
Cursus Fruit & Watermanagement: Fertigatie
Wil jij een optimale fertigatiestrategie toe kunnen passen op jouw bedrijf? 
Volg dan de nieuwe cursus Fruit & Watermanagement: Fertigatie!

De cursus fertigatie is ontwikkeld door dé 
fertigatiespecialisten van Proeftuin Randwijk. 
Samen met Aeres Hogeschool en de Fruit 
Tech Campus staan zij garant voor een 
praktijkgerichte en professionele cursus op 
het gebied van fertigatie.

Fertigatie in de fruitteelt is 
meer dan alleen water geven en 
meststoffen toevoegen. 

Aanvullende kennis en kunde is van belang 
om een gezond en goed producerend gewas 
te krijgen. Hierbij kun je denken aan de 
water- en voedingsbehoefte van een boom 
in diverse stadia van de teelt en de invloed 
van de waterkwaliteit. Daarnaast leer je o.a. 
ook welke onderdelen van een bodemanalyse 
relevant zijn voor de instelling van het 
fertigatiesysteem en ontwikkel je kennis van 
de techniek.

Deze unieke cursus maakt van
jou een echte fertigatie specialist! fruittechcampus.nl

Start 23 november 2021

CURSUS FERTIGATIE

http://fruittechcampus.nl


WANNEER THEMA OCHTEND THEMA MIDDAG LOCATIE

9:30 -12:00 uur 13:30 - 15:00 uur

Di. 23 november 2021 Techniek & Water Bodemkunde & -analyse fysiek

Di. 18 januari 2022 Meststoffen & Voedingsziekten online

Di. 22 maart 2022 Waterbehoefte & 
Meetsystemen

Voedingsbehoefte gewas 
& intro Fertipro 

fysiek

maart 2022 Programma Fertipro: Fertigatieschema's 
maken en berekenen

digitaal

Half april 2022 Terugkom-moment 1

Begin juni 2022 Terugkom-moment 2

Half juli 2022 Terugkom-moment 3

fruittechcampus.nl

De cursus in het kort:

Thema’s & Planning

 Vakmanschap in Fertigatie: Techniek, Water, Bodem & Meststoffen; 
 Effectief & efficiënt: directe toepassing van het geleerde op cruciale
 momenten van fertigeren in de praktijk; 
 Combinatie van fysieke & digitale bijeenkomsten: fysieke 
 ontmoetingsmomenten met uitwisseling in kennis & kunde, én terugkijken
 waar en wanneer je wilt; 
 Lesmaterialen zowel digitaal als op papier beschikbaar.

fertigatie
specialist!

Interesse? 
Scan de QR code 

Vragen?
Neem contact op met Mireille Gijsberts 
(programma manager educatie) via 06 20 54 13 23 
of gijsberts@fruittechcampus.nl

http://fruittechcampus.nl
https://fruittechcampus.nl/education/cursussen/watermanagement-in-fruit-fertigatie/aanmeldenfertigatie

	Meer informatie!: 


