
             

               
 

Spuitlicentiebijeenkomst categorie Teelt 
Duurzaam telen: gezond gewas & gezonde bodem  

Voor boomkwekers, vaste plantenkwekers en groentetelers 
 

Het hele formulier faxen: 0411 67 87 51, mailen: m.joosten@delphy.nl of sturen naar: Delphy, Heesterakker 2F , 5281 LV Boxtel.  

 

Graag nodigen wij u uit voor de bijeenkomst ‘Duurzaam telen: gezond gewas & gezonde bodem’  op 14 
september aanstaande. Tijdens deze middag wordt het eindresultaat getoond van het project van de Raad 
voor de Boomkwekerij,  ‘Onkruidbestrijding met plantaardig schuim in beddenteelt’.   Ook ontvangt de 
gastheer van deze dag, MTS Lucassen in Afferden, het certificaat Planet Proof. Dit internationale Milieukeur 
certificaat zal worden uitgereikt door de LTO voorzitter van de Vakgroep Bomen en Vaste Planten, Henk 
Raaijmakers.  

Sinds vorig jaar zijn er diverse innovaties opgestart bij Mts. Lucassen met als doel om een gezond gewas te 
telen met een minimale inzet van chemische middelen.  Tijdens de middag krijgt u een beeld van de diverse 
innovaties.  Deze middag kunt u laten meetellen voor de verlenging van de spuitlicentie, thema teelt.  
De volgende demonstraties en onderwerpen worden toegelicht: 

  Demo Weedingtech met nieuwe toepassing van plantaardig schuim voor de onkruidbestrijding in de 
teelt van gewassen in plantbedden. In het Innovatieproject van de Raad voor de Boomkwekerij is 
daarvoor een frontrail met specifieke doppen ontwikkeld.  

 Inzet groenbemestermengsels.  Hendrik Nagelhoud, DLF 

 Plantversterking in Pioenen.  Hans Smeets Delphy 

 De bodem, fundering voor de teelt: Piet van der Haas, Mertens, en Soiltech. 

 Inzet compost, voeding voor de bodem. Johan Meersma,  Orgapower  

 Bijenvriendelijk ondernemen. 

 Organische meststoffen voor een gezonde bodem en gezond gewas. Michel Jongenelen, DCM.  

 

Tijdstip: Donderdag middag 14 september, 15.30-20.00 uur 
Locatie: Vaste planten kwekerij Mts. Luccassen, Berkenkamp 9 , 5851 GA Afferden.  De middag start 
om 15.30 uur en eindigt om 20.00 uur.  In de pauze wordt er gezorgd voor belegde broodjes met koffie 
en thee.  
 
Het bezoek aan deze middag kost € 20,- (excl. 21% BTW). Graag aanmelden i.v.m. de catering. 
Wilt u de middag laten gelden voor de verlenging van de spuitlicentie dan bedragen de kosten € 80,--
per persoon (excl. BTW) (inclusief broodjes en koffie). 
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Extra informatie:  
Een bijeenkomst telt slechts mee wanneer, op het moment van deelname de licentie geldig is (zie datum 
op uw licentie). Informatie over het aantal te volgen bijeenkomsten kunt u vinden op de site van Bureau 
Erkenningen: www.erkenningen.nl. 
 
U ontvangt geen bevestiging van uw inschrijving(en), maar enkele dagen voor aanvang een uitnodiging 
per e-mail. 

 

 

Inschrijfformulier 

 Ik kom naar de bijeenkomst op 14 september 2017 en neem wel/niet  deel voor de spuitlicentie. 
 

Bedrijfsnaam:   

Adres:  Postcode/Plaats:  

Naam cursist:   

Geb.datum:  Licentienummer:  

E-mailadres:  Telefoonnr.  

 

 Ik machtig Delphy om het factuurbedrag éénmalig (verhoogd met btw) af te schrijven van IBAN nummer:          NL 
.…………………………….……………………………………....  
  

   Ik maak geen gebruik van automatische incasso en betaal € 11,50 extra aan administratiekosten.  

 
Datum: ………………………………….……                                      Handtekening: ………………………………….…… 
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