Uitnodiging

Spuitlicentiebijeenkomst Teelt,
Werken aan een gezonde bodem
en gewas in de boomkwekerij

Datum & tijd	Vrijdag 30 september 2022,
13.00 - 16.15 uur
Locatie		Verhage Fruit, Oosterringweg 33,
8315 PS, Luttelgeest

Beste boomkwekers,
Graag nodigen wij u uit voor de
spuitlicentiebijeenkomst ‘Werken aan
een gezonde bodem en gewas’, op
30 september aanstaande. Deze
bijeenkomst telt mee voor de verlenging
van de spuitlicentie (Teelt).
Tijdens de bijeenkomst laten de
diverse sprekers zien dat door te starten
met een goede bodemverbetering de
basis kan worden gelegd voor een

gezond gewas. U krijgt praktische
handvatten om hiermee aan de slag
te gaan. Ook komen onderwerpen als
geïntegreerde gewasbescherming
en onkruidbestrijding aan bod. De
bijeenkomst wordt georganiseerd in
het kader van de projecten Landbouw
Meerdere Smaken en Zicht op
Bodemstructuur. Ondersteund door de
Provincie Flevoland.

Programma
13.00 uur	Binnenlopen met koffie en thee
13.30 uur 	Inleiding op de startlocatie: Verhage Fruit in Luttelgeest.
14.30 uur 	Vertrek naar het perceel van Boomkwekerij Blok. Op het veld komen
een vijftal sprekers aan het woord, waar u tijdens een geleide rondgang
langsloopt. Sprekers gaan in op de resultaten van diverse proeven en
ervaringen in de boomkwekerij.
• J adis Agri: toegevoegde waarde van producten uit Yucca schidigera.
•O
 rgapower: hoe maak ik mijn bodem voorspelbaar ziektewerend?
•P
 oortershaven: inzet mineralen en steenmelen in de boomkwekerij.
•A
 equator, Everhard van Essen: ken je grond! Maak een profielkuil!
• Hans Smeets: afstellen spuitapparatuur en doppenkeuze.
16.15 uur Einde

Kosten

Kosten voor deelname bedragen €80,(excl. 21% BTW) per persoon. Interesse
om deel te nemen? Dan graag opgeven
via het bijgevoegde opgave formulier.

Startlocatie

Verhage Fruit, Oosterringweg 33, 8315
PS Luttelgeest.
Vragen? info@smeetsagroconsultancy.nl
of e.hessel@hesselmarketing.nl.

Opgeven? Dan graag inscannen van het
aanmeldingsformulier en mailen naar:
e.hessel@hesselmarketing.nl.
Wij zien u graag verschijnen!
Met vriendelijke groet,
Esther Hessel (Hessel Marketing,
Communicatie en Onderzoek) en
Hans Smeets (Smeets Agroconsultancy)

