Onderzoek in de BD-landbouw
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der wil ik in het kort enkele punten benoemen,
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Daarbij is mijn inzicht en ervaring gewor-

verwerkt is. Die verlevendigde aarde is

Zo heb ik samen met mijn vrouw al zo’n 45

den dat de compost juist niet onderge-

ook belangrijk voor de groei van planten.

jaar een volkstuintje (400m2) en voel ik me-

ploegd moet worden, maar zoveel moge-

3. De composthoop kan het beste in oktober

zelf toch ook een beetje boer. Daarnaast ben

lijk aan de oppervlakte moet blijven. Het

opgebouwd worden. Dan composteert hij

ik imker en ben ik heel geïnteresseerd in de

helpt om compost niet te zien als voeding

gedurende de kersttijd en kan worden uit-
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snoeihout.
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maart over het land rijden kan eigenlijk alleen

gevolg daarvan zijn de volken groter gewor-

2020-4

29

LA

