Boer en Leven
Een cursus die u met beide benen op de grond zet.

Doe mee met de
cursus in 6 dagen
over het leven in de
kringloop van
bodem-plant-dier/
mens-mest-bodem.
Geschikt voor melkveehouders,
akkerbouwers en andere
belangstellenden.
Locatie: op de bedrijven van de
deelnemende cursisten.
Tijd: 9.30 uur – max. 16.00 uur
(1 x per maand in overleg).
Uw eigen grondhouding als
ondernemer wordt belicht.
U krijgt informatie over de
bodemgesteldheid van uw
eigen bedrijf. U gaat zelf het
leven in de kringloop op uw
bedrijf stimuleren en daarmee
het vliegwiel aanzetten.
De cursus gaat uit van de
gedachten beschreven in het
boek: 'Bodemvruchtbaarheid,
een zaak van biologisch denken'
van Dr. H.P. Rusch.
(2014 - Nederlandse vertaling).
Deze cursus start zodra
min. 7 cursisten zich hebben
aangemeld in één regio
in een straal van 50 km.

Wat zijn de kosten?
Circa 10 deelnemers per groep.
Kosten voor deze cursus bij inschrijving
vóór 1 november 2017: € 975,- (excl. btw)
U ontvangt: lesmateriaal, het studieboek
'Bodemvruchtbaarheid' van H.P. Rusch,
bodemanalyses en chroma’s, lunches,
koffie en thee.

Wat bieden wij u in
de cursus Boer en Leven?

1. In deze cursus van 6 dagen
draait het allemaal om leven,
waar iedere boer dagelijks mee
te maken heeft. Het microleven
in de kringloop van bodemplant-dier/mens-mest-bodem
komt aan de orde, met de
nadruk op het microleven in de
bodem. Het grootste belang is
te bepalen hoe u als mens in
uw bedrijf staat; wat is uw
grondhouding en wat kunt en
wilt u daaraan veranderen.
2. Aangezien de cursus voor een
belangrijk deel over de bodem
en daarmee plantenvoeding gaat
maakt dit deelname aantrekkelijk
voor zowel melkveehouders als
akkerbouwers.
3. Van ieder bedrijf wordt van
een aantal percelen op
meerdere manieren de vitaliteit
de bodem bepaald en beoordeeld met speciale methodes,

waaronder bio-elektronica en
chroma’s. Deze methodes
worden uitgelegd, toegepast en
de uitslagen besproken. Naar
aanleiding hiervan worden
bedrijfsspecifieke handvatten
uitgereikt om het (micro) leven
verder te vitaliseren in de
kringloop. Het toepassen van
grassen, klavers en kruiden in
de wei, verantwoord mineralengebruik in de voeding en het
maken van bedrijfsspecifieke
bacterie-mengsels komen
uitgebreid aan de orde.
4. Aan het einde van de cursus
kunt u met de 'levensverrijking
uit de cursus' een plan van
aanpak maken, specifiek voor
uw eigen bedrijfsomstandigheden. Dit doet u samen met
uw medecursisten en cursusbegeleiders.
Na het cursusseizoen wordt op
een terugkomdag, nagegaan
hoe dit plan is uitgevoerd en
wat de resultaten daarvan zijn.

Voor opgave of vragen : r.c.advies@planet.nl of bel 06 23 959 906

