Uitnodiging voor webinars RMV ONLINE op vrijdag 10 december 2021 met als thema:

“Naar emissieneutrale en circulaire precisielandbouw: de boer aan het roer”.
Programma
11:00 – 12:30 uur – Webinar “Slim en rendabel naar een emissieneutrale landbouw”
Management, investeringen & innovaties uitgelicht.
. Alles over de SUBSIDIEREGELING VOOR GROEN-ECONOMISCH HERSTEL in de landbouw.
Om welke investeringen gaat het , om welk subsidiepercentage en hoe de subsidie aan te vragen.
 Innovaties uitgelicht. Benutten van innovaties, wat levert dat op?
Met onder anderen Simon de Ridder (De Heus) George Laan ( Van den Broek Mechanisatie), Marcel Leentvaart (RVO) en Herre
Bartlema ( NCOK ). Host: Noud Janssen (Agrivaknet)

12:30-13:30 uur – RMV Gemist
Compilatie Talkshow Smart Animal Farming RMV Hardenberg 24 oktober 2021
Henk Hanskamp (Hanskamp Agrotech ), over het CowToilet Frans Versteegen ( DLF ) over de keuze in gewassen voor de toekomst
& Timo Spijkerboer ( EAZ Windmolens ) over slimme energie-opwekking op het boerenbedrijf.

13:30 – 15:00 uur – Webinar ‘Precisiebemesting met circulaire meststoffen (kunstmestvervanging)”
Management en investeringen: de praktijk aan het woord.

15:00-15:30 uur RMV Gemist
Presentatie Herre Bartlema Talkshow Smart Animal Farming RMV Hardenberg 24 oktober 2021
De beginselen van precisiebemesting & de Afrekenbare Stoffenbalans in een notendop

15:30 – 16:30 uur – Webinar “Gras & Ruwvoer”
Actualiteiten vers gras voeren met precisie (krachtvoervervanging), verbetering microbiële eiwitefficiëntie in de pens en maisteelt.
Met onder andere Wim de Hoop ( Kennis Center voor Groene Groei ) en Dirk Schimmel ( De Heus )

16:30-17:00 uur – Bekendmaking winnaar RMV Publiekstrekker Verkiezing 2021

Meld je nu gratis aan! Je hoeft je maar één keer aan te melden, log op 10 december tussen 11:00-17:00 uur in wanneer je wilt en kies
zelf welke sessies je wilt bijwonen!
Klik op onderstaande link om u aan te melden en te registeren op RMV ONLINE:
https://registration.gesevent.com/survey/02xtj6xktlyhd?_ga=2.104500162.336946998.1638518398-817233341.1634632898
Samenwerking van POP3-project “Precisiebemesting met circulaire meststoffen; kunstmestloos Zuid-Holland en EASYFAIRS
Met medefinanciering van:

