nieuwsbrief de Fruitboogerd

nieuwsbrief snoeicursus de fruitboogerd

In 2012 organiseert de Fruitboogerd
weer een aantal snoeicursussen. In
deze nieuwsbrief lees je er meer over.
Snoeicursus fruitbomen
De cursus is bedoeld voor particulieren die het onderhoud van hun fruitbomen zoveel mogelijk zelf willen
uitvoeren. Het is een basiscursus die uitgaat van een
beperkt kennis- en vaardigheidsniveau. Aan het einde
van de cursus kun je het onderhoud en het snoeien
van je fruitbomen en kleinfruit zelfstandig uitvoeren.
Daarnaast heb je na de cursus kennis van:
• de meest voorkomende bodemverbeterende
maatregelen;
• het herkennen van een aantal veel voorkomende
ziektes en de (biologische) bestrijding daarvan;
• een aantal geschikte regionale fruitrassen en hun
bestuiving;
• het snoeien en vormen van fruitbomen en
kleinfruit (appels, peren, pruimen, kersen, bessen
en frambozen).
De snoeicursus bestaat uit twee delen:
Deel 1: Theorie
In de ochtend geven wij een presentatie over het
verzorgen en snoeien van fruitbomen en zullen we
diverse materialen en voorbeelden laten zien. Elke
deelnemer ontvangt een uitgebreide cursusmap die
je als naslagwerk kunt gebruiken en waarin ruimte is
voor aantekeningen. Uiteraard is er volop ruimte voor
het stellen van vragen.
Deel 2: Praktijk
In de middag ga je onder begeleiding snoei- en vormwerk uitvoeren en geven we praktische tips en uitleg.
Er wordt geoefend op verschillende fruitsoorten en
boomtypen (hoogstam en laagstam). Cursisten
dienen een goede snoeischaar mee te brengen.
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Planning
De beide dagdelen van de cursus
worden in 2012 op één dag gegeven
(in de ochtend de theorie en ‘s middags
de praktijk). De data zijn:
• donderdag 1 maart 2012
• vrijdag 2 maart 2012
Gelieve je dag van voorkeur door te
geven bij aanmelden.
Op beide dagen start de cursus om
10.00 uur met ontvangst en koffie.
De cursus duurt tot ± 16.00 uur.

Locatie
Kinderboerderij Wolfslaar
Wolfslaardreef 95
4834 SN Breda
meer info en routebeschrijving staan
op www.bcwbreda.nl

Kosten:
De kosten voor de cursus (incl. cursusmap en koffie/thee) bedragen € 95,-.
De lunch wordt aangeboden door
de Fruitboogerd.

Aanmelden:
Aanmelden kan door een mail te sturen
naar info@defruitboogerd.nl onder
vermelding van naam, adres, telefoonnummer en je voorkeursdatum.
Je ontvangt begin januari bericht bij
welke cursusdag je bent ingepland.
Het aantal deelnemers is beperkt dus
geef je snel op.
Vriendelijke groet,
Jan en Jos Dilven

www.defruitboogerd.nl

