Spuitlicentie verlenging
U kunt op deze middag een aantekening
verwerven voor verlenging van uw spuitlicentie, thema “Teelt”. U kunt zich tot
14.00 uur inschrijven onder vertoning van
een geldige spuitpas en u dient minimaal
3 uur aanwezig te blijven en de lezingen

Uitnodiging Open Dag
Duurzame Bollenteelt
van KAVB-kring Noordelijk
Zandgebied en
Project Goeddoorgrond op

te volgen. Facturering van € 35,- vindt
achteraf plaats.

vrijdag 15 juni
aanvang 13.00 uur

Graag nodigen wij u uit voor de Open Dag Duurzame Bollenteelt met als thema
duurzaam bodembeheer. Op deze open middag voor bloembollentelers, adviseurs en
loonbedrijven kunt u kennis nemen van de nieuwste ontwikkelingen voor een toe-

Programma:
13.30 uur:

komstgerichte bollenteelt. De organisatie van deze middag is in handen van de KAVBkring Noordelijk Zandgebied, het project GoeddoorGrond en de deelnemende bedrijven. Binnen GoeddoorGrond werken 10 bedrijven uit de regio aan verduurzaming van

informatie in hun stand
14.15 uur:

door de Provincie NH, Min. van El&I en I&M, EU, KAVB, PT, Projecten LTO Noord en

14.45 uur:

Met vriendelijke groet,
KAVB-kring Noordelijk Zandgebied			

Project Goeddoorgrond

Inleiding Bodemvochtsensoren en beregening
door Altjo Medema (GoeddoorGrond/Dacom)

Dacom. Diverse bedrijven en organisaties presenteren een breed scala aan onderwerpen die passen binnen een economisch rendabele en milieubewuste teelt.

Inleiding Bodembiodiversiteit en ziektewering
door Gera van Os (GoeddoorGrond/PPO)

de teelt. Het doel is om een actief bodemleven te creëren, om zo ziekten en plagen
te onderdrukken. Het project wat loopt van 2009 tot medio 2012 wordt gefinancierd

Opening; de standhouders geven een korte impressie van de

15.30 uur:

herhaling lezing Gera van Os

16.00 uur:

herhaling lezing Altjo Medema

16.30 uur:

afronding lezingen

Wanneer: vrijdag 15 juni van 13.00-17.00 uur
Locatie: Bedrijf van N.J.J. de Wit en Zn, Grasweg 25a te Anna Paulowna
Deelnemende bedrijven en organisaties:

Stands: Onderwerpen die in de diverse stands aan bod komen zijn o.a.:

• Dacom
• Bouwbedrijf FX Huiberts
• Innoseeds
• Toeleverancier Alb. Groot
• Toeleverancier Van Gent van der Meer Nuyens
• GoeddoorGrond
• SERCOM Regeltechniek BV
• KAVB en Stuurgroep Schone en Zuinige bloembollenteelt
• Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
• PPO Bloembollen
• DLV Plant
• Clusius Bedrijfsopleidingen/
Onderwijsgroep Noordwest Holland
• Koopman & Co
• Toes Solar
• MPS (Milieu Programma Sierteelt)
• Ton van der Lee Stro en Compostering
• Machinefabriek Akerboom

Maak kans op een iPad!
De deelnemende bedrijven hebben samen een
prijsvraag. De antwoorden zijn te vinden in de
stands van de bedrijven.
Vul de vragen in, want u
maakt hiermee kans op
een iPad.

Ziek en zeer

Voorkomen van emissie

•

Organische stof en bodemweerbaar-

•

Zuivering dompelbadrestanten

heid

•

Bestrijdingsmiddelengebruik op en

•

Warmwaterbehandeling plus afblazen

•

Groenbemesters (tegen aaltjes)

•

Vruchtwisseling (aaltjes, schimmels)

•

Teelt de grond uit

•

Galmijtmonitoring

•

Bodemvochtsensoren

•

Geïntegreerde Pythiumbestrijding

•

Viruswaarschuwing

rond het erf en beperken puntemissies

Diverse
•

De ziekzoekrobot

Drogen, bewaren en energie besparen

•

Biofeed-pakket

•

Technieken (o.a. gelijkstroomventila-

•

Compostering

tor, verbetering bewaarwand)

•

Duurzaam broeibedrijf van de

•

Energiebesparing en duurzame
energie

•

Zonnepanelen

toekomst

