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Masterclass Klimaatverandering en Gewasbescherming
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Informatie

Inhoud
Het klimaat is van invloed op onze gewassen. Maar op welke manier hebben ze hier
invloed op en wat zijn de gevolgen?
Docent Erno Bouma van Agrometeorologisch Adviesbureau leert u op een nieuwe manier
naar het klimaat te kijken.
Onderwerpen
De laatste jaren worden we aan alle kanten geconfronteerd met de klimaatverandering.
Kort samengevat gaat dat veelal over gemiddeld hogere temperaturen en een afwijkend
neerslagpatroon. Welke gevolgen heeft dit voor de landbouw?
Er komen tal van onderwerpen aan bod tijdens deze bijeenkomst o.a.:

Welke gevolgen heeft de klimaatverandering op de landbouw?
Krijgen we te maken met nieuwe ziekten, plagen en / of onkruiden?
Wat kunnen wij hier aan veranderen?
Werken onze toegelaten middelen nog wel in de toekomst?
En hoe moeten we deze middelen gaan inzetten?
Voorkennis
Er is geen specifieke voorkennis nodig voor deze bijeenkomst / cursus.
Spuitlicentie verlengen - punt teelt halen
Door het volgen van deze cursus ontvangt u tevens 1 studiepunt, thema teelt. Binnen 5 jaar
na afgifte van de spuitlicentie dient u minimaal vier kennisbijeenkomsten te volgen. Op
deze wijze bent u verzekerd dat u als licentiehouder op de hoogte blijft van de meest
recente ontwikkelingen en uw opgedane kennis paraat houdt. Wij zorgen voor het afmelden
bij Bureau Erkenningen.
Resultaat
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Na afloop van deze cursus weet u hoe u kunt omspringen, op een geintegreerde wijze met
de veranderende omstandigheden qua ziekten/plagen/onkruiden. Tevens weet u hoe de
middelen het beste kan toevoegen onder deze veranderende omstandigheden.
Groepsgrootte
De groep bestaat uit ongeveer 15 deelnemers.
Incompany
Heeft u een groep van 8 personen of meer die deze cursus wil volgen, dan zijn er ook
mogelijkheden om dit op uw bedrijf te laten plaatsvinden. Wilt u vrijblijvend informatie
hierover ontvangen? Stuur dan een mailtje met daarin het aantal personen en de gewenste
locatie naar: j.boerendans@aeres.nl
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