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Bemesting A - Basiscursus bemesting in de glastuinbouw
Functies

Meewerkend voorman
Teeltmedewerker
Teeltspecialist
Kwekerij medewerker

Opleidingsniveau

MBO

URL

https://www.talentboom.nl/cursussen-en-opleidingen/opleidingen/opleiding-bemesting-abasiscursus-bemesting-in-de-glastuinbouw-88.html

Duur

5 dagdelen

Kosten

€669,- (excl. BTW)

Subsidie

50% subsidie mogelijk voor werknemers via Colland Arbeidsmarkt

Opleider

Lentiz I Cursus & Consult

Contactpersoon

Suzanne Roording

Adres

Europa 1

Postcode

2672 ZX

Plaats

Naaldwijk

Telefoonnummer

088-3382283

E-mailadres

cursus-consult@lentiz.nl

Website

https://www.lentiz.nl/cursus-en-consult/cursussen-opleidingen/

Informatie

Ben je werkzaam in de glastuinbouw, verantwoordelijk voor de bemesting of wil je dat in de
toekomst worden? De Bemesting A cursus bevat een basis betreffende bemesting,
waarbinnen je uiteindelijk zelf een standaard voedingsoplossing berekent. Maar waarin ook
de rol van de voedingselementen wordt besproken. Ook handig als je de oude kennis over
bemesting wil opfrissen. Spreekt dit jou aan? Schrijf je dan nu in. Resultaat Je krijgt inzicht
in de basiskennis over o.a. de waterhuishouding, EC, pH en voedingsstoffen die een plant
nodig heeft. Ook leer je over de functies van de elementen en de meststoffen, waarin deze
elementen zijn te vinden, maar ook over het herkennen van gebrekziekten. Daarnaast
reken je een standaard voedingsoplossing uit. Na deze cursus kan je de belangrijke
‘waarom’ vragen makkelijker beantwoorden, zoals:

je kan beter verklaren, welke functies de elementen hebben en in welke meststoffen deze
zijn terug te vinden
je kan gebreksverschijnselen herkennen en weet deze daarna ook op te lossen
je kan de problemen bij de opname van voedingsstoffen verklaren
je kan de voor- en nadelen van een verkeerde EC en pH benoemen
je weet hoe je de standaard voedingsoplossing kan berekenen
Doelgroep De cursus is ontwikkeld voor werknemers in de glastuinbouw die
verantwoordelijk zijn voor de bemesting of dat in de toekomst willen worden. Ook voor
diegene waar de kennis niet meer geheel paraat is, wordt die in deze cursus opgefrist.
AanpakIn deze bemestingscursus wordt de theorie op een praktische manier bekeken en is
er ruimte voor praktijkgerichte vragen vanuit jouw eigen teeltervaringen. Na het afronden
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van de cursus wordt deze afgesloten met een toets en ontvang je een certificaat.
De onderwerpen die tijdens deze cursus aan bod komen, zijn:

belangrijkste voedingstoffen voor planten
pH
EC
meststoffen
voedingselementen
hoofdpunten voedingsopname
standaardvoedingsoplossing berekenen
Deze cursus is onderdeel binnen de opleiding Assistent teeltspecialist en is een opstap
voor de vervolgcursus Bemesting B - analyse lezen in de tuinbouw.
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