: ALGEMEEN

VAKMANSCHAP

NEMAC NTROL
Nematoden onder controle

Samen groeien
in vakmanschap

Nemacontrol bemonstert en onderzoekt op:
• Aardappel- en bietencystenaaltjes
• Plantparasitaire aaltjes
• Stengelaal/witrot (ASLN)
• Longidorus en Xiphinema (ASLN)
• Mineralen (bemesting)

BOD COM

Werknemers in de peen- en uienteelt en ondernemers, met of zonder
personeel, kunnen zich binnenkort inschrijven voor trainingen uit het
Trainingsprogramma Talentoogst. Net als in de eerste editie wordt wederom een
breed pakket met cursussen aangeboden waarmee werknemer en ondernemer
het vakmanschap en ondernemerschap verder kunnen ontwikkelen.

Bodem Advies Compleet
• Advisering op het gebied van nematoden (aaltjes)
• Het ontwikkelen en opstellen van
vruchtwisselingsschema’s
• Advisering en begeleiding bij o.a.
besmetverklaringen
• Aanvragen van het officiële aardappelmoeheidonderzoek

Bel, app of mail
voor vrijblijvend advies

Noordoostpolder &
oost Nederland

Groningen, Friesland &
Noord-Holland

Flevoland &
zuid Nederland

Sebastiaan ten Napel
+31(0)6-13 04 90 02
s.tennapel@nemacontrol.nl

Klaske Frietema
+31(0)6-20 47 34 86
k.frietema@nemacontrol.nl

Gert Langebeeke
+31(0)6-20 76 85 59
g.langebeeke@nemacontrol.nl

Houtwijk 75 - 8251 GD Dronten - 0321-31 95 99 - info@nemacontrol.nl - www.nemacontrol.nl

Advies
vouchers:

Ondersteuning bij
duurzaamheidsvraagstukken

Kennis en kunde

Aanmelden

De bedrijven in de aardbeien- zachtfruit en aspergeteelt hebben te maken met grote veranderingen.
Zo wordt de bedrijfsvoering complexer door wet- en
regelgeving en schaalvergroting en doen robotisering,
automatisering, mechanisatie en andere nieuwe technieken in hoog tempo hun intrede. Onafhankelijke informatie en kennis is daarom van toenemend belang.
De scholingsconsulent akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt, Hans Schilders, heeft in samenwerking
met LTO Noord een programma samengesteld met een
breed pakket cursussen waarmee aardbeien- zachtfruit
en aspergetelers én hun medewerkers snel en makkelijk hun kennis en kunde kunnen vergroten.

Aanmelden kan binnenkort via de website www.
talentoogst.nl. Hier staat ook per cursus een cursusbeschrijving en informatie over kosten, data en
locaties. Dit programma wordt gefinancierd door
Colland Arbeidsmarkt.

Onafhankelijke aanbieders
In het pakket zijn onder meer cursussen opgenomen
over precisielandbouw, bewaren en landbouwtechniek. Maar ook een basiscursus akkerbouw,
watermanagement, kennismaking met bodem en
een cursus effectief leidinggeven maakt onderdeel
uit van het pakket. De cursussen worden gegeven
op drie locaties door onafhankelijke aanbieders. De
periode van aanbod is januari en februari 2022. Het
programma is opgezet voor werknemers en werkgevers die werken volgens de CAO Open Teelten én
afdragen aan Colland Arbeidsmarkt. Ook akkerbouwers en vollegrondsgroentetelers zonder personeel,
zijn van harte welkom.

Meer weten

?
Voor meer in
formatie over
dit
project kunt u
contact opnem
en
met
Hans Schilder
s, scholingsco
nsulent
zachtfruit- en
vollegrondsgr
oenteteelt. De
consulent info
rmeert en advi
seert u en uw
medewerkers
over opleidin
ge
n, trainingen
en cursussen.
Wilt u kennis
maken en
een onafhank
elijk en kostel
oo
s advies?
Neem dan co
ntact op met
m
ij via
telefoonnumm
er 06-3060142
5
of hans@talent
oogst.nl
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