Uitnodiging Informatiebijeenkomst Pioenrozen
Beste Pioenrozenkweker,
We nodigen u graag uit voor de informatiebijeenkomst Pioenrozenkwekers en
vaste plantenkwekers, welke in samenwerking met de Naktuinbouw
georganiseerd is.
De bijeenkomst vindt plaats op:
Datum:
Dinsdag 19 februari 2019
Tijd:
Aanvang 13.40 uur, inloop vanaf 13.15 uur
Locatie:
Adres:

Naktuinbouw
Sotaweg 22, 2371 GD Roelofsarendsveen

Tijdens deze bijeenkomt komen diverse interessante en actuele onderwerpen aan de
orde:
• De Naktuinbouw zal een toelichting geven op het verplichte plantenpaspoort
dat per december 2019 ingaat voor o.a. het verhandelen van vaste planten en
Pioenplanten.
• Tevens wordt u op de hoogte gebracht door de Naktuinbouw over het
diagnosteren en dus vaststellen van schimmels en bacterieziekten.
• Keurmeester Leo van Leeuwen brengt u op de hoogte over de keuringen.
De zomerbloemen/heesterskwekers zijn per 1 januari 2019 overgestapt naar de LTO
Vakgroep Bomen en Vaste Planten en vormt naast de andere 6 cultuurgroepen een
aparte cultuurgroep voor “Zomerbloemenkwekers”.
Henk Raaijmakers, voorzitter van de vakgroep, zal een toelichting geven over de
werkwijze van de vakgroep en ook hoe de zomerbloementelers vanuit de vakgroep
en het cultuurgroepwerk ondersteund worden.
•

Markt: Vanuit FloraHolland worden o.a. de marktcijfers, klokvoorverkoop en de
stand van zaken aangaande promotieproject 365 dagen bloemen toegelicht.

•

Phythophthora en Bacteriebesmettingen in de Pioenenteelt:
Wilma Windhorst van Agropoli zal u informeren over het voorkomen en
signaleren van Phythophthora en Bacteriebesmettingen in de Pioenenteelt.

Voor de agenda, zie volgende bladzijde:
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Agenda
13.40 uur Welkom door John van Ruiten (directeur Naktuinbouw)
13.50 uur Ontwikkelingen Plantenpaspoort door. Ron Bleijswijk (Naktuinbouw)
14.15 uur Mogelijkheden voor het vaststellen van schimmels en bacterieziekten
door de dianogstiekafdeling m.m.v. afdeling Dianogstiek (Naktuinbouw)
14.30 uur Medelingen afdeling Keuringen door Leo van Leeuwen (Naktuinbouw)
14.50 uur Toelichting op het toetreden van de zomerbloemen/heester groep tot
de vakgroep Bomen, Vaste Planten en Zomerbloemen.
Door Henk Raaimjakers (voorzitter Vakgroep)
15.10 uur Pauze
15.40 uur Marktcijfers en klokvoorverkoop van Pioenen
m.m.v. Astrid Groenewegen(FloraHolland)
Stand van zaken promotieproject 365 dagen bloemen
m.m.v. Gerard Gardien(FloraHolland)
16.10 uur Voorkomen en signaleren van Bacterieziekten en Phythophthora
door Wilma Windhorst (Agropoli)
17.00 uur Sluiting
Voor deelname aan deze informatiebijeenkomst is opgave via onderstaande
button verplicht en wel voor 17 februari.
Er is plaats voor maximaal 150 personen, dus meldt u snel aan, want vol is
vol.
AANMELDEN

Voor meer informatie kunt U terecht bij:
Aad Vernooy, telnr: 06-25064160, mail: aadvernooy@hotmail.com
Gerrit Peeters, telnr: 06-25120007, mail: gerrit@ltobomen.nl
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