Nieuws, wetenswaardigheden en tips

De gebiedscoördinatoren
zijn op pad

Grasland scheuren?
Regel het vroeg!
Ga er in december eens lekker
voor zitten, bedenk welk gras
vernieuwd moet worden en laat
dit de akkerbouwer vóór eind
januari weten. Scheuren mag
immers vanaf 1 februari en bij zo
vroeg mogelijk scheuren komt de
stikstof uit de verterende zode
vrij op het optimale groeimoment
van het akkerbouwgewas.

U weet al dat acht melkveehouders zijn
aangenomen als gebiedscontactpersoon
voor Duurzame Melkveehouderij
Drenthe.
Zij zijn onderhand al bij de eerste
deelnemers langsgeweest. Daaruit blijkt dat een aantal
melkveehouders graag gezamenlijk met een onderwerp aan de
slag wil of bijvoorbeeld de kringloopwijzer wil bespreken. Wilt u
dat ook? Of heeft u andere zaken die u aan ons kwijt wilt? Bel
dan met uw contactpersoon. Wie weet kunnen we deelnemers
op onderwerpen aan elkaar koppelen.
Lees meer

€ 1500 subsidie voor advies
Individueel advies of samen leren in
studiegroepen duurzame landbouw.
Het is u vast niet ontgaan: LNV geeft €
1.500,- subsidie aan boeren voor advies
en scholing over kringlooplandbouw.
Boeren kunnen de subsidie gebruiken voor individueel advies
of met een groep andere boeren een project opzetten.
Lees meer

Lees meer
AGENDA
Datum Activiteit
Webinar:
2 dec Precisielandbouw;
wat kan ik ermee?
Webinar:
Bodemverdichting:
7 dec
beter voorkomen
dan genezen
Webinar: Praktische
9 dec tips voor extreem
weer
Webinar:
16 dec
Agroforestry
Start VIB cursus:
12 jan
Voeding melkvee
Webinar: Effect
18 jan
bemesting op bodem

Beloningsregeling –
jaarrond aanvragen
Als deelnemer aan Duurzame
Melkveehouderij Drenthe kunt u jaarlijks
een beloning aanvragen voor de door u
behaalde resultaten. Dit kon tot nu toe
alleen binnen de afgebakende periode
van 1 januari tot 1 augustus. Deze periode is per direct
losgelaten voor de groep deelnemers die sinds 2019 meedoet.
Vanaf nu kan deze groep het hele jaar door de beloning over
één van de voorgaande jaren aanvragen.
Lees meer

Gratis webinars
bodemgezondheid
Meer weten over wat u als boer zélf kunt
doen om perioden van droogte of
overvloedige neerslag op te vangen? Kijk
dan 9 december mee met de online
webinar over het inspelen op
klimaatverandering.
Pieter Struyk, onderzoeker Duurzame veehouderij en
Agrobiodiversiteit bij Louis Bolk Instituut, vertelt u over welke
maatregelen u als boer kunt nemen. Denk aan
vochtvasthoudend en -bergend vermogen, droogteresistentie,
gebruik maken van natuurlijke hulpbronnen etc.
Dit is de tweede webinar in een reeks van 4 gratis webinars
over de bodem. In telkens slechts 45 minuten praten experts u
bij over de laatste kennis en inzichten die op uw eigen bedrijf
zijn toe te passen. De eerste is hier terug te kijken en gaat
over de werking van de bodem, bodemsignalen en eventuele
verbeteringsmaatregelen.
Lees meer

Eigen Youtube kanaal
Duurzame Melkveehouderij Drenthe
heeft een eigen kanaal op YouTube.
Hier hebben we alle door ons gemaakte
films over Duurzame melkveehouderij
Drenthe verzameld en wanneer er nieuw
filmmateriaal wordt gemaakt vullen we dat natuurlijk aan.
Ook eens kijken?
Ook eens kijken?

DMD in de pers
We zijn de afgelopen maand veel in het
nieuws geweest. Een kleine selectie
hebben we online gezet.

Lees meer

Lees- en kijktips
Online is veel informatie te vinden over
kringlooplandbouw, kringloopwijzer, tips
en voorbeelden van wat anderen doen.
Hieronder een kleine selectie van wat we
tegenkwamen afgelopen tijd.

Kijktip: Erben gaat de boer op!
In 4 films spreekt Erben Wennemars met
vier boeren over interessante
maatregelen die zij hebben genomen.
Wat doen zíj om hun bedrijf te
verduurzamen? Wat levert hen dat op aan geld en aan
verduurzaming? Twee andere films besteedt Erben aan een
gesprek met Carola Schouten en directeur van Urgenda,
Marjan Minnisma.

Kijk het hier
Leestip: Weegbree vermindert
Methaan-emissie
Onderzoeken laten zien dat smalle
weegbree in het rantsoen helpt om
uitstoot van stikstof en CO2 te
verminderen. Lees meer over verder
onderzoek naar het effect van smalle
weegbree in grasmengsels: opname, ds,
voederwaarde, droogtetolerantie etc.

Lees het hier
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Duurzame Melkveehouderij Drenthe is een samenwerkingsverband tussen de provincie Drenthe, LTO
Noord, Drents Agrarisch Jongerenkontakt, Natuur en Milieufederatie Drenthe, Het Drentse Landschap,
Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.

Privacy
We vinden privacy en transparantie erg belangrijk. De gegevens die we gebruiken voor deze mailing verstrekken we
daarom niet aan derden en gebruiken we ook niet voor andere doeleinden.
Op de website vindt u onze volledige privacyverklaring.
Wilt u de e-mails over dit onderwerp niet meer ontvangen? Geen probleem, dan kunt u zich uitschrijven door op
‘afmelden’ onderaan deze e-mail te klikken.

Volg Duurzame Melkveehouder Drenthe op

Bekijk de webversie
Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen mail meer over dit onderwerp wilt ontvangen, kunt u zich hier AFMELDEN.
U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u post@drenthe.nl toe aan uw adresboek.

