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8-DELIGE WINTER-WORKSHOP 2015  
ELEMENTAIRE LANDBOUW & BENUTTING KOSMISCHE WERKING 

 
 

 Introductielezing 

zaterdagmiddag 

25 oktober en 

13 december 2014 

14.00 – 16.00 uur 

Zaal open: 13.30 uur 
Locatie: Hof van Barlo 

Groenekanse weg 256 

3737 AL Groenekan 
 

Duurzame opbrengst- gezondheid- en kwaliteitverhoging 

Biologisch gemiddeld 30% bruto tot 60% netto opbrengstverbetering 

Biologische aardappelen 35% bruto tot 70% netto opbrengstverbetering 

Regulier ca. 25% opbrengstverbetering + reductie bestrijdingsmiddelen 
 

In de workshop leert u het elementair landbouwgewassensysteem kennen waarmee u 
gewassen en rassen beter in vruchtwisseling zet en beter inpast bij de op uw bedrijf 
gehanteerde grondbewerkingsperioden. Doelstelling is om tenminste driekwart van de 
elementaire gewasaspecten gunstige grondbewerkingstijden te geven. Gewassen die 
volledig in het bedrijf zijn in te passen, krijgen alleen maar juiste grondbewerkingstijden 
voor excellent vermeerderingsmateriaal met ca. 40% bruto tot 80% netto opbrengst-
verbetering. Aan het eind van de workshop heeft u hiervoor een eigen bedrijfsplan. 
 

----------------------------------------------------------------------- 
Opgave Workshop Elementaire Landbouw 
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Stuur per post in enveloppe of scan en email naar info@agrikos.nl 

8-DELIGE WINTER-WORKSHOP 2015  
ELEMENTAIRE LANDBOUW & BENUTTING KOSMISCHE WERKING 

 

5 januari: 1. Elementaire ordening landbouwgewassen 
In beeld brengen elementen eigen gewassen. 

12 januari: 2. Eigen grondbewerkingseffecten 12 Zonperioden 
Eigen grondbewerkingseffecten in 12 Zonperioden vaststellen en 
oefenen in maken keuzen hierin. 

19 januari: 
 

3. Kiezen grondbewerkingsperioden gewassen 
Kiezen van grondbewerkingsperioden voor de eigen gewassen.            
Je ziet hoever gewassen bij je grondbewerkingen passen. 

26 januari: 4a. Elementaire vruchtwisseling gewassen 
Eigen gewassen in elementair vruchtwisselingschema zetten,                  
inclusief ontdekken passende alternatieve gewassen. 

2 februari: 
optioneel 

4b. Elementaire vruchtwisseling gewassen vervolg 
Zie boven,alleen voor bedrijven met veel gewassen en/of rassen 

9 februari: 5. Inpassen herhalingsvrije rasvarianten 
In kaart brengen elementen herhalingsvrije rasvarianten                   
met kiezen van bijpassende grondbewerkingsperioden. 

16 februari: 6. Herkennen herhalingsvrije rasvarianten 
Herkennen van rasvarianten op basis van vrije elementen. 

23 februari: 7. Uitvoeringsplan 
Geplande werkzaamheden in chronologisch uitvoeringsplan zetten      
met nogmaals een herordening voor goede werkverdeling. 

2 maart: 8. Presentaties nieuwe bedrijfsplannen 
Presentaties eigen nieuwe vruchtwisseling en uitvoeringsplan. 

Wekelijks maandagmiddag en -avond 13.30 – 16.30 uur en 17.30 - 20.30 uur.                
Ga uit van regelmatig een dag thuiswerk tussendoor. Bedrijven met veel gewassen of 
veel rassen hebben extra werk. Er is voor hen een extra bijeenkomst op 2 februari. 

----------------------------------------------------------------------- 
OPGAVE 8-delige Winter-workshop 2015      De workshop start bij voldoende opgaven 

Locatie: Hof van Barlo  Groenekanseweg 256  3737AL Groenekan 
5 januari t/m. 2 maart 2015 maandagmiddag en –avond 13.30 uur – 20.30 uur  
Kosten: € 820,-- excl. 21% btw. Optionele les 2 februari: € 100,-- excl. 21% btw 

Naam:___________________________________________________________ 

Bedrijf:__________________________________________________________ 

Straat + nr:_______________________________________________________ 

PC + plaats:______________________________________________________ 

Email:________________________________Telefoon:____________________ 

Akkerbouw/ tuinbouw (doorhalen wat n.v.t. is).           Aantal gewassen:_____________ 
 

Voor, tijdens en na de workshop overgedragen kennis en vaardigheden - hetzij mondeling, 
schriftelijk of softwarematig - is bestemd voor gebruik op eigen bedrijf. Overdracht naar 
derden is zonder schriftelijke toestemming van Stichting Agrikos niet toegestaan. 

Handtekening:_____________________________________________________ 


