
 
 

 
 
Winterswijk/Goor,  juni  2019 
 

Uitnodiging bezoek demoveld onkruidbestrijding maïs 
 

Aan onze relaties, 
 
In samenwerking met de GBM-fabrikant Syngenta heeft Agrowin demovelden in maïs aangelegd. Op deze 
proefvelden zijn zowel gangbare als minder gangbare combinaties van middelen toegepast. 
 
Wij nodigen u van harte uit om de resultaten van deze middelencombinaties te komen bekijken.  
 
Locatie Aalten 
Wanneer:  Donderdag 27 juni 2019 
Waar:   ’t Romienendal, Aladnaweg 3, 7122 RN, Aalten 
Tijdstip: 13.00 uur t/m 16.00 uur Thema: Teelt 
Onderwerpen: 1. Bestrijding aardappelopslag en gladvingergras  
  2. Wetgeving rondom driftreductie en spuittechniek i.s.m. Waterschap Vechtstromen 
  3. Het ideale zaaibed voor verschillende gewassen 
  4. Chemisch en mechanisch vernietigen van groenbemesters 
 
Locatie Saasveld 
Wanneer:  Dinsdag 2 juli 2019  
Waar:     Loohavenweg 3, 7597 NR Saasveld 
Tijdstip: 13.00 uur t/m 16.00 uur Thema: Teelt 
Onderwerpen: 1. Onkruidbestrijding mais i.s.m. Syngenta Crop Protection 
  2. Teelt van sorghum i.s.m. DSV 
  3. Plaagbeheersing in mais i.s.m. Pireco 
  4. Chemisch en mechanisch vernietigen van groenbemesters 
 
Deelname aan de rondgang kan meetellen voor verlenging van uw vakbekwaamheidbewijs. Voor u dus een mooie 
gelegenheid om een verplichte bijeenkomst te combineren met een nuttig bezoek. Wanneer u uw bezoek voor 
verlenging wilt laten meetellen dan dient u uw vakbekwaamheidpasje mee te brengen. Ter plaatse krijgt u dan een 
factuur van €40,- mee voor de verlenging van uw licentie. 
 

Om vooraf enig zicht te hebben op het aantal deelnemers verzoeken wij u ons uiterlijk maandag 24 juni 2019 a.s. te 

laten weten of u aan de bijeenkomst zult deelnemen en met hoeveel personen u zult komen. Uw opgave kunt u 

mailen naar spuitlicentie@agrowin.nl of doorgeven via telefoon of fax;  

Winterswijk: tel 0543 - 565234 fax 0543 - 565444 

Goor:  tel 0547 - 275252    fax 0547 - 273838  

 

Wij zien uit naar uw komst! 

 

Vergeet niet uw bewijs van vakbekwaamheid mee te nemen. 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Agrowin B.V. 
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