Module: Teelt en Bemesting
Onderdeel van het opleidingsaanbod Greenport Boskoop Academy

Minder chemische gewasbeschermingsmiddelen gebruiken: een hot item en zeker ook een
enorme uitdaging! Het vraagt een andere wijze van kweken. Van het bestrijden van ziekten
en plagen met chemische middelen naar het weerbaar telen en optimaliseren van teelt en
bemesting. Zo kun je bijvoorbeeld door mineralen in de juiste verhouding aan te bieden
sturen naar een optimale en gezonde gewasgroei. Zo is in praktijk minder chemische
gewasbescherming nodig!
In samenwerking met Delphy en Wellant College wordt een module ‘Teelt en Bemesting’
georganiseerd op diverse bedrijven in de regio. De module bestaat uit vier bijeenkomsten op
woensdagen van 15.30u tot 20.30u. De eerste bijeenkomst start op 25 september 2019.
Ben je een medewerker of een jonge ondernemer met de ambitie door te groeien naar
(assistent)teeltmanager met actuele kennis van bemesting? Dan mag je deze module echt
niet missen!

Programma
▪ Bijeenkomst 1
Woensdag 25 september 2019
Even opfrissen, hoe zit het ook al weer met:
Plantfysiologie, (chemische) bemesting, samenstelling van potgrond, bodemstructuur
en – beheer.
▪ Bijeenkomst 2
Woensdag 2 oktober 2019
Wat is de functie van de verschillende elementen, gebrek verschijnselen en biologische
meststoffen.
▪ Bijeenkomst 3 en 4
 Doelgroep vollegrondsteelt: woensdag 9 oktober en 30 oktober 2019
Hoe lees je een vollegrondsmonster? Welke informatie geeft dit en hoe kun je daarop
inspelen?
Het belang en management van een goede organische stof voorziening.
Of:
 Doelgroep containerteelt: woensdag 16 oktober en 6 november 2019
Welke informatie haal je uit een bijmestmonster en hoe kun je hier de bemesting op
sturen? Het beoordelen en inspelen op de gietwaterkwaliteit. Ontwikkelingen in
samenstelling van potgronden en optimaal bijmesten.

Kosten en deelname
Voor deelname wordt een bijdrage gevraagd van €265,- (excl BTW) per deelnemer. Voor
boomkwekerijmedewerkers is een subsidie beschikbaar via Collant tot 50%. Meer informatie
en deelname: neem contact op met Anja van Tilburg (anja@greeninnovation.one of 06
81543836)

