OPEN DAG

Ambrosiushoeve presenteert tijdens
open dag onderzoeksresultaten
-

Drs A. de Ruijter, directeur van de Arnbrosiushoeve

Op zaterdag 16 september 1995, van 10.00 uur
t o t 16.00 uur is de Open Dag op de Ambrosiushoeve. Op deze dag is er gelegenheid om kennis t e
nemen van het onderzoek over de insektenbestuiving en de bijenhouderij. Er wordt dan informatie
gegeven over afgesloten en lopende onderzoek. De
onderzoekers van de Ambrosiushoeve willen
hierover graag met u van gedachten wisselen. Waar
mogelijk zal ook een demonstratie gegeven worden.

gelegenheid om in korte tijd kennis te nernen van het
onderzoek en ontwikkelingen in de bijenhouderij en
insektenbestuiving.
De Arnbrosiushoeve is gernakkelijk te bereiken via de
A58 die Tilburg aan de zuidkant passeert. Neem op de
A58 afslag Hilvarenbeek en volg de borden 'Beekse
Bergen'. Net voordat u bij het parkeerterrein van de
Beekse Bergen aankornt ziet u aan de rechterzijde de
ingang van de Arnbrosiushoeve. Met het openbaar
vervoer kunt u vanaf het Centraal Station Tilburg de
bus nemen naar de Beekse Bergen.

Onderwerpen die worden gepresenteerd:
Onderzoek bestrijding van de varroamijt zonder
gebruik van chernische rniddelen met de
darreraatrnethode.
lnforrnatie over Arnerikaans vuilbroed.
Onderzoek naar de bestuivingsproblemen bij
courgette.
Verslag van bestuivingsonderzoek bij aardbeien
met bijen en homrnels.
Onderzoek naar verbetering van kruisbestuiving
door bijen door het plaatsen van borstels voor
de
vliegopening.
lnforrnatie over het onderzoek naar de verschillen
tussen zwerrncelrnoeren en redcelmoeren.
Adviezen over neveneffecten van
bestrijdingsmiddelen op hornmels en bijen bij
bestuiving onder glas.

Moergestel

BEEKSE BERGEN

Informatiestand
Daarnaast is er op de informatiestand gelegenheid om
diverse publicaties en onderzoeksverslagen van de
Arnbrosiushoeve en het IKC sectie Bestuiving aan te
schaffen. Regelmatig worden er videofilrns vertoond
over bijenteelt en insektenbestuiving.
Plantenliefhebbers kunnen hun hart ophalen bij de
rondleidingen door het drachtplantenarboreturndoor
deskundige rondleiders. In het drachtplantenarboreturn
staan ruirn 500 verschillende drachtplanten. Vooral de
vaste plantentuin is dan een zee van bloernen.
Bovendien zijn de vrienden van de Arnbrosiushoeve
present met een inforrnatiestand. Zij zorgen ook voor
de versterking van de inwendige mens. Een bezoek
aan het door de vrienden ingerichte ir. Mommers
paviljoen is ook de rnoeite waard.
De Open Dag van Arnbrosiushoeve is een goede

.
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