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Workshop Elementaire Landbouw voor Bedrijven 
 
 
Geachte heer, mevrouw 
 

Januari 2014 start de Workshop Elementaire Landbouw. In deze brief en bijgaande folder 
vindt u informatie over wat elementaire landbouw en het workshop programma inhouden.  
Na ontwikkeling en toetsing van de door Agrikos verspreide methode voor grondbewer-
kingstijden in het MDM en PADGG project van 2005 t/m. 2009 is er door Stichting Agrikos 
nadien vier jaar aanvullend bureauonderzoek gedaan. Op basis daarvan zijn wij nu zover 
deze workshop te kunnen aanbieden. 
 

Volgens ons meest recente onderzoek is er met de methode voor bedrijven in de praktijk 
gemiddeld over alle gewassen 30% bruto tot 60% netto opbrengstverbetering te 
behalen. Bij aardappelen is dit 35% bruto tot 70% netto opbrengstverbetering. 
De brutowinst ontstaat door versnelling van de groei en bij structureel ziektegevoelige 
gewassen verlenging van de groeiperiode. De aangegeven nettowinst ontstaat door ver-
mindering van productaantastingen en verbetering van de groeiwijze en daardoor de kwa-
liteit. Voor gewassen die volgens de methode optimaal op een bedrijf passen, is 
gemiddeld zelfs 40% bruto tot 80% netto opbrengstwinst te behalen. Deze laatste 
gewassen zijn uitstekend in vermeerdering te houden. 
 

Hoe wordt dit in de praktijk gerealiseerd? 
●  De opbrengstverbetering wordt bereikt door de grondbewerkingstijden voor het ge-
was aan te passen aan de elementaire kwaliteiten van de gewasgroep waartoe het behoort 
en het specifieke product zelf. Tevens wordt een rasvariant gekozen bij de meest optimaal 
te gebruiken grondbewerkingstijden. Hiermee worden passende grondbewerkingstijden 
voor 3 niveaus van het gewas gebruikt. Voor vermeerdering worden grondbewerkingstij-
den voor vier niveaus benut, door nog selectiever een rasvariant te kiezen. In de work-
shop worden deze vier elementaire gewasindelingsniveaus met de erbij bijhorende grond-
bewerkingsperioden uiteengezet. 
●  Behalve juiste grondbewerkingstijden is het even belangrijk herhalingsvrije grond-
bewerkingstijden te gebruiken. Dit houdt in geen gewassen in de rotatie na elkaar te 
plaatsen met zelfde elementaire kwaliteiten, omdat dit het grondbewerkingstijden effect 
blokkeert. Met het vier niveaus tellende landbouwgewassensysteem dat Agrikos hanteert 
zijn gewassen hiertoe optimaal in vruchtwisseling te zetten. Met een hierop gebaseerd 
computerprogramma brengt u in een handomdraai uw beste rotatie volgorden in beeld 
met tevens het inzicht waar u rassen of gewassen optimaal kunt vervangen. Met andere 
programma’s worden alle volledig herhalingsvrije rotaties in beeld gebracht. Op basis 
daarvan kunt u direct of te zijner tijd nieuwe optimale rotatiekeuzen maken.  
●  Tenslotte is het van belang de herhalingsvrije grondbewerkingstijden jaarlijks te benut-
ten. Opeenhoping van grondbewerkingen in zelfde perioden leidt er toe dat benodigde 
grondbewerkingen niet uitgevoerd worden. In de workshop zetten we de oplossingen hier-
voor op een rij, waarmee u met enig puzzelwerk tot een grondbewerkingsplan komt dat 
net als vroeger optimaal is uit te voeren, maar nu met veel betere resultaten. 



De drie voorgaande onderdelen worden in de 7-delige workshop behandeld, waarbij u 
telkens in het tweede deel van de bijeenkomst de informatie naar de eigen bedrijfssitu-
atie omzet. Zodat u aan het eind van de workshop een uitvoerbaar plan heeft, dat u in de 
jaren erna steeds verfijnder en exacter zal inzetten.  

 
De eerstkomende workshop bijeenkomsten zijn in januari en februari 2014. Bij vol-
doende opgaven is er een aparte workshop voor akkerbouw- en grove tuinbouwbedrijven 
met weinig gewassen in Flevoland en een workshop voor tuinbouwbedrijven met veel ge-
wassen in Utrecht. Tuinbouwbedrijven vanaf ongeveer 15 gewassen kunnen bij vier onder-
werpen naar keuze een extra bijeenkomst volgen t.b.v.  de grotere hoeveelheid gegevens. 
 
In de folder en op de website vindt u een overzicht van de locaties, data, voorwaarden 
en kosten. Heeft u vragen dan kunt u onder kantoortijden contact met ons opnemen.  
 
Najaar 2013 zijn er twee introductielezingen. Zie voor de data de website. Deze gra-
tis te volgen lezingen geven een overzicht van het gehanteerde gewassen- en grondbe-
werkingstijdensysteem, het rotatieprincipe, de onderzoeksresultaten en het workshoppro-
gramma. Wilt u een introductielezing volgen, geeft u zich dan tijdig op via info@agrikos.nl.  
 
De methode brengt de opbrengst in de biologische en reguliere landbouw op nagenoeg 
gelijke voet. Terwijl de reguliere landbouw mogelijkheden krijgt voor het opheffen van het 
bestrijdingsmiddelengebruik. Wij zien daarom uw deelname aan een lezing en workshop 
graag tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
 

Hans Bruinsma 
 


