Graag nodigen wij u uit voor onze:

Uitnodiging
info-dag
gewasbescherming
dinsdag 9 januari 2018

INFORMATIEDAG GEWASBESCHERMING
op dinsdag 9 januari 2018
van 14.00 uur tot 22.00 uur
in onze bedrijfsgebouwen aan de Beekmanstraat te Aardenburg
U kunt zich op deze dag laten informeren naar de nieuwste
ontwikkelingen op het gebied van gewasbescherming. De hiernaast
vermelde fabrikanten zullen in hun stand hun producten tonen en uitleg
geven, voor zowel de akkerbouw, fruitteelt, openbaar groen en
recreatieterreinen.
Tevens kunt u op een interactieve manier een verlengingsbijeenkomst
voor uw spuitlicentie volgen. Diverse sprekers zorgen voor een veelzijdig
programma. U kunt een monster van uw spuitwater meenemen, dat
tijdens deze bijeenkomst door Agro-Vital geanalyseerd zal worden op
hardheid en pH. Daarnaast willen we de aandacht vestigen op de
interessante lezing van dhr. Van de Borne, met als onderwerp
precisielandbouw. Door op het juiste moment, de juiste plaats, de juiste
teeltmaatregel toe te passen kun je besparen op meststoffen en
gewasbeschermingsmiddelen en worden ook grond en arbeid efficiënter
benut. Op de achterzijde leest u meer over deze bijeenkomst. Ook is het
weer mogelijk om uw brandblussers te keuren op deze middag.
Een informatiedag met vertrouwde elementen, maar ook met nieuwe
zaken, gericht op de toekomst en een verdere verduurzaming van de
landbouw en fruitteelt. Voor eenieder interessant genoeg om deze dag
te bezoeken, onder het genot van een hapje en een drankje.

Beekmanstraat 2; 4527 GA Aardenburg
T: 0117 – 491433 / F: 0117 – 492573
www.vanoverloop.nl / info@vanoverloop.nl

Wij wensen u een goede jaarwisseling en een voorspoedig 2018
toe. Graag tot ziens op dinsdag 9 januari a.s.
Van Overloop BV
K. van Bellegem-van Overloop

Onderstaande fabrikanten zullen aanwezig zijn
met een informatie-stand:
 Adama
 Arysta
 BASF
 Bayer
 Belchim
 Certis
 DOW - DuPont
 FMC
 Monsanto
 Nufarm
 Syngenta
Tevens zijn aanwezig:
 Agro Vital
 Altrex Klimmaterialen
 Van den Borne Aardappelen
 Ten Brinke
 DCM
 Delta Seeds Holland
 DLF Seeds & Science
 Frijters Handelsonderneming
 Hazera Seeds
 Hagelverzekering
 Houweling Veiligheid
 K+S Kali GmbH
 Limagrain Advanta
 Seminus
 Strube Zaden
 Trident Safety Services

Verlengingsbijeenkomst spuitlicentie
De bijeenkomsten vangen aan om:
 14.00 uur (teelt)  17.00 uur (veiligheid en techniek)  19.00 uur (teelt)
PROGRAMMA “TEELT”
D.E. Waalkens; TerraNext
 Duurzaamheid en water
G.J. Feersma Hoekstra; AgroVital
 Bemesting als onderdeel van de geïntegreerde teelt
 Haal meer rendement uit uw bespuiting
L. van Wijck en M. van der Marel; Certis
 Trips; kleine beestjes, grote uitdaging
J. van den Borne; Van den Borne Aardappelen
 De mogelijkheden van precisielandbouw
Individueel
 Individuele rondgang met vragen
PROGRAMMA “VEILIGHEID EN TECHNIEK”
D.E. Waalkens; TerraNext
 Duurzaamheid en water
G.J. Feersma Hoekstra; AgroVital
 Haal meer rendement uit uw bespuiting
 Workshop “verbeteren kwaliteit spuitwater”
J. van den Borne; Van den Borne Aardappelen
 De mogelijkheden van precisielandbouw
Individueel
 Individuele rondgang met vragen
Deelname aan de verlenging kost € 35,00 (excl. BTW). Vooraf aanmelden
is verplicht, het maximum aantal deelnemers is beperkt (vol=vol!). U dient
uw spuitpasje en een geldig legitimatiebewijs naar de bijeenkomst mee te
nemen. Gelieve een half uur voor aanvang aanwezig te zijn voor
deelnameregistratie! Een aanmeldformulier is bijgesloten.

Keuren brandblussers
Tijdens onze informatiedag kunt u uw brandblusapparatuur weer tegen
geringe kosten laten keuren door Trident Safety Services. Vergeet dus niet
om uw brandblussers mee te nemen!

