
 

 

Cursusoverzicht Aardbeienteelt 2022 

 
Cursus 1  Bemesting en watergift in de substraatteelt 

Duur:  2 dagdelen (ovb) ma 30 mei middag + vr 10 juni ochtend  

Prijs: € 425,- (excl. BTW) 

 

Omschrijving: Cursus voor de (startende) aardbeienteler met substraatteelten en/of teeltchefs/medewerkers die 

verantwoordelijk zijn voor de bemesting en watergift.  

Deze cursus informeert deelnemers over de bemesting en watergift in de substraatteelt van aardbeien en geeft 

tips en aandachtspunten om de bemesting en watergift optimaal en verantwoord uit te kunnen voeren. 

Inhoud: 

• A- en B-bak, pH, EC, anionen, kationen etc. 

• Waterkwaliteit / watergift / strategie  

• Interpretatie substraatmonsters 

• Rol van elementen in grond en plant 

• Kenmerken van substraten in relatie tot bemesting en watergift 

 
Cursus 2  Plantfysiologie en klimaatregeling glasaardbei 
Duur:  2 dagdelen (ovb) ma 7 maart middag + maandag 28 maart ochtend 

Prijs: € 425,- (excl. BTW)  

 

Omschrijving: Cursus voor beginnende glasaardbeientelers, teeltchefs/ medewerkers die verantwoordelijk zijn 

voor het kasklimaat. In deze cursus wordt dieper ingegaan op de teelt van glasaardbeien en wordt u 

geïnformeerd over de (on)mogelijkheden van kasklimaatregeling. Tevens worden u tips en aandachtspunten 

aangereikt over de wijze waarop u het kasklimaat optimaal en verantwoord kunt regelen. 

Inhoud: 
• Morfologie van de aardbeienplant 
• Plantmateriaal/planttypen 
• Plantfysiologie 
• Fotosynthese 
• Onderhoudsademhaling 
• Plantsensoren en modellering 
• Klimaatregeling 
• CO2 doseren 
• SQMS 

 

Cursus 3 Gewasbescherming in de teelt van aardbeien  

Duur: 2 dagdelen (ovb) woensdag 9 maart ochtend + maandag 21 maart middag  

Prijs: € 425,- (excl. BTW) 

 

Omschrijving: Cursus voor de aardbeienteler en/of zijn medewerker(s) gewasbescherming. Cursus over 

herkenning van ziekten en plagen in de vollegronds - en glasaardbeienteelt. Tevens worden u tips en 

aandachtspunten aangereikt voor de uitvoering van optimale en verantwoorde gewasbescherming. 

De exacte inhoud van de cursus wordt aan de hand van de voorkennis en de kennisbehoefte van de deelnemers 

vastgesteld. 

Onderwerpen: 

• Algemeen / wetgeving  

• Spuittechniek 

• Herkennen van ziekten en plagen in aardbei 

• Chemische en biologische gewasbescherming / onkruidbestrijding 

 

De inhoud van deze cursus wordt dusdanig samengesteld dat u voor ieder dagdeel waar u deel aan 

neemt 1 ‘studiepunt’ kunt bijschrijven ten behoeve van de verlenging van uw spuitlicentie. Deze 2 

studiepunten (2 dagdelen) zijn 50% van het benodigde aantal studiepunten dat u dient te behalen voor de 

verlenging van uw spuitlicentie. 

Voor verdere info, neem contact op met Delphy Horst, tel. 077-3987500 of mail: softfruit@delphy.nl 


