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Geachte heer, mevrouw,          De Lier, 7 september 2017    
 
 
 
Hierbij wil ik u of uw medewerkers uitnodigen voor een workshop, speciaal ontwikkeld door Biobest 
Nederland voor telers van paprika. Er zijn twee data waarop deze bijeenkomsten gepland zijn; te 
weten  donderdag 12 oktober en donderdag 7 december 2017.  
In het aanmeldformulier kunt u aangeven bij welke bijeenkomst u aanwezig wilt zijn. 
 
Deze workshop wordt u aangeboden door Biobest Nederland  en zal u op de hoogte brengen van de 
laatste ontwikkelingen op het gebied van de biologische gewasbescherming en plagen in de teelt van 
paprika. 
 
Dit stelt u of uw medewerkers in staat uw inzetstrategie voor het komende teeltseizoen voor uw 
eigen bedrijf te optimaliseren. Vanuit een wetenschappelijke basis, gecombineerd met een 
praktijkgedeelte, zal de vertaling gemaakt worden naar een inzetstrategie. Hierna zal er uiteraard 
voldoende ruimte zijn voor discussie.  
 
De inleiders zijn Stefan Bohté, Gert-Jan de Vast en John van Eijk. 
 
Het programma ziet er als volgt uit:  
 
13.30 uur Ontvangst 
13.45 uur  Bladluis     Sphaerophoria,  inzetstrategieën 
14:30 uur  Wolluis     Ervaringen Chrysopa en Cryptolaemus, diverse sluipwespen 
15.00 uur Pauze 
15.15 uur  Bemisia     Ervaringen 2017   
15.45 uur  Biopesticiden    Asperello T34, Delfin, Prev Magnum e.a. 
16.15 uur  Discussie 
16.45 uur            Einde 
 
Deze workshop kunt u ook laten gelden als licentieverlenging. Gaarne bij uw aanmelding dit duidelijk 
aan te geven. De additionele kosten voor een licentieverlenging zijn, in combinatie met deze 
workshop, € 75,-(excl. BTW).  
 
Indien u van dit aanbod gebruik wilt maken verzoek ik u bijgevoegd formulier in te vullen en te 
retourneren. Aanmeldingen zullen op volgorde van binnenkomst behandeld worden. Ik hoop u te 
kunnen begroeten tijdens deze interessante en zeer actuele workshop op 12 oktober 2017 of 7 
december! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Bart Sosef 
General Manager Biobest Nederland B.V. 
 


