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Teelt en Bemesting
Functies

Meewerkend voorman
Ondernemer
Chef Boomkwekerij

Opleidingsniveau

MBO

URL

https://www.talentboom.nl/opleidingen/opleiding-teelt-en-bemesting-806.html

Duur

4 bijeenkomsten

Kosten

€265,-

Subsidie

Subsidie is mogelijk, neem contact op met de scholingsconsulent

Opleider

Greenport Boskoop Academy

Contactpersoon

Anja van Tilburg

Adres

Italiëlaan 3

Postcode

2391 PS

Plaats

Hazerswoude Dorp

E-mailadres

info@greenportboskoop.nl

Website

http://

Informatie

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!

Bijeenkomst 1
Woensdag 25 september 2019Even opfrissen, hoe
zit het ook al weer met: Plantfysiologie, (chemische) bemesting, samenstelling van
potgrond, bodemstructuur en – beheer.

Bijeenkomst 2
Woensdag 2 oktober 2019Wat is de functie van de
verschillende elementen, gebrek verschijnselen en biologische meststoffen.
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Na bijeenkomst 2 wordt de groep gesplitst in Vollegrondsteelt en Containerteelt

Vollegrondsteelt:Bijeenkomst 3
Woensdag 9 oktober
2019Bijeenkomst 4
Woensdag 30 oktober 2019Hoe lees je een
vollegrondsmonster? Welke informatie geeft dit en hoe kun je daarop inspelen? Het belang
en management van een goede organische stof voorziening.

Containerteelt: Bijeenkomst 3
Woensdag 16 oktober
2019Bijeenkomst 4
Woensdag 6 november 2019Welke 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
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