Biologisch teeltadvies
Biologisch telen, hoe doe je dat? Vanuit een agronomische holistische
benadering gaat Stefan Muijtjens samen met jou aan de slag om een
optimaal resultaat te bereiken voor jouw biologische akker- of tuinbouw.

Slim Biologisch telen
Graag help ik je bij het
optimaal laten functioneren
van de plantaardige
productie op je biologische
bedrijf. Technisch zijn er
veel mogelijkheden, maar
wat kun het beste als eerste
oppakken? Hoe ga je om met
onkruiden? Is je bemesting in
balans? Is je afzet duurzaam
en je kwaliteit stabiel? Aan de
hand van analyses stellen we
een plan van aanpak op.
Met meer dan 15 jaar ervaring
coach ik je onafhankelijk,
doelgericht en ter verbetering
van je bedrijf. Daarbij zet ik
je ondernemers doel om in
bedrijf strategisch en tactisch
biologisch advies.
Het coacheningstra ject voor
jouw biologische teeltmethode
start vanaf je huidige situatie
en afhankelijk van je doelen
zetten we stappen.

Voordelen van
teeltbegeleiding
Gezonde producten
zonder residuen van
bestrijdingsmiddelen
Meer inzicht in je bodem, de
basis van je bedrijf
Afstemming van je praktische
werkzaamheden op je doelen
of problemen.
Vergroting van je kennis en
meer inzicht in de effecten
van je eigen handelen
Agronomisch optimaal
biologisch advies
Meer biodiversiteit en een
betere bodemkwaliteit.
Deskundig en onafhankelijk
(investerings)advies op maat

Hoe werkt het?
We beginnen met het
vaststellen van je eigen
doelen. Vervolgens analyseren
we de huidige situatie. Het
bedrijfsplan geven we vorm
aan de hand van de gestelde
doelen en de analyse. De
focus van het plan ligt dus op
jouw specifieke doelstellingen,
zoals bijvoorbeeld verlagen
van hand-wieduren of het
beheer van natuurakkers.
Middels bedrijfsbezoeken
en visuele bodemevaluatie
kunnen we dit als volgt
aanpakken:
• jaardoel en plan van aanpak
vaststellen;
• seizoensvoorbereiding:
keuzes/investeringen;
• seizoenstart: hoe voer je
het uit?;
• jaarevaluatie: hoe
verliep de oogst, met
welke investeringen kun je
optimaliseren?

Uw resultaat telt!
Dit coachingstra ject kan
ik aanbieden vanaf vier
bedrijfsbezoeken voor
€490,- (excl. btw).
Neem gerust contact op voor
meer informatie.
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