
Stichting Agrikos biedt informatie over de effecten van 
grondbewerkingstijden op de groeiwijze, opbrengst en 
gezondheid van gewassen. 
Zeer goede resultaten worden ondermeer behaald in 
relatie tot Phytophthora, Rhizoctonia en schurft in 
aardappelen, schimmelziekten in andere gewassen, 
kiemkracht, houdbaarheid en insectenaantasting.  
Dit is mogelijk door het heel gericht kunnen sturen van 
de groeiwijze van gewassen, waarmee groeisnelheid, 
kwaliteit en gezondheid verbeteren. 
Wij geven advies voor gewassen, rassen en rotaties 
vanuit ca. 30 jaar onderzoekservaring. 

 
Voor meer informatie: telefoon 0346-785 387  info@agrikos.nl 
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Opgave Workshop Elementaire Landbouw 

 

 
 

Stichting Agrikos 
Veldlaan 44 

3737AR Groenekan 
 
 

 

7-DELIGE WORKSHOP 
 

ELEMENTAIRE LANDBOUW 

 

 

 
Duurzame oplossing voor opbrengst- 

gezondheid- en kwaliteitproblemen 
 

Biologisch gemiddeld 30% bruto tot 
60% netto opbrengstverbetering 

 

Bio aardappelen gemiddeld 35% bruto 
tot 70% netto opbrengstverbetering 

 

Regulier 25-35% opbrengstverbetering 
met reductie bestrijdingsmiddelen  



LANDBOUW IN HAAR ELEMENT 
 

A.  Verdieping gewassysteem B.  Elementaire rotatie 

C.  Grondbewerkingsplan  D.  Jaarlijkse uitvoering 
 

7-delige workshop: 
In telkens 2 dagdelen uitleg over een onderwerp en directe 
uitwerking daarvan naar de eigen bedrijfssituatie  
 

Onderwerpen: 

1. Lezen elementen landbouwgewassen en rassen 
Activiteit: Vaststellen elementen eigen gewassen en rassen, 
inclusief elementair gunstige aanvullende gewassen en rassen. 

2. Effect soorten grondbewerking en te gebruiken 
grondbewerkingsperioden in jaarverloop* 
Activiteit: In kaart brengen meest efficiënte 
grondbewerkingsperioden eigen gewassen en rassen. 

3. Elementaire rotatie* 
Activiteit: Samenstellen optimale gewasvolgorde, incl. keuze 
hoogkwalitatieve (te vermeerderen) gewassen. 

4. Inzet aardappelrassen en overige rassen bij eigen 
voorteelt en grondsoort 
Activiteit: Vaststellen van de op eigen bedrijf elementair best  
passende aardappelrassen en overige rassen. 

5. Herverdeling grondbewerkingen over Zonperioden* 
Activiteit: Herverdeling grondbewerkingen in jaarverloop  
passend in eigen bedrijf. 

6. Herverdeling grondbewerkingen per Maanperiode* 
Activiteit: Herverdeling grondbewerkingen per maandperiode  
passend bij eigen gewassen. 

7. Presentaties en formeren werkgroepen rassengebruik 
Activiteit: Bedrijfspresentaties voor vorming werkgroepen  
rassengebruik. 

*Naar keuze extra les te volgen voor bedrijven met veel gewassen. 
 

Locaties: Warmonderhof Wisentweg 12 8251PC Dronten, 

Concordiastraat 68 (232) 3551EM Utrecht (gratis parkeren). 
 

Data/ tijd Dronten: Week 2 t/m. 8 maandag ochtend en middag  

10 uur tot 17 uur. Start 6 januari. Lunch vooraf te bestellen. 

Data/ tijd Utrecht: Week 2 t/m. 8  dinsdag middag en avond  

14 uur tot 21 uur. Start 7 januari. Eetgelegenheden in omgeving. 
 

De workshop vangt alleen aan met voldoende deelnemers. 5 

dagen voor de workshop ontvangt u bericht over doorgang. Bij 

teveel opgaven hebben de eerste aanmeldingen voorrang. 
 

Kosten: € 695,-- exclusief 21% btw.  

Extra lessen (achteraf betalen): € 97,50 per les excl. 21% btw. 

Betaling binnen 14 dagen na ontvangst factuur. 
 

Opgave: Uiterlijk 31 december 2013 

-------------------------------------------------- 

OPGAVE 7-delige workshop voorjaar 2014 

Naam: 

Bedrijf: 

Straat + nr: 

PC + plaats: 

Telefoon: 

E-mail: 

Akkerbouw/ tuinbouw                 Aantal gewassen: 

Handtekening: 

Stuur per post of mail deze gegevens naar info@agrikos.nl 
 

(doorhalen 
wat n.v.t. is).  


