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Toegang:  Gratis

Thema: 
“Regeneratief boeren, 
 landbouw heeft toekomst.” 
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Boeren Beleef Dag 2019
Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan onze Mulder Agro Relatie dag op 4 oktober. 
Deze dag is bedoeld voor klanten en relaties. Het idee is dat actuele thema’s aandacht krijgen en dat 
er ontmoeting is tussen de verschillende partijen. 

We merken dat er in de sector veel gaande is op zeer diverse gebieden. De land- en tuinbouw staat 
voor uitdagingen en die gaan we graag samen met u aan. De landbouw wordt veelal beschouwd als 
een oorzaak van klimaat- en milieu problematiek. Maar tegelijk liggen er ook heel veel kansen om 
deze ‘problemen’ op te lossen. Wij denken dat we met de kringloop bodem-plant-dier-mest 
gezondheid in het algemeen kunnen stimuleren. 
Daarom het thema; Regeneratief boeren, landbouw heeft de toekomst.

Als bedrijf willen we graag laten zien waar we voor staan en wat we zoal te bieden hebben. Het gaat 
hierbij niet alleen om fysieke producten, maar ook om advies en ontwikkelingen waar we bij betrok-
ken zijn. Thema’s in grote lijnen:

         Kringlooplandbouw 
         Veevoeding
         Bodemvruchtbaarheid 
         Kracht)voeders behandelen en inslurven
         Onderzoek

Over Mulder Agro

Bodem, plant, dier en mens zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In de eerste plaats hebben wij 
een vruchtbare grond nodig om ons voedsel en voedergewassen te kunnen verbouwen. 
Het dier in het systeem levert direct melk en vlees, maar ook waardevolle mest. De mest is voor de 
bodem welke kwalitatief hoogwaardige gewassen levert voor mens en dier. Deze kringloop moet als 
basis fungeren binnen het landbouwbedrijf. Wij geloven in een wezenlijke rol van de agrarische sector 
voor de gehele samenleving.

Deze rol mogen we uitdragen als sector en daar werkt Mulder Agro graag aan mee. 
Praktisch betekent dit dat we als bedrijf een partner willen zijn voor u als agrarisch ondernemer op 
gebied van dier- en bodemgezondheid. De kringloop benadering passen we hierbij toe en dit 
resulteert in een assortiment aan producten die we hiervoor inzetten. Mulder Agro is als familiebedrijf 
reeds meer dan 80 jaar actief vanuit het Friese Kollumerzwaag. 

Graag geven wij u een blik in de visie en activiteiten van 
Mulder Agro. Als toeleverancier aan agrarische 
ondernemers en particulieren staan wij dagelijks bij onze 
klanten op het erf. Met de ervaring uit de dagelijkse praktijk en 
een scherpe visie brengen wij oplossingen voor een 
bestendige vorm van landbouw.



Programma workshops & lezingen

Avondprogramma

JAN CEES VOGELAAR

Ex- melkveehouder, 
ondernemer in energie en biofuels 
middels HarvestaGG en heeft 
ervaring in besturen bij  diverse 
grote coöperaties en als lid van 
onderzoekscommissies.

Opgave graag v
ia: 

www.mulderagro.nl/inschrijvingen

* Blijft u ‘s avonds eten? 

Graag aangeven bij de inschrijving.

CEES BUISMAN
Hoogleraar Biologische 
Kringlooptechnologie



Opgave graag via: 
www.mulderagro.nl/inschrijvingen
* Blijft u ‘s avonds eten? Graag aangeven
 bij de inschrijving.

Tot ziens!
Oant sjen!
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