
 
 

 
 

 

 

Uitnodiging 
Praktijkdag bieten 2022  

Nieuwe inzichten, trends en innovaties in de teelt van suikerbieten. 

Op dinsdag 31 mei 2022 houden SPNA, IRS en Cosun Beet Company een Praktijkdag suikerbieten. 
Dit jaar vindt deze plaats op proefboerderij Ebelsheerd te Nieuw Beerta. 

Het doel van de dag is u op de hoogte te brengen van het laatste nieuws rond de teelt van 
suikerbieten. Centraal staan de mogelijkheden om in te kunnen spelen op de toekomstige 
veranderingen in de gewasbescherming. Wij bieden u een dag waarop u nieuwe inzichten en de 
laatste trends en innovaties in de teelt van suikerbieten te horen krijgt.  
 
Programma  
In een uitvoerig programma staat kennisuitwisseling centraal. U kunt kiezen uit twee aanvangs-
tijdstippen. Zorg dat u tussen 8:30-9:00 uur of 13:00-13:30 uur aanwezig bent. Daarnaast is er een 
doorlopende bedrijvenmarkt. De rondleidingen starten om 9:00 en 13:30 uur en kent zes thema’s en 
de bedrijvenmarkt. Elke rondleiding duurt 2,5 uur. Kom dan om 8:30 of 13:00 uur.  
 
Thema’s 
Via een geleide rondgang zult u langs zes verschillende thema’s geleid worden: 

• Onkruidbeheersing 
o demostroken van combinatie van mechanisch/chemisch (IRS) 
o Innovatieve technieken in de onkruidbeheersing (SPNA) 

• Demostroken tegen bodeminsecten (IRS) 
• Rassenkeuze (IRS) 
• Diagnostiek/herkenning natuurlijke vijanden en schadelijke plagen (IRS) 
• Bladschimmelbeheersing (on)nodig? (IRS) 

 
Daar wilt u toch ook bij zijn?  
SPNA-locatie Ebelsheerd in Nieuw Beerta is op 31 mei dé plek om naar toe te gaan! Omdat de 
organisatoren graag iedereen koffie of thee met iets lekkers willen aanbieden, verzoeken wij u zich 
aan te melden via: Reserveren (myreservations.nl). Graag horen we of u het ochtendprogramma of 
middagprogramma aanwezig bent. We hopen u te mogen begroeten op dinsdag 31 mei! 
 
Meer informatie en een overzicht van deelnemende bedrijven vindt u op: www.irs.nl/310522  
 
PS.  Het kan dat u via meerdere kanalen deze uitnodiging ontvangt, doordat we van verschillende 

adressenbestanden gebruik maken. Excuses voor eventuele overlast.  
 

      

SPNA 
Locatie Ebelsheerd 
Hoofdweg 26 
9687 PL Nieuw Beerta 
 
 

https://protect-de.mimecast.com/s/vG85CNOlnXhNqp78SmidP4?domain=myreservations.nl
http://www.irs.nl/310522

