
Weidestier

Vakweiden

 14 maart 2013 *) 
 11e innovatiedag ‘Vakweiden’ 
Locatie    
Veenweiden Innovatiecentrum, Oude Meije 18, 3474 KM Zegveld

Aanvang
10:15 uur

*) 26 maart KTC De Marke, Hengelo (Gld) en
 11 april Dairy Campus, Leeuwarden

Autobordercollie WeidewasserBudget beweiden



Geachte relatie,

Het voorjaar is  net gestart, dus het beweidingsseizoen is begonnen!  Welke percelen 
gaat u voorbeweiden en welke percelen krijgen een mestgift voor een maaisnede? Zomaar 
enkele vragen die u waarschijnlijk al beantwoord heeft en belangrijk zijn voor een vlotte 
start van het weideseizoen. Er blijven echter nog wel vragen over om succesvol te weiden. 
PPP-Agro Advies, Veenweiden Innovatiecentrum en Wageningen Livestock Research helpen 
u 14 maart a.s. een stapje verder!

Ochtend  (aanvang 10:15 uur)
In het ochtendprogramma gaan we aan de slag met het budgetteren van beweiden, 
econo misch weiden en de ideale weidekoe. Bovendien nemen we u mee in een aantal 
moder ne ondersteunende beweidingtools. Wij raden u aan gepast schoeisel mee te 
nemen , zoals laarzen. 

Na de lunch gaan we de ‘FarmWalk‘ doen; een nieuw concept om het beweiden daad-
werkelijk onder de knie te krijgen. Tijdens deze ‘FarmWalk’ maakt u kennis met de ’Weide-
Wasser’, meten we de grashoogte en het ruw-eiwitgehalte in het gras, en tonen we u 
de eerste beelden van een Virtual Electric Fence; al deze concepten komen voort uit 
het project Amazing grazing.
 
De dag wordt afgesloten rond 16:00 uur.

Aan de dag zijn voor u geen kosten verbonden, behalve de lunch (10 euro per persoon). 
Graag gepast en contant meenemen. Opgave vooraf is gewenst, doe dit bij:  
b.meerkerk@ppp-agro.nl. 

We zien u graag op donderdag 14 maart a.s.!
Team PPP-Agro Advies, VIC en Wageningen UR Livestock Research

www.ppp-agro.nl | www.asg.wur.nl | www.veenweiden.nl

Deze dag is georganiseerd in samenwerking met het project ‘Amazing Grazing’, 

het netwerk ‘Dynamisch weiden’ en het project ‘90% grasdieet’.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Europa investeert in zijn platteland.


