
 

Uitnodiging 

Veldmiddag Fruitbedrijf Wouters, 18 augustus 2020 
 

Delphy, Hessel Marketing & Communicatie en Smeets Agroconsultancy nodigen u van harte uit voor 

de velddag die zij organiseren op 18 augustus a.s. Locatie van deze middag is het innovatieve 

Fruitbedrijf Wouters in Reijmerstok.  

Deze extra velddag wordt georganiseerd binnen het POP3 project ‘Duurzame Teelt, gezonde 

producten Limburg’.  Het project wordt gefinancierd door de Provincie Limburg en de EU in het kader 

van de plattelandsprojecten.  

Tijdens de middag gaat u in gesprek met experts en toeleveranciers van bodem producten, 

bladmeststoffen en groene middelen die een rol kunnen spelen bij een duurzame teelt.  Er zijn 

tevens diverse demo’s rondom kwaliteit en houdbaarheid van grootfruit te zien zijn. Ook is er 

aandacht voor de onkruidbestrijding. Juist in het mooie heuvelland is een combinatie van chemische 

en mechanische onkruidbestrijding de meest ideale oplossing. De dag vindt plaats op het innovatieve 

Fruitbedrijf Wouters, in Reijmerstok.  

Tijdens deze middag volgt u in kleine groepjes een route langs de diverse onderdelen van de dag. 

Hieronder een overzicht van de onderwerpen (kijk ook op de website 

www.limburgsegrond.nl/agenda/velddag/ voor een actueel programma): 

o Door inzet van een strategie op basis van Mycorrhizae, bodemschimmels en 
bacteriën, naar snelle start van de teelt en een gezond gewas. En de rol van compost 
en Trichoderma schimmels daarbij. PHC, Micosat en Orgapower; 

o Toepassing van Zeoliet in Conference voor binding van voedingsstoffen en 
stimulering bodemleven. Poortershaven.  

o Inzet calcium bladmeststoffen en strategie voor reductie kurkstip in Junami 
(SOILTECH en Servaplant); 

o Inzet EVR en calcium meststoffen i.r.t. kurkstip in Jolly Red en verbetering 
vruchtkwaliteit Conference. Praktijkproef met Jadis Agri en Holland Fyto.  

o Groenbemestermengsels, de basis voor een goede vervolgteelt. En toepassing 
bloemstroken. DLF. 

o Humine zuur voor goede start in een nieuwe aanplant. In samenwerking met 
Humintech.  

o Mechanische onkruidbestrijding in de fruitteelt met toelichting Herman Krebbers, 
Delphy. Onder andere ZHE.  

o Hans Smeets  Smeets Agro Consultancy BV:  effecten van bladmeststoffen op de 
kwaliteit van het fruit.  

o Ook nemen Agrea, Mertens en Fruitveiling Zuid-Limburg deel aan de dag.  
 

http://www.limburgsegrond.nl/agenda/velddag/


Datum, tijd en locatie 
18 augustus 2020.  Van 12.15-17.00 uur.  De week voor de bijeenkomst ontvangt u de definitieve 

uitnodiging en de exacte starttijd. Mogelijk zullen we gaan werken enkele starttijden.   

Locatie: Fruitbedrijf Wouters,  Groenendalsbergweg 1, 6274 NS Reijmerstok  

 

Aanmelding & meer informatie 
Vanwege de richtlijnen vanuit het RIVM kunt u zich alleen van te voren aanmelden via het 

bijgevoegde opgave formulier. Het maximum aantal deelnemers tijdens deze middag is 50.  

Kosten voor deelname aan de spuitlicentie bedragen €65,- (excl. 21% BTW).  Zonder spuitlicentie 

deelnemen? Dan zijn de kosten €30,- (excl. 21% BTW).   

Dit project wordt door Delphy uitgevoerd. In nauwe samenwerking met Hessel Marketing & 

Communicatie en Smeets Agroconsultancy.  

 

     

 

Noot voor de redactie: 

Meer informatie over de dag? Over het project Duurzame Teelt, gezonde producten of deelname? 

Neem dan contact op met Esther Hessel, Hessel Marketing & Communicatie. Tel: 06-43278858 of 

e.hessel@hesselmarketing.nl.  
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