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Cursus voor de verlenging van uw spuitlicentie.
Het juiste gebruik van bodemverbetering, bemesting en natuurlijke bestrijding
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Innogreen nieuws
Nieuwe producten voor 2014
In 2013 is Innogreen weer druk bezig geweest met het ontwikkelen van nieuwe producten. Bekijk deze op onze website.
RoboGazonmix, Green leaf, Tree-Fit root activator

Stemmen voor de Duurzaamste tuin
De tweede editie van de Duurzaamste Tuin van Nederland is in
volle gang. Bekijk de fimpjes, stem mee en like de tuin van uw
keuze!

Voor de 6ee keer organiseren we onze cursusdagen voor
hoveniers, groenvoorzieners en gemeenten. Op deze dag willen
wij u, zoals de afgelopen jaren, weer een stuk uitleg geven over
de bodem en bemesting en de meest actuele informatie over
biologische gewasbescherming en de inzet van natuurlijke vijanden. Daarbij de uitgebreide uitleg over grasbeheer met daarin nieuwe ontwikkelingen in grassoorten, aanleg, het onderhoud, plaagherkenning en plaagbestrijding. De bodemstructuur
staat dit jaar extra in het voetlicht omdat daar de meeste
problemen vandaan komen. Kortom een compleet programma
voor de professional. Tevens het juist gebruiken van apparatuur,
de regelgeving enz. Telt mee voor teelt (1 punt) en
veiligheid&techniek (1 punt) De kosten bedragen € 79,00 excl.
btw per persoon. Koffie, thee, lunch, cursusmap inbegrepen.
Groepsindeling, locatie en tijdstippen:
Per cursus 25/30 deelnemers. Cursus duur is 1 dag
U kunt kiezen uit:
23 januari bij van der Berk boomkwekerijen te st. Oederode of
28 of 29 januari te fort Altena, Sleeuwijk
13 februari van der Aast te Langeveen
25 februari Grondhandel van der Valk te Monster,

Duurzaamheidspaspoorten voor Innogreen!
De meststoffen en bodemverbeteraars van Innogreen zijn door
NL Greenlabel onderzocht op de duurzaamheid. Na
onafhankelijk onderzoek door Royal Haskoning DHV heeft
Innogreen duurzaamheidspaspoorten gekregen voor 3
categorieën: hoveniersmeststoffen, bodemverbeteraars en
diverse organische meststoffen. Daarvoor is
het “Duuzaamheidspaspoort B” behaald!
lees verder

Nieuwe medewerker
Per half november is het Innogreen team uitgebreid met een nieuwe
medewerker in de buitendienst. Jan Bons zal als technisch specialist
actief zijn in de gehele groensector.

“Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om mij even voor
te stellen. Mijn naam is Jan Bons. Wellicht ben ik geen
onbekende voor u want mijn ‘roots’ liggen in het hovenierssegment. Na enige jaren actief te zijn geweest in de
bomenbranche heb ik besloten om terug te keren naar mijn
oude liefde en actief bij te dragen aan de missie van Innogreen;
het bevorderen van een biologisch evenwicht met een optimale
plantengroei waarin het milieu zoveel mogelijk wordt ontlast.

Formulier op onze website te downloaden

Strooizout
De winter is nog niet actief, maar wel is er al (natuurlijk )strooizout bij
ons verkrijgbaar + strooiwagens enz. Mail voor prijzen en meer info
naar info@innogreen.nl

Hardenberg
Voor ons begint het nieuwe jaar zoals
gebruikelijk op de Groene sector vakbeurs in Hardenberg stand nr 121.
Dagen en tijden:
Dinsdag 7 januari 2014
14.00u - 22.00u
Woensdag 8 januari 2014 14.00u - 22.00u
Donderdag 9 januari 2014 14.00u - 22.00u

Team Innogreen wenst u een groen, gezond en succesvol 2014 toe.
Note: Let op: Het inschrijfformulier voor
de cursusdag(en) en de nieuwe prijzen
voor 2014 ontvangt u ook via de post.
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