
 

 

 

 
 
 
 

 
 

Geslaagde informatiedag 

We kunnen terugkijken op een geslaagde open dag, welke we op 9 januari j.l. gehouden 
hebben. We mochten zeer veel bezoekers ontvangen. Ook de deelname aan de 
verlengingsbijeenkomst spuitlicentie was goed, bijna alle bijeenkomsten waren volzet. We 
mochten veel complimenten ontvangen over de onderwerpen van de sprekers en het 
aanbod van de standhouders. Langs deze weg willen wij dan ook nog eens alle 
standhouders, sprekers en medewerkers bedanken voor hun inzet om er een geslaagde dag 
van te maken.    
 

Cursus Knaagdierbeheersing 

Medio februari zullen wij een aantal bijeenkomsten organiseren met als thema 
Knaagdierbeheersing op het Agrarisch bedrijf (KBA).  
Deze bijeenkomst dient: 

 Als verlengingsbijeenkomst voor aantekening KBA op uw spuitlicentie of 

 Om de aantekening KBA op uw licentie te kunnen verkrijgen 
 
Let op: zonder de aantekening KBA op uw spuitlicentie is het niet meer mogelijk om 
rodenticiden (ongediertebestrijdingsmiddelen) aan te schaffen!  
 
Een officiële uitnodiging voor deze bijeenkomsten volgt nog. Ook in volgende 
winterperiode (2018 – 2019) zullen wij nog een aantal van deze bijeenkomsten geven.  
 

Zomertarwe 

De periode van wintertarwe zaaien is voorbij. Degene die nog tarwe willen zaaien kunnen 
overschakelen op zomertarwe. We kunnen diverse rassen leveren. Vraag uw adviseur om 
een passend advies. 
 

Roundup-actie 

Ook in 2018 heeft Roundup weer 
een mooie actie. Bij aankoop van 
een vat van 200 liter Roundup 
Ultimate ontvangt u een Tello 
drone. De actieperiode loopt tot 
31 juli 2018 (zolang de voorraad 
strekt). De levering van de 
drone(s) geschiedt in de loop van 
het groeiseizoen 2018. 
 
In de bijlage vindt u een folder 
van deze Roundup-actie. 
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Heeft u nog vragen over bovenstaande adviezen? Neem dan contact met ons op voor een persoonlijk advies! 

Uitdrukkelijk merken wij op, dat wij wel adviezen geven doch dat het opvolgen van deze adviezen buiten onze formele verantwoording ligt. 
 


