
CURSUS WEER & GEWASBESCHERMING
PRAKTISCHE WEERKUNDE VOOR AKKERBOUWERS 

DOOR ERNO BOUMA

DATUM:  VRIJDAG 8 FEBRUARI OF VRIJDAG 22 FEBRUARI 2019
LOCATIE: PROEFBEDRIJF WESTMAAS | Groeneweg 3

DATUM:  VRIJDAG 15 FEBRUARI OF VRIJDAG 15 MAART 2019
LOCATIE: PROEFBEDRIJF LELYSTAD | Edelhertweg 1 

TIJD:   10.00 - 15.30 uur

KOSTEN:  € 220,- excl. BTW  | incl. koffie/thee, lunch & handout cursus
  Bekijk op pagina 2 de subisidieregeling via Colland Arbeidsmarkt.
  - optioneel: het cursusboek Weer & Gewasbescherming € 25,-
  - optioneel: licentieverlenging in de categorie Veiligheid & Techniek € 10,-

cu
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us

Bent u 
Focus on Farming 

lid? 
Dan ontvangt u 
€ 50,- korting!

Wageningen University & Research organiseert de cursus Weer en Gewasbescherming. 
De cursus Weer en Gewasbescherming door Erno Bouma is voor iedereen die met (de ad-
visering rondom) plantenziekten, plagen of gewasbescherming te maken heeft. 
Na het volgen van de cursus bent u op de hoogte van de invloed van het weer op ziekten, 
plagen en de bestrijding hiervan. U kunt hiermee sturend omgaan om het beste resultaat te 
behalen voor uw gewas, uw portemonnee en het milieu.

AANMELDFORMULIER

Naam: ...................................................................................................................................................................

Bedrijfsnaam: ......................................................................................................................................................

Factuuradres: ......................................................................................................................................................

Postcode: .............................. Plaats: ..................................................................................................................

Ik meld mij aan voor:

 cursus van vrijdag 8 februari WESTMAAS - € 220,- excl. BTW
 cursus van vrijdag 15 februari LELYSTAD - € 220,- excl. BTW
 cursus van vrijdag 22 februari WESTMAAS - € 220,- excl. BTW
 cursus van vrijdag 15 maart LELYSTAD - € 220,- excl. BTW
Optioneel:
 het cursusboek Weer & Gewasbescherming - € 25,- excl. BTW

 spuitlicentieverlenging Veiligheid & Techniek - € 10,- excl. BTW

Handtekening:   Datum:

................................................. .................................................

Stuur het ingevulde formulier naar Marieke Ampt - de Jong:
Email: marieke.dejong@wur.nl of stuur een foto van de aanmeldstrook naar 06-83642509

Bekijk de volgende pagina voor de inhoud van de cursus en het complete programma.
Wilt u deelnemen aan de cursus? Vul onderstaand formulier in en meldt u aan.



Inhoud cursus Weer & Gewasbescherming
Het weer heeft een grotere invloed op gewasbescherming dan veel agrariërs denken. Op 
de ontwikkeling van ziekten en plagen, de toepassing en effectiviteit van middelen op 
planten en geoogste producten. 

Welke weersomstandigheden zijn optimaal voor de ontwikkeling van ziekten en 
plagen en welke specifieke omstandigheden zijn optimaal voor een bespuiting? Geen 
storm of stortbui, maar zeker ook geen windstilte. Is het wel zo ideaal om overdag de 
middelen toe te passen? En welke eisen stellen gewasbeschermingsmiddelen aan 
temperatuur, vocht in de lucht en andere meteorologische kenmerken? Waarom kun je 
insecticiden en fungiciden niet samen spuiten voor een goed effect? Waarom moet je 
aardappelopslag niet in een schrale, zonnige periode stippen?
Zo belangrijk als het weer voor de gewassen is, zo verwarrend zijn de discussies die 
over het weer plaatsvinden. Ieder denkt en zegt er het zijne over. Dat leidt in de praktijk 
tot vele misverstanden. 
Na het volgen van de cursus Weer & Gewasbescherming, hoeft u niet langer te gissen, 
maar weet u welke invloed het weer heeft op ziekten, plagen en op de werking van 
gewasbeschermingsmiddelen en hoe u daar sturend mee omgaat.

Tijdens de cursus wordt op een eenvoudige en doeltreffende wijze uitleg gegeven over 
de belangrijke aspecten van het weer en welke invloed zij heeft op de ontwikkeling van 
ziekte en plagen, maar ook op de gewasbeschermingsmiddelen. Geen moeilijke termen. 
Concreet en met heldere uitleg worden diverse praktijkvoorbeelden behandeld. De 
kracht van de cursus zit in ‘m in de uitleg. 

Programma:
10.00 uur  Ontvangst Proefbedrijf Westmaas
10.20 uur  Start van de cursus: Weer algemeen en de principes van temperatuur
11.20 uur  Vocht in de lucht, bepalend voor veel toepassingen
12.30 uur  Lunch en bekijken (buiten) van meteo apparatuur
13.30 uur  Voortgang van de cursus: Neerslag, altijd een zegen?
14.30 uur  Wind, verraderlijk vlagerig van aard
15.30 uur Einde

Naast theorie is deze cursus doorspekt met praktijkzaken en voorbeelden. Indien 
gewenst kan de cursus ook meetellen als Licentieverlengingsbijeenkomst onderdeel 
Veiligheid en Techniek.

Subsidie Colland Arbeidsmarkt
Akkerbouwers met werknemers kunnen deelnemen volgens de cursusgroepenregeling 
landbouw (akkerbouw) en tuinbouw (vollegrondsgroenteteelt) indien: 
1. Voor de werknemer premie wordt betaald aan het fonds Colland Arbeidsmarkt; 
2. De cao Open Teelten Landbouw of Tuinbouw wordt gehanteerd. 
Zij ontvangen dan 75% subsidie op het cursusbedrag voor werknemers.

Wilt u deelnemen aan de cursus? Vul het aanmeldformulier op pagina 1 in en meldt u aan.

Proefbedrijf Westmaas | Groeneweg 3 | 3273 LP | Westmaas | 0186 579930  
Zie ook: www.focusonfarming.nl 

Contact:
Wageningen University & Research, Proefbedrijf Westmaas
Marieke Ampt - de Jong
T: 06-83642509
E: marieke.dejong@wur.nl


