Innogreen cursusavonden

Probleem & oplossing
(structuur, waterhuishouding, sortiment, aanleg en ziekten/plagen)
Dit jaar staat centraal de aanplant / aanleg van bomen, heesters en gazon. Wat komt hier zoal bij kijken en
hoe kunnen we inboet of groeiproblemen voorkomen. Een aantal interessante lezingen van Peter
Meerwijk, Ruud Snijders en Elwin kok (allen van Innogreen) en gastspreker Carla van Barneveld
(eigenaresse van Tonsel boomkwekerijen) over deze thema’s.
Groepsindeling, locaties en tijdstippen
Per cursusavond 25-30 deelnemers. Cursusduur van 16.30 uur tot 21.15 uur (vol is vol)
30 januari bij de Koppelpaarden, te Dussen
31 januari bij de Botanische tuin, te Utrecht
6 februari bij de Koppelpaarden, te Dussen
13 februari bij de Koppelpaarden, te Dussen
Kosten: € 55,00 excl. btw per persoon. Koffie, thee, stamppotbuffet, hand-out en afmelden bij bureau
erkenningen inbegrepen.
Geen verlenging nodig, dan bedragen de kosten 45,00 p.p.
geef dit a.u.b. duidelijk aan op het inschrijfformulier.
Voor de 11e keer! organiseert Innogreen deze cursusavonden voor hoveniers, groenvoorzieners en
gemeenten. Onderwerpen: bodemverbetering, bodemstructuur en inspelen op de effecten van
klimaatverandering. Welke bomen passen er in de tuin (o.a. assortimentskeuze). Gewasbescherming, wat
kan, wat mag, de inzet van natuurlijke vijanden, grasbeheer met aanleg, onderhoud. Plaagherkenning en
plaagbestrijding waaronder schimmels, engerlingen, taxuskever en andere problemen. Kortom: een
compleet programma voor de professional, met vele voorbeelden uit de praktijk.
We zien u graag op één van onze bijeenkomsten.
Opgeven kan middels het opgave formulier (ook te vinden op onze website).
Mail deze naar: cora@innogreen.nl
Voor meer informatie kunt u contact opnemen:
Cora Snijders
T: 0183-509796
E: cora@innogreen.nl

Opgave formulier

(scannen en mailen a.u.b.)

Innogreen cursusavond (start 16.30)
Reageer op tijd want vol=vol
30 januari bij de Koppelpaarden te Dussen
31 januari bij de Botanische tuin te Utrecht
6 februari bij de Koppelpaarden te Dussen
13 februari bij de Koppelpaarden te Dussen
cursusdatum:.......................................................................................................................................
Voorletters + naam cursist ...................................................................................................................
E-mailadres cursist ...............................................................................................................................
Geboorte datum....................................................................................................................................
Mobiel nr.:.................................................... spuitlicentie pas nummer: .............................................
Geen spuitlicentie verlenging (aankruisen indien van toepassing)
Werkzaam bij: (naam + plaats bedrijf) ...................................................................................................
E-mailadres bedrijf (factuur).................................................................................................................
Handtekening:
cursusdatum:........................................................................................................................................
Voorletters + naam cursist ...................................................................................................................
E-mailadres cursist ...............................................................................................................................
Geboorte datum...................................................................................................................................
Mobiel nr.: ....................................................... spuitlicentie pas nummer: ........................................
Geen spuitlicentie verlenging (aankruisen indien van toepassing)
Werkzaam bij: (naam + plaats bedrijf) ..................................................................................................
E-mailadres bedrijf (factuur)................................................................................................................
Handtekening:
Kosten: € 55,00 excl. btw per persoon. Koffie, thee, stamppot buffet, hand-out en afmelden bij bureau
erkenningen inbegrepen. (zonder spuitlicentie 45,00 p.p.)

E-mail naar:

cora@innogreen.nl

