Kennismiddag PPO:
innovaties in Bloembollen
Vrijdag 8 februari organiseert PPO Bloembollen in Lisse de jaarlijkse Kennisdag. Dit jaar staat de dag in het teken van innovaties in bloembollen. Naast een toelichting op onderzoek dat
PPO de afgelopen tijd heeft uitgevoerd is er ook een aantal
pitstops waar kan worden gediscussieerd. De middag telt mee
voor verlenging van de spuitlicentie.
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D

e jaarlijkse Kennismiddag van PPO
Bloembollen in Lisse vindt dit jaar
plaats op vrijdag 8 februari. Centraal
staat het onderzoek aan tal van onderwerpen
dat PPO in veel gevallen op verzoek van de sector uitvoert. Op de Kennis- en Bedrijvenmarkt
is onder meer informatie te vinden van en over:
• Tulpenbroei: meerlagenteelt, klimaattechnieken, LED
• Teelt de grond uit
• Virus
• (Stengel)aaltjes
• Erwiniabeheersing
• Onkruidbestrijding
• Lissers hyacint
• Organische stof (bemesting, P-arm)
• Energiebesparing
• MAP-verpakkingen
• Inhoudsstoffen uit reststromen

• Belichting lelie
• Toeleverende bedrijven

PITSTOPS
Tijdens de kennismiddag kunt u over zeer uiteenlopende onderwerpen een korte presentatie bijwonen, en met de sprekers in discussie
gaan. Deze pitstops worden meermalen herhaald tijdens de kennismiddag. De volgende
onderwerpen komen hier aan de orde.
Marktontwikkelingen en hoe daarop inspelen
Sam van Egmond, Hobaho en
Winfred Versluis, FloraHolland
Ontwikkelen van nieuwe collectiviteit voor
onderzoekfinanciering
Jan Mantel, LTO en Louis Poel, KAVB
Beheersing tulpengalmijt met ervaring uit praktijknetwerk
Martin van Dam en Stefanie de Kool, PPO

Over de broeierij op meer lagen is de laatste stand van zaken te vernemen

Ontwikkeling en schaalvergroting in de tulpenbroeierij
Henk Gude, PPO
Virusbeheersing in tulp
Maarten de Kock, PPO
Binnen de AM-regels beschikken over bollengrond
Thea van Beers, PPO
Inwendige kwaliteit bloembollen
Richard Immink, professor fysiologie bloembollen en Henk Gude, PPO

ALGEMENE INFORMATIE
• De middag wordt georganiseerd samen
met Hobaho, FloraHolland en LTO Groeiservice Tulp. De middag is zeer de moeite
waard voor telers en broeiers.
• Deze middag telt mee voor een aantekening van de spuitlicentie. Aanmelding is
mogelijk tot 13.15 uur. Verlenging van de
spuitlicentie kost € 60. Kijk ook op www.
bureauerkenningen.nl.
• De middag sluit aan bij de jaarvergadering
van de KAVB-productgroepen Narcis, Iris
en Bijzondere Bolgewassen, die ’s morgens
plaatsvindt bij CNB in Lisse.

Tijdens de Kennismiddag geven onderzoekers een toelichting op tal van proeven

• De middag duurt van 13.00 tot 17.00 uur en
wordt gehouden bij PPO, Prof. van Slogterenweg 2, 2161 DW te Lisse.
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