
 
 
Winterswijk/Goor, augustus 2021 

Uitnodiging voor kennisbijeenkomst met demovelden  

 

Aan onze relaties, 

 

Ook dit jaar organiseert Agrowin kennisbijeenkomsten in september bij u in de regio. Op deze dagen worden 

verschillende actualiteiten getoond op het gebied van spuit- en teelttechnieken bij o.a. mais, groenbemesters en 

sorghum. We zullen zowel een ochtend- en een middagprogramma draaien. Deze zullen grotendeels hetzelfde zijn.  

Locatie Aalten  
Wanneer:  vrijdag 10 september 2021 
Waar:   Landbouwbedrijf Houwers, Vellegendijk 7, 7122 NN Aalten  
Tijdstip:   10.00 uur t/m 12.00 uur Thema: Veiligheid en Techniek   
Tijdstip:   13.00 uur t/m 15.00 uur Thema: Teelt 
Onderwerpen:   1. Biostimulanten toepassen in teelten i.s.m. Pireco 

2. Spuittechniek en drifteisen i.s.m. de Kruyf / Amazone 
3. Actualiteiten mais- en sorghumteelt, rassen demo  
4. In- en uitkuilmanagement snijmaïs  
5. Teelt van voederbieten i.s.m. Limagrain 
6. Veilig gebruik van gewasbescherming  

 
Locatie Bathmen 
Wanneer:  dinsdag 14 september 2021  
Waar:   Loonbedrijf Tuller, Apenhuizerweg 3, 7437 SB Bathmen 
Tijdstip:   10.00 uur t/m 12.00 uur Thema: Veiligheid en Techniek  
Tijdstip:   13.00 uur t/m 15.00 uur Thema: Teelt  
Onderwerpen:  1. Biostimulanten toepassen in teelten i.s.m. Pireco 

2. Spuittechniek en drifteisen i.s.m. Delvano 
3. Actualiteiten mais- en sorghumteelt, rassen demo  
4. In- en uitkuilmanagement snijmaïs  
5. Veilig gebruik van gewasbescherming  
6. Precisie landbouw, gebruik van taakkaarten i.s.m. Tuller  

 

Locatie Hardenberg  

Wanneer:  donderdag 16 september 2021  

Waar:   Loonbedrijf Veltink, Puntweg 3, 7695 TP Bruchterveld  
Tijdstip:  10.00 uur t/m 12.00 uur Thema: Veiligheid en Techniek  
Tijdstip:  13.00 uur t/m 15.00 uur Thema: Teelt  
Onderwerpen:   1. Biostimulanten toepassen in teelten i.s.m. Pireco 

2. Spuittechniek en drifteisen i.s.m. Naber / Dubbex  
3. Actualiteiten mais- en sorghumteelt, Rassen demo  
4. In- en uitkuilmanagement snijmaïs  
5. Veilig gebruik van gewasbescherming   
6. Groenbemester mengsels in de praktijk  

 
Z.O.Z. 



 
 
Deelname aan de rondgang kan meetellen voor verlenging van uw vakbekwaamheidsbewijs. Wanneer u uw bezoek 

voor verlenging wilt laten meetellen dan dient u uw pas van vakbekwaamheid mee te brengen. Ter plaatse krijgt u 

dan een factuur van € 42,50 mee voor de verlenging van uw licentie.  

Tijdens deze bijeenkomsten houden wij ons aan de RIVM-richtlijnen omtrent het coronavirus. Dit betekent dat we in 

kleine groepjes rond gaan en daardoor een beperkt aantal deelnemers kunnen ontvangen per dag deel (max. 50). 

Opgave is daarom verplicht en vol=vol. Uw opgave (ochtend óf middag) kunt u mailen naar spuitlicentie@agrowin.nl 

of telefonisch doorgeven via 0543 – 565234 (kantoor Winterswijk). U krijgt dan een bevestiging van uw inschrijving. 

Wij zien uit naar uw komst!  

 

Met vriendelijke groeten,  

 

Agrowin B.V. 

mailto:spuitlicentie@agrowin.nl

