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 Natyra, nieuw schurftresistent appelras voor de biologische teelt 
 

Cursus biologische fruitteelt 2017-2018 
 
Data 2017 en 2018:   
- woensdag 6 december 9.00-17.30 Dronten, start 9.00 op Hogeschool Aeres, Wisentweg 13C, 8251 PB  Dronten 
- woensdag 10 januari 9.00-17.00 Zeeland, 9.00 Boomgaard ter Linde, Oranjezonweg 3a, 4356 EH  Oostkapelle 
- woensdag 7 februari 9.00-17.00 Helicon MBO Geldermalsen, Burgemeester Roozeveld vd Venlaan 7, 4191 PL  Geldermalsen 
- mei/juni excursie naar biologische fruitteeltbedrijven 
 
Tijdens de cursus gaan we ’s morgens in op de achtergronden van de biologische fruitteelt, en ’s middags bezoeken we 
bedrijven. 
 
Woensdag 6 december 2017  9.00-17.30 uur 
Ochtend:  Biologische fruitteelt, introductie en wettelijk kader, EU regelgeving. 

Bodem, bodemleven, gebruik organische meststoffen, resultaten demo-proeven organische mest. Wet- en 
regelgeving en de biologische eisen ten aanzien van organische meststoffen. Organisaties in de biologische 
teelt. 

Door:   Gerjan Brouwer - Delphy en medewerker van de controle organisatie Skal. 
Middag:   Bezoek aan het bedrijf Fruitful, fruitteelt- en sorteerbedrijf van Robert Elshof en sorteerbedrijf Stokerfruit.  
  http://www.fruitful.nl/, elshoforganicfruit.com/ en www.stokerholland.nl 
 
Woensdag 10 januari 2018  9.00-17.00 uur 
Ochtend:  Ziekten en plagen en middelenkeuze biologische teelt. Anders omgaan met ziekten en plagen. 

Mogelijkheden voor bestrijding binnen de regelgeving biologische teelt. 
Actueel onderzoeksnieuws Louis Bolk Instituut en WUR. 

Door:   Gerjan Brouwer - Delphy en Bart Timmermans - Louis Bolk Instituut. 
Middag:   Bezoek aan het fruitteeltbedrijf Boomgaard ter Linde www.boomgaardterlinde.nl en aan De Muyehof.  
 
Woensdag 7 februari 2018  9.00-17.00 uur 
Ochtend: Veranderingen in de teelt van appel en peer, rassenkeuze, teeltmaatregelen. Ervaringen met nieuwe 

rassen in de biologische teelt zoals Natyra, Maribelle, Xenia en Concorde. Boomstrookbeheer, machines, 
ondergroei, klaverbeheer. Bedrijfseconomische berekeningen biologische teelt. 

Door:   Gerjan Brouwer - Delphy en Adri Streef – Delphy. 
Middag:  Bezoek aan praktijkbedrijven in het midden van het land. 
 
Mei/juni  Excursie naar biologische fruitteeltbedrijven. Datum en locatie in overleg met de deelnemers. 
 
Kosten? 
De kosten van deze cursus zijn € 775,00 (excl. BTW) (incl. consumpties, cursusmap, certificaat en bedrijfsbezoeken). 
De cursus gaat door bij ca. 10 aanmeldingen. 
 
Meer weten of inschrijven? 
Inschrijven via het inschrijf formulier, mailen naar k.vanraak@delphy.nl. Informatie over de inhoud bij g.brouwer@delphy.nl 
of via 06-53375103. Zie ook http://www.fruitacademie.nl/ of  http://www.bioacademy.nl/ 
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