarde zijn.

Bodem, wat weten we daar nu eigenlijk van
Grond is een duur productiemiddel. Wat weten we er nu eigenlijk van en wat zouden we
moeten weten om er maximaal rendement uit te halen? In het praktijkdeel geven we, aan de
hand van o.a. profielkuilen, de theorie vorm.

Foarûtbuorkje; Mear mei minder wordt mede mogelijk gemaak door de provincie Friesland
en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (POP3).



KLW cijfers 2020
Op basis van de groepscijfers bespreken we de kenmerken van de KLW-cijfers. Op welke punten scoor ik
goed en waarop moet ik actie ondernemen. We kijken niet alleen naar de output, maar ook naar het in
vullen van de KLW. Praktische tips komen zeker aan de orde.

Optimalisatie van levensduur
Werken aan een duurzame veestapel kan vanuit verschillende aspecten. Kalveropfok, diergezondheid en
stalcomfort zijn al een paar onderwerpen die daarin een rol spelen. Aan de hand van bedrijfsspecifieke
cijfers zoeken we naar laag hangend fruit op dit thema voor jouw onderneming.

Experts op diverse vakgebieden leggen de technieken, processen, etc. uit en vertalen deze zo dat je met
praktische kennis op het eigen bedrijf aan de slag kunt.
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Locatie en COVID-19
De bijeenkomsten vinden plaats op
locaties waar theorie en praktijk gedeeld
kunnen w

 

orden. Ook onder COVID-19

omstandigheden worden de
bijeenkomsten op een veilige manier
georganiseerd. Alle bijeenkomsten
vinden plaats tussen 10:30 – 15:00 uur en
zijn inclusief lunch.

Aanmelden
Wil jij meer weten over duurzaam
bodemgebruik en het huidige en
toekomstige landbouwbeleid? Meld je aan
voor Foarûtbuorkje; Mear mei minder en
ontvang  praktische kennisoverdracht in
een kleine groep collega's. Aanmelden
kan door een mail te sturen naar Ids of
Michiel met je naam, adres, woonplaats
en telefoonnummer.

www.dlvadvies.nl

"Wij (André en Geraldine) zijn jonge ondernemers en willen ons bedrijf optimaliseren en toekomst-
bestendig ontwikkelen. Schaalvergroting past niet bij ons en ons bedrijf. Daarom sprak ons het thema van 
de studiegroep 'Mear mei minder' aan. 
In de studiegroep bespreken we actuele thema's en pakken we de bedrijfsspecifieke cijfers erbij, zodat je 
kunt zien waar nog winst te behalen is op het eigen bedrijf. Ik stel veel vragen tijdens de  studiegroep-
bijeenkomsten. Er komen dan praktische suggesties uit de groep, van de gastspreker of van de collega's. 
Wat daarvan bij ons past, neem ik mee naar huis."

Geraldine Haverkamp-Turkstra




