
 

Een vergelijkbare bijeenkomst willen we in januari 2020 ook in Zwolle organiseren 
 

 

Uitnodiging Informatiebijeenkomst Zomerbloemen,  
Vaste Planten en Pioenrozen. 

 

We nodigen U namens de LTO cultuurgroep Zomerbloemen graag uit voor een 
informatiebijeenkomst. 
 

Datum:  Woensdagmiddag 11 december 2019 
Aanvang: 13.30 uur. Inloop vanaf 13.10 uur 
Locatie:  Agri & Food Plaza (ZLTO gebouw) 
               Onderwijsboulevard 225, 5223 DE  ‘s-Hertogenbosch  
 

Er is voor U een interessant programma samengesteld met onderwerpen die op dit moment 
zeer actueel zijn: 

• Driftreductie: Er wordt gestart met een presentatie over mogelijkheden van driftreductie op 

de traditionele landbouwspuit, zodat u kunt voldoen aan de nieuwe regelgeving die 1 januari 

2020 ingaat, tevens wordt ingegaan op de verplichte drukregistratie die ook 1 januari 2020 

ingaat bij veel neerwaartse spuiten. 

• Veiligheid bij de uitvoering van gewasbescherming wordt verzorgd door Stigas.  

• Tevens wordt er uitleg gegeven over het hebben van een goede risico inventarisatie 

(RI&E) en over mogelijke boetes als u de RI&E niet op orde heeft. 

• Hoe U uw bodem vruchtbaarder kunt maken en dus weerbaardere en betere gewassen 

kunt kweken, wordt verzorgd door Micosat. 
 

Agenda: 
 

13.10 uur   Ontvangst met koffie en thee 
13.30 uur   Welkomstwoord Gerrit Peeters 
13.45 uur   Mogelijkheden driftreductie op de traditionele landbouwspuit 
                  door Geert Steenhuis (Agrifirm-GMN) 
14.30 uur   Cemp Coöperatie gewasbescherming  
                  De mogelijkheid om goed op de hoogte te blijven van allerlei 
                  Gewasbeschermingszaken: door Aad Vernooij 
14.45 uur   Veilig werken met gewasbescherming  
                  Opstellen risico-inventarisatie (RI&E)  m.m.v. Ton Joosten (Stigas) 
15.30 uur   Pauze 
16.00 uur   Bodemverbetering ( b.v. met Mycorrhiza producten) 
                  M.m.v. John van Klaren (Micosat) 
16.45 uur   Rondvraag 
17.00 uur   Afsluiting 
 
I.v.m. een maximaal aantal bezoekers is aanmelden verplicht via gerrit@ltobomen.nl  
We hebben de volgende gegevens nodig: uw naam of namen van de personen die komen, uw 
bedrijfsnaam en uw mailadres. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Gerrit Peeters en Aad Vernooij 
 

Tel: 06-25120007 

Cultuurgroep 
Zomerbloemen 
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