Nieuws, wetenswaardigheden en tips

Ruime mogelijkheden voor
verduurzamings-subsidie
U kunt de komende tijd verschillende
subsidies aanvragen voor
verduurzaming. Er zijn subsidies
beschikbaar voor investeringen,
kennisvergaring en het delen van
kennis. Sommigen tot zelfs wel 60%
Het gaat om de SABE subsidie, de
komende POP- en Jola-regeling met extra Europees geld en
de subsidie Boerenexperimenten voor onder meer de DrentsGroningse veenkoloniën.
Lees meer

Wat levert het op: kosten
en baten van regeneratief
Het afgelopen half jaar hebben
melkveehouders uit Noord- en WestNederland samen met verschillende
partijen een onderzoek gedaan naar de
kosten en baten van de regeneratieve
melkveehouderij. Om een tipje van de
sluier op te lichten: onder de streep ziet het er best
veelbelovend uit. Dinsdag 30 november is hierover een
webinar te volgen.

AGENDA
Datum Activiteit
LTO 22
Oriëntatiebijeenkomst
nov
notenteelt
DAJK - Webinar 7e
22
APN en
nov
maatwerkaanpak
VKON - Webinar koe23
leeftijd voor
nov
erfbetreders
Open dag
24
kennisboerderij
nov
kringlooplandbouw
29
Online café:
nov
Slachtgegevens
werkconferentie LNV
29
- Sturen op doelen nov
wensbeeld of
werkelijkheid?
LTO - Online
30
workshop aanleg en
nov
beheer bufferstroken
met noten
Webinar: Kosten en
30
baten regeneratieve
nov
veehouderij
LTO - Online
14
workshop: Bodem,
dec
water en bemesting
van notenbomen

Lees meer

Webinar Levensduur koe:
attendeer uw adviseurs
Een hogere koeleeftijd biedt niet alleen
economische voordelen, het is ook
gunstig voor de kringloopwijzer. De
hogere leeftijd heeft invloed op alle vijf
de criteria waarop Duurzame
Melkveehouderij Drenthe beloont. Hoe
realiseer je dat op een gezonde manier? Hulp van onder meer
dierenarts, veevoeradviseur, fokkerij-adviseur en accountant
is hierbij vaak belangrijk. Innovatiecentrum VKON organiseert
23 november twee webinars over hun rol en de onderlinge
afstemming.
Lees meer

Gemengd of samenwerking
akkerbouw: kan het beter?
Heeft samenwerking tussen akkerbouw
en veehouderij meerwaarde voor jouw
bedrijfsvoering? Hoe kun je deze
samenwerking efficiënter vormgeven?
Wat gebeurt er rondom de provinciale
proeven met grasland scheuren via
wintervoorploegen? Dinsdag 9 november sloten zo'n 20
boeren aan bij een bijeenkomst over deze vorm van
samenwerking en gemengde bedrijfsvoering. Kon u er niet bij
zijn maar wilt u toch meer weten over extra kansen bij
samenwerking?
Lees meer

Interviews natuurinclusief:
successen en uitdagingen
Boeren delen hun ervaring met
natuurinclusieve landbouw: In de
brochure 'Successen en uitdagingen van
Natuurinclusief Ondernemen’ delen tien
boeren hun ervaringen met
natuurinclusieve landbouw. Ze vertellen
over hun beweegredenen, zoektocht en
dilemma’s.
Lees meer

Gratis bodemcursus online
Afgelopen zomer volgde een groep
Veenkoloniale boeren een uitgebreide
bodemcursus onder leiding van Coen ter
Berg, een van de meest ervaren
bodemkundigen van Nederland. U kunt
deze cursus nu online gratis volgen. Van elke lesmiddag staat
een gefilmde samenvatting voor u klaar.
Lees meer

Contact Anet Abbing | +31 592 365 221 | info@duurzamemelkveehouderijdrenthe.nl
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.

