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Met dit nummer van praktijkonderzoek ontvangt u de uitnodiging voor de komende donateursdag.
Dit jaar staan de opendagen van het PR in het teken van het thema "Verborgen Rendement". Het
bedrijfsleven ondersteunt het thema met presentaties en u kunt een nieuwe jongveestal bezichtigen. Naast de activiteiten op de Waiboerhoeve presenteren onze regionale proefbedrijven zich
actief op hun eigen opendagen. Momenteel zijn we trouwens druk bezig een uitgebreid winterprogramma voor u samen te stellen. Een opsomming....
Alweer een nieuwe stal

kleine groepen diepgaand toegelicht en bedis-
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samen met deskundigen van de DLV. Het kijken
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en discussiëren met collega's vormt een belang-
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rijk onderdeel van de studiedagen. Het pro-

hand in hand. Het stalontwerp streeft naar een

gramma komt in september naar u toe.

optimale combinatie van deze eisen. U kunt de
stal tijdens de opendagen bezichtigen.

Themadagen

De komende winter willen u hierover nader

Op 3 november organiseert het proefbedrijf

informeren. Met studiedagen over de bouw van

voor biologische melkveehouderij, Aver Heino,

jongveestallen verdiepen we ons in de eisen die
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den om daaraan te voldoen. Het zien hoe wij
het gedaan hebben, is onderdeel van zo'n stu-

Twee jaar geleden bent u ons in de regio tegen-

Thema-excur-

diedag. De jongveeopfok staat verder ook cen-

gekomen met het onderwerp "Het voeren van
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traal in een thema-excursie.

de hoogproductieve koe". Deze dagen waren
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Thema-excursie, zien en horen

zoen hebben we daarom samen metVeeteelt en

men de laatste

Vaak krijgen we het verzoek om een excursie te

CR/Delta opnieuw plannen om regionale thema-

jaren steeds

combineren met meer informatie over een

dagen te gaan organiseren. U hoort er meer
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bepaald onderwerp. Het programma bestaat dan

over. Houdt de agenda dus in de gaten.

uit een paar inleidingen door PR-deskundigen
met aansluitend een excursie naar relevante
onderdelen van de Waiboerhoeve. Inmiddels
hebben we al enige ervaring opgedaan met
thema-excursies over kostprijs. De ervaringen
met het high-techbedrijf en het lagekostenbedrijf
staan daarbij centraal. Komend jaar willen we
daar meer ervaring mee opdoen door een uitbreiding van het aantal thema's.
Studiedagen
Ook gaan we door met de studiedagen
"Melkrobot" en "Bouwen voor de toekomst".
Tijdens studiedagen wordt een onderwerp voor
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langstelling.

