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Deze map biedt informatie voor ondernemers die aangesloten zijn bij Bloeiend Bedrijf. De map is
samengesteld op verzoek van deelnemers en contactpersonen, en is samengesteld samen met een
aantal van hen. Elke aangesloten ondernemer ontvangt een exemplaar.
Nieuwe hulpmiddelen in deze map zijn het Werkboekje, waarin u gedurende het seizoen
aantekeningen kunt maken en de Algemene handleiding, waarin u terug kunt lezen hoe het zit met
het akkerrandenbeheer en de vergoedingen. Het meeste overige materiaal is ook digitaal te
downloaden op www.bloeiendbedrijf.nl.
De map is een ringband, zodat u documenten kunt toevoegen. Dit kan informatie vanuit Bloeiend
Bedrijf zijn, maar ook andere relevante informatie over uw akkerrandenbeheer, nuttige akkernatuur en
gewasbescherming.
In deze map vindt u de volgende tab-bladen:

1. Algemene handleiding
Een beknopte handleiding voor aanleg & beheer van de akkerranden, andere Bloeiend Bedrijf
activiteiten, en het vergoeden van die activiteiten.

2. Agrarische natuurvereniging
Hier kunt u informatie verzamelen die relevant is voor uw eigen bedrijf, deelgroep, of agrarische
natuurvereniging, zoals verslagjes van demonstratie-activiteiten, uitnodigingen etc.

3. Bloeikaarten
Hier vindt u de bloeikaarten van de zaadmengsels 2012. De mengsels zullen jaarlijks herzien worden.
De actuele bloeikaart vindt u altijd op www.bloeiendbedrijf.nl/zaadmengsels

4. Gewasinspectie
Hier vindt u de handleidingen voor gewasinspecties die er op dit moment zijn. Nieuwe handleidingen
verschijnen op de website: www.bloeiendbedrijf.nl/gewasinspectie-scouting

5. Schadedrempels
Schadedrempels voor granen, consumptie aardappel en suikerbieten. Als er nieuwe schadedrempels
zijn, verschijnen die op www.bloeiendbedrijf.nl/schadedrempels

6. Middelenkeuze
De middelenwijzer: hoe schadelijk zijn gewasbeschermingsmiddelen voor nuttige akkernatuur?
Gebaseerd op de neven-effecten database van Koppert www.koppert.nl. Nieuwe versies verschijnen
op www.bloeiendbedrijf.nl/insecticiden-keuze

7. Herkenningsmateriaal
Herkenningsmateriaal aanvullend op het Bloeiend Bedrijf veldgidsje.

8. Nieuwsbrieven
De nieuwsbrieven van Bloeiend Bedrijf. De nieuwsbrieven ontvangt u per mail, soms per post, en de
nieuwsbrieven zijn altijd terug te vinden op www.bloeiendbedrijf.nl/nieuwsbrieven

9. Akkerrand verslag
Elk jaar doet u verslag van uw akkerrand(en). Dit jaar kan dat weer met een papieren versie (die volgt
later dit seizoen), maar ook digitaal (via internet). Op deze plek in de map kunt u de papieren versie
opslaan.

10. Diverse
Hier kunt u allerlei andere informatie bundelen die voor uw akkerranden en uw bedrijfssituatie
belangrijk zijn.

