
Cursus Fruit & Watermanagement: Fertigatie
Wilt u een optimale fertigatiestrategie toe kunnen passen op uw bedrijf?
Volg dan de cursus Fruit & Watermanagement: Fertigatie! Deze cursus is 
toegespitst op de Belgische teelt.

De cursus Fertigatie is een initiatief van de Fruit 
Tech Campus in samenwerking met Proeftuin 
Randwijk, en wordt inhoudelijk verzorgd door 
experts van FruitConsult en CAF.

Op vraag vanuit de Belgische telers en adviseurs 
wordt deze cursus, aanvullend op de succesvolle 
cursus fertigatie in Nederland, nu ook 
aangeboden in België. De cursus is ontwikkeld 
en toegespitst op de Belgische teelt met haar 
gronden, fertigatietechniek/-systemen en 
laboratoria. De deelnemers van de cursus maken 
kennis met de optimale fertigatiestrategie voor 
de Belgische teelt.

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

fruittechcampus.nl

CURSUS FERTIGATIE
BELGISCHE TEELT

Deze unieke cursus maakt van
jou een echte fertigatie specialist!



fruittechcampus.nl

Onderwerpen & Thema's

Interesse?
Scan de QR code

Vragen?
Neem contact op met Lisanne van Haarlem 
via 06 18 27 67 08
of vanhaarlem@fruittechcampus.nl

Techniek & Waterkwaliteit

Waterbehoefte & 
Meetsystemen

Bodemkunde & -analyse

Voedingsbehoefte gewas & 
introductie Fertipro

Meststoff en & 
Voedingsziekten

Programma Fertipro: 
Fertigatieschema’s maken en berekenen

De cursus in het kort:
 Vakmanschap in Fertigatie: Techniek, Waterkwaliteit, Bodem & Meststoff en; 
 Eff ectief & effi  ciënt: 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;
 Uitgebreide cursusmap en een online leeromgeving.
 Geënt op de Belgische teelt: toepassing van het geleerde op Belgische teeltgronden,  
 met fertigatietechniek- en systemen en laboratoria. 

fertigatie
specialist!


