Netwerk Vitale Landbouw en Voeding nieuwsbulletin 2015 – 04
8 mei 2015
Beste mensen, de vierde nieuwsbrief van het jaar 2015 is uit. Voor meer informatie zij verwezen naar onze
website. Ctrl-klik daarvoor op de plaatjes of op de blauwe links.
1. Van de bestuurstafel.
Er zijn de nodige aanpassingen geweest in de planning van onze themadagen. Neemt u daar goede nota van!
2. Themadag Keltisch zeezout in de landbouw: nieuwe datum is 22 mei, op Ecoboerderij De Haan, in Ingen
Keltisch zeezout wordt ambachtelijk geproduceerd in de
Guérande in Bretagne (foto). De landbouwkundige
toepassingen komen aan de orde in deze dag op de
ecoboerderi j van Matthijs de Haan in Ingen. Wat is feit
en wat is fictie als we praten over Keltisch zeezout als
een steeds vaker toegepast supplement in de landbouw?
Pascal Pichon (Breizh Import) begint met een film over de
winning van het zout. Daarnaast spreken Roelf Havinga
(Team Ecosys) en John Huibrechts (vooruitstrevend
bollenteler uit Noord-Holland). Tenslotte bestaat de mogelijkheid in onze Speakers Corner vragen te stellen
of ecologische bodemverbeteraars aan de orde te stellen. Wel even aangeven bij de aanmelding!
3. Themadag over glyfosaat: wordt 2 juni 2015 gehouden op de Zonnehoeve, Priempad 6 in Zeewolde.
Glyfosaat is een systemisch werkende onkruidverdelger die ondertussen overal
wordt aangetroffen: niet alleen in bodems en rivierwater, maar ook bij
landbouwhuisdieren en de mens. Het maakt heel wat meer kapot dan alleen
onkruiden, en vooral in de bodem. Het doodt niet alleen bodemleven, maar
kapselt ook kostbare sporenelementen in, waardoor kunstmatige tekorten in
het gewas ontstaan. Op deze themadag komen 2 autoriteiten op het gebied van
glyfosaat hun schokkende verhaal vertellen, zowel vanuit landbouwkundige als diergeneeskundige hoek.
Prof. Monika Krüger is afkomstig uit Leipzig en Don Huber is em.prof. aan de Purdue University in Iowa, VS.
De dag zal afgesloten worden met een panel discussie waaraan ook een bollenteler zal deelnemen.
4. Voorlopige planning NVLV-dagen de komende tijd, eveneens i.h.k.v. het Jaar van de Bodem
Eind september themadag over rundveefokkerij in relatie tot antibioticagebruik: met Indiase en Afrikaanse
bezoekers, eind september waarschijnlijk in Zwolle en/of Friesland. Analoog aan het Indiase bezoek van 2014
8 oktober Koeien met hoorns, over melkkwaliteit, rasverschillen, biofotonenonderzoek en zo meer.
5 november Voedsel en Volksgezondheid
14 januari 2016 Boeren, bollen en bodem
Februari 2016 Aardappeldag in Flevoland: van oogappel naar problemenkindje
Quadrupooldag over alternatieve teeltmogelijkheden in breed perspectief.
Maart/april 2016: Van bodem-inklinking naar bodem-aanwas: Quadrupooldag in de Alblasserwaard.
5. Gaia Sira organiseert een tweede cursus kwantumlandbouw. Download persbericht
Overigens zal van de eerste cursus de 10e en laatste dag nog plaatsvinden in Drouwen, Drenthe op 12 juni
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