Cultuurgroep
Vaste Planten

Uitnodiging: Verlenging Spuitlicentiebijeenkomst Teelt
Beste vaste planten kweker,
De cultuurgroep ‘Vaste Planten’ nodigt u uit voor een bijeenkomst om uw spuitlicentie te
verlengen voor het onderdeel ‘Teelt’.
De bijeenkomst vindt plaats:

Datum:
Aanvang:
Locatie:

Donderdag 20 augustus
15.00 uur, vanaf 14.30 staat de koffie klaar.
Vaste Planten Kwekerij Theo Vilier
Veerstraat 4, 5469 PZ Boerdonk-Erp

Het hoofdthema zal zijn: " Weerbaar telen”.
-

-

welke ingrediënten zijn daarvoor nodig? Om met het huidige beperkte
middelenpakket toch aan de hoge kwaliteitseisen van de markt te voldoen is een
bredere kijk op gewasbescherming nodig.
Welke rol spelen bodem, bemesting en klimaat bij het optreden van o.a.
schimmels?
Hoe kunt u als kweker meer weerstand in het teeltsysteem brengen?
Wat is er mogelijk aan niet chemische oplossingen?
Welke chemische oplossingen zijn in te zetten?
Hoe ziet u de onkruidbeheersing nu en in de toekomst?

Op deze vragen hebben we geen pasklaar antwoord maar we kunnen u een eind op
weg helpen!"

Programma:
• 14.30 - 15.00 uur: aankomst deelnemers met koffie.
• 15.00 - 16.30 uur: Inleiding en behandelen onderwerpen door René van Gastel
van Groeibalans.
• 16.30 – 16.45 uur: Pauze
• 16.45 – 18.00 uur: Vervolg behandeling van onderwerpen door René van
Gastel.
• 18.00 - 18.30 uur: Broodmaaltijd voor wie zich hiervoor aangemeld heeft.
• 18.30 uur: rondleiding op het bedrijf van Theo Vilier voor belangstellenden

Rond 18.00 uur is het officiele gedeelte afgelopen.
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Aan het einde van de bijeenkomst ontvangt u als deelnemer een overzicht van de
actuele ontwikkelingen m.b.t. gewasbescherming, opgesteld door Peter van ’t Westeinde
CEMP (Coördinator Effectief Middelen Pakket en Toepassing)
Voor alle geinteresseerden is het mogelijk om gezamenlijk een broodmaaltijd te nuttigen,
met soep en daarna vindt, voor degene die dat wil, een rondleiding over het bedrijf
plaats. Theo Vilier kweekt vaste planten in de vollegrond.
De kosten voor deze bijeenkomst ‘verlenging van de spuitlicentie’ zijn voor LTO leden
het gereduceerde tarief van € 50,- per persoon en voor niet-leden € 75,- . De kosten
voor de brood en soepmaaltijd bedraagt voor iedereen € 10,- per persoon.
Tijdens deze bijeenkomst zullen we uiteraard de RIVM richtlijnen m.b.t. Covid-19
aanhouden!
Aanmelden is noodzakelijk. Er kunnen een beperkt aantal personen deelnemen.
Deelname is op volgorde van aanmelding.

U kunt zich aanmelden door een mailtje te sturen naar Gerrit Peeters, mail:
gerrit@ltobomen.nl waarbij u het volgende vermeldt:
1
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Aantal personen die deelnemen aan de spuitlicentieverlenging
De namen van de deelnemers en bedrijfsnaam en adres.
Het aantal personen dat deelneemt aan de broodmaaltijd
Bent u lid van lid van LTO en wat is uw lidmaatschapsnummer

Met vriendelijke groet,

Aad Vollebregt, voorzitter cultuurgroep

