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U krijgt tips en adviezen om uw teelt klaar te maken voor de toekomst. Onze specialisten 

verzorgen diverse lezingen voor u.

  Bodem 

Welke stappen moet u nemen om uw bodem in topconditie te krijgen? 

Is het organische stofgehalte in uw bodem op peil? En maakt u daarbij de juiste 

keuzes? Met ons eenvoudige stappenplan bent u klaar voor de toekomst.

  Plantstress 

Hoe voorkomt u plantstress met de juiste voeding?  

Wat kunt u doen om uw teelt te helpen bij (droogte)stress? En hoe kunnen 

biostimulanten en bladmeststoffen hierbij helpen? De juiste teeltmaatregelen 

bieden uitkomst. 

  TT+-concept 

Staat bij u variatie ook op de kaart? 

Hoe voedt en versterkt u uw teelt plaatsspecifiek? En kunt u weersextremen 

beheersen met precisielandbouw? Ontdek de mogelijkheden met TT+.

  Gewasbescherming 

Met welke middelen beschermt u uw gewas in 2019? 

Hoe pakt u insecten aan zonder neonicotinoïden? En hoe gaan we de problemen 

in de uienteelt te lijf? Wij geven u nieuwe inzichten voor teeltseizoen 2019.

VERLENGING SPUITLICENTIE 
Wilt u uw spuitlicentie verlengen in de categorie Teelt? Schrijf u dan in via onze 

website: iperen.com/akkerbouwavonden2019. Bij binnenkomst hoeft u dan alleen 

nog uw handtekening te zetten en uw spuitlicentiepas te tonen. U kunt zich ook bij 

binnenkomst inschrijven, vanwege de administratieve handelingen kost dit wel meer tijd.

Uitnodiging  
Akkerbouwavonden 2019
Wilt u alles weten over de laatste ontwikkelingen op het gebied van bodem, 

bemesting en gewasbescherming? Dan nodigen wij u van harte uit om één van 

onze Akkerbouwavonden bij te wonen. Tijdens deze avonden staat het volgende 

thema centraal:

woensdag 23 januari 2019 (i.s.m. H. van der Maarl)

Hotel-Restaurant De Rustende Jager, Venneperweg 471, 2153 AD Nieuw-Vennep 

donderdag 24 januari 2019

Mauritshof, Mauritsweg 5, 4515 LA IJzendijke

donderdag 31 januari 2019

Van Iperen Oude-Tonge, Energiebaan 15, 3255 SB Oude-Tonge

dinsdag 5 februari 2019

Partycentrum De Eendrachtshoeve, Tuinweg 3, 3284 XR Zuid-Beijerland

woensdag 6 februari 2019

De Graanbeurs, Kadedijk 6, 4793 GB Fijnaart

donderdag 7 februari 2019

Vergader- en congrescentrum De Stenge, Stengeplein 1, 4451 CZ Heinkenszand

dinsdag 12 februari 2019

Partycentrum Op Moer, Raadhuisstraat 40, 2751 AW Moerkapelle

woensdag 13 februari 2019

De Gaffelaar, Christinalaan 2, 3238 AD Zwartewaal

donderdag 14 februari 2019

Shortgolf Swifterbant, Rivierduinweg 9, 8255 PJ Swifterbant

maandag 18 februari 2019

Tonnenmagazijn Brouwershaven, Havennoordzijde 38, 4318 AC Brouwershaven

woendag 20 februari 2019

Partycentrum Haestinge, Sportlaan 2D, 4695 BA Sint-Maartensdijk

DATA EN LOCATIES

19:00 uur   Inloop met koffie en thee

19:30 uur  Welkomstwoord

19:40 uur  Bodem

19:55 uur Plantstress

20:15 uur TT+-concept 

20:30 uur Pauze 

21:00 uur  Gewasbescherming

22:20 uur   Discussie

22:30 uur  Afsluiting met een hapje en drankje

Programma

Onze specialisten ontmoeten u graag op één van onze Akkerbouwavonden!



iperen.com

We zien 
u graag!


