Cursus
bodembiologie
De bodem is de maag van de
plantengroei!
Een cursus die inzicht geeft in de bodem met al haar
facetten.

Een gezonde bodem als basis voor het leven. Het zoeken naar de juiste balans tussen
chemie, biologie en energie wat leidt naar een gezonde groei. Deze cursus laat u een
andere benadering zien van de bodemleven en mineralen, iets wat niet op school geleerd
wordt en gestoeld is op kennis die niet in de gangbare opleidingen wordt uitgedragen. U
leert de problemen met de plantengroei van binnenuit uw eigen systeem op te lossen of te
voorkomen.
In de cursus bodembiologie krijgt de beheerder uitleg over bodemproblematiek,
ziekteweerbaarheid en handvatten om de gezondheid van de bodem te vergroten. Tijdens
de cursus passeren onderwerpen als mineralen-onbalans, structuurbederf, bodemmoeheid,
landbouwhistorie, ontstaan van ziekten en plagen, (probleem) kruidengroei, toepassen van
mineralen en bemonstering de revue. Alles gebeurt aan de hand van praktijkvoorbeelden uit
natuurgebieden met uitleg van de verschillende analysetechnieken. Wat haal ik uit een
BLGG analyse, hoe krijg ik mijn bodem in balans via andere technieken? Wel of geen mest
toepassen? Er wordt aandacht besteed aan toepasbare bodembiologie en het op een
natuurlijke wijze omturnen van landbouwgrond naar natuurdoelen. Kan ik hiermee lange
uitmijn-periodes en afgraven voorkomen? Diverse vragen die worden behandeld en vanuit
een andere invalshoek worden verklaard.
Deze cursus is geschikt voor iedere terreinbeheerder. Het bereiken van doelstellingen via een
gezonde bodem staat hierbij centraal. Alles wordt benaderd en besproken vanuit de bodem,
hoe pakt de natuur processen aan vanuit de bodembiologie. De bodembiologie is de basis
van ons ecosysteem, “het plankton van de grond” en cruciaal bij een gezonde natuur.
De cursus kan bij voldoende interesse in het hele land plaats vinden en wordt verzorgd door
René Jochems. Bij specifieke onderwerpen kan maatwerk gemaakt worden.
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