Cultuurgroep
Fruitgewassen

Uitnodiging voor LTO leden van de cultuurgroep Fruitgewassen en medewerkers
Beste vruchtboomkwekers,
Graag nodigen wij u uit voor een interessante middag voor vruchtboomkwekers en
medewerkers op 22 juni a.s. bij Botden & Van Willegen Fruittrees in Sambeek.
Deze middag wordt georganiseerd door de Cultuurgroep Fruitgewassen. Aan deze landelijke
bijeenkomst wordt een bijdrage geleverd door Schoon Water Brabant op het gebied van
kennis en informatie over het gewasbeschermingsbeleid.
Tijdens deze bijeenkomst worden voor u belangrijke en actuele zaken besproken op het
gebied van gewasbescherming. Hoe zorg je voor een effectieve en efficiënte aanpak van
ziekten, plagen en onkruiden? En hoe haal je meer rendement uit je
gewasbeschermingsstrategie?
Pieter van Rijn, voorzitter van de Cultuurgroep Vruchtbomen, start de bijeenkomst met de
actualiteiten vanuit de cultuurgroep.
Hans Smeets van Delphy gaat in op de gewasbeschermings-strategie voor vruchtbomen.
In het tweede deel van het programma zal het bedrijf CHD Eefting een demonstratie geven
met de getrokken veldspuit die door Botden & van Willegen wordt gebruikt.
Peter van ‘tWesteinde, Coördinator Effectief Middelen Pakket LTO (CEMP), gaat in op
emissiebeperking en aanpak van erfemissie. Ook zal hij inventariseren waar de knelpunten
liggen als het gaat om gewasbescherming en vruchtbomen.
We ronden de middag af met een rondleiding over het bedrijf van Botden & Van Willegen.
Het bedrijf laat ons zien hoe de rijenbemesting (8 rijen tegelijk) plaatsvindt met een
zelfgebouwde portaaltrekker (een Deutz die op hoogte is gebracht). Door deze werkwijze
voorkom je onnodige emissie en is een effectieve bemesting binnen de huidige
bemestingsnormen mogelijk. Tevens bekijken we dan ook de gewassen op een of twee
percelen.

Programma:
15.30-16.00 uur:
16.00-16.30 uur:
16.30-17.30 uur:
17.30-18.00 uur:
18.00-19.00 uur:

19.00-20.30 uur:

Binnenkomst deelnemers.
Actualiteiten Cultuurgroep Vruchtbomen door voorzitter Pieter van Rijn.
Gewasbeschermingsstrategie 2017, Hans Smeets, Delphy.
Broodjes.
Demonstratie getrokken veldspuit door CHD Eefting BV en aanpak
emissie-beperking door Peter van ‘t Westeinde (LTO CEMP, Bomen en
Vaste Planten).
Rondleiding door Botden & Van Willegen, met aansluitend een drankje
of borrel.

Contact: Gerrit Peeters gerrit@ltobomen.nl tel: 06-25120007

Locatie van de dag:

Zandsteeg 12, 5836 AV Sambeek
In verband met de catering vernemen wij graag van u of u aanwezig bent en met hoeveel
personen. Graag daarvoor een mailtje naar: gerrit@ltobomen.nl.

Met vriendelijke groet,
Namens Pieter van Rijn vz Cultuurgroep Fruitgewassen en
Schoon Water Brabant

Gerrit Peeters en Esther Hessel
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