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Activiteiten Verslag 2017
Vruchtwisselingmatrix
In 2017 is voor amateurtuinders een vruchtwisselingmatrix gereed gekomen. Begin 2018 heeft Hans
Bruinsma daarbij de handleiding geschreven hoe hiermee gewerkt kan worden. De vruchtwisseling
matrix - die 90 gewassen omvat- en de handleiding zijn bedoeld voor amateurtuinders en eventueel
tuinbouwbedrijven met meer dan 10 gewassen. De vruchtwisseling matrix en handleiding worden
schriftelijk uitgegeven. Digitaal is op dit moment niet goed mogelijk omdat de matrix horizontaal en
verticaal meer dan 90 tekstlijnen omvat. Het maken van de matrix en de handleiding was veel werk.
Er hebben over ca. drie jaar drie vrijwilligers in perioden aan gewerkt. De vruchtwisseling matrix met
handleiding wordt nog niet gepromoot omdat hiervoor middelen, personeel en tijdstip ontbreken. Ze
wordt wel onder de aandacht gebracht van nieuwe donateurs die de methode en maandelijkse
berichten ontvangen.
Bezetting en kantoorruimte in Groenekan
We werkten in 2017 met een minimale bezetting van ca. 0,4 fte. Van ca. 2005 t/m. 2013 was ca. 2 fte
gebruikelijk.
Op onze locatie in Groenekan betalen we energie, internet en telefoon. We beschikken over twee
werkruimtes en een gedeelde opslagruimte.
Maandelijkse berichten en boekuitgave
Gedurende de jaargang 2017 is maandelijks aan de data en grondbewerkingsberichten gewerkt. Er is
nog geen stap gemaakt om de berichten met de methode en kalender in boekvorm te gaan uitgeven.
Bureau onderzoek gewassen systeem
Er wordt jaarlijks aan het gewassen systeem gewerkt. In 2017 is de indeling van de tarwe soorten
naar vier niveaus gereed gekomen. Dit is al langer geleden gebeurd met aardappelen. De overige 15
granen zijn evenals tulpen naar 3 niveaus ingedeeld. Dit laatste is gedeeltelijk het geval met
schermbloemige wortelgewassen, pompoengewassen, dahlia’s, cichorei en sla gewassen. Voor
overige gewassen wordt het 3e en waar mogelijk het 4e niveau in beeld gebracht als ze bij advies of
onderzoek aan de orde komen. Systematische uitwerking op niveau 3 en 4 zal op den duur voor
steeds meer gewassen plaatsvinden, waarbij eerdere individuele ervaringen met variëteiten en
rassen bijeengevoegd worden. Aanvullingen en correcties in het gewassensysteem worden altijd
direct in de te versturen maandelijkse data en berichten en in de methode opgenomen. Het gaat bij
correcties meestal alleen nog maar om kleine veranderingen. Met het gereed komen van de indeling
van tarwe op 4 niveaus is Agrikos Advies nu voldoende in staat om akkerbouwbedrijven te adviseren.
Workshop Bio-beurs 2017
Januari 2017 is op de Biovak in Zwolle voor een volle zaal een Elementaire vruchtwisseling workshop
gehouden.
Korte berichten:
● Schenkingen
De ontvangen donateurbijdrage in 2017 was € 1795.
● Advies aan bedrijven
Bij Agrikos Advies waren in 2017 één akkerbouw en één tuinbouw bedrijf in advies en begeleiding.
Financieel jaaroverzicht 2017
Zie andere pdf op de ANBI pagina op onze website.

