Cultuurgroep
Vaste Planten

Uitnodiging: bijeenkomst “Sterke Vasteplanten telen met natuur(lijke) middelen”

Beste vaste planten kweker,
De cultuurgroep nodigt u uit voor de bijeenkomst “Sterke Vaste Planten telen met natuur(lijke)
middelen”.
De laatste jaren is de druk uit de samenleving verhoogd om planten te telen met veel minder
chemische middelen. We hebben de indruk dat de kwekers dit ook wel willen maar hun
afnemers eisen ook dat er geen insecten zoals luis en spint of bladvlekkenziekte in de planten
zitten bij de verkoop bij het tuin(planten)centrum of bouwmarkt. Via een tv uitzending enkele
weken geleden kregen de telers toch weer te horen dat ze niet goed bezig waren. Laten we op
zoek gaan naar middelen en methoden die ervoor zorgen dat we met onze planten een
positieve bijdrage leveren aan onze samenleving.
Deze middag zal niet direct alle oplossingen geven voor al die teelt technische problemen, we
hopen wel meer inzicht te krijgen in middelen die daar een goede bijdrage aan kunnen geven.
Deze bijeenkomst vindt plaats op 20 oktober 2021 en start bij
AgroPoli BV/Biocontrole BV, Engelandlaan 52, 2391 PN Hazerswoude
Programma:
13.00 uur -13.15 uur
13.15 uur
13.20 uur -14.15 uur
14.15 uur -14.30 uur
14.30 uur -15.30 uur
15.30 uur
15.45 uur -17.00 uur

Inloop met koffie
Welkom
Lezing Inleiding Weerbaar Telen Wilma Windhorst
Pauze met koffie
Lezing en discussie Planteigen afweer en plantversterkers
Vertrek naar Kwekerij Daylight Boskoop
Bezoek Kwekerij Daylight

Plantversterkers die aan de orde kunnen komen zijn:
- Bacteriën en schimmels, o.a. Bacillus subtilis en Trichoderma
- Aminozuren
- Zeewierextracten
- Bladmeststoffen
Heeft u zelf nog aanvullingen dan kunt u dat bij de aanmelding aangeven.
Het aantal deelnemers is i.v.m. de ruimte beperkt. Mochten er meer aanmeldingen zijn dan
plaatsen, dan is deelname op volgorde van aanmelding.
U kunt zich aanmelden door een mailtje te sturen naar info@ltobomenenvasteplanten.nl
waarbij u aangeeft met hoeveel personen u komt en uw naam en NAW gegevens bedrijf.
Tijdens deze bijeenkomst zullen we uiteraard de RIVM richtlijnen m.b.t. Covid-19 aanhouden!

Met vriendelijke groet,
Aad Vollebregt,
voorzitter cultuurgroep Vaste Planten

