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Algemene tuinbouwkennis
Opleider

Informatie

Lentiz I Cursus &
Consult

Werk je in de tuinbouw, maar heb je geen agrarische opleiding gevolgd? Of heb je een
administratieve, sales of andere staffunctie in de tuinbouwsector en zou je graag meer
willen leren over het vak(jargon)? Dan is deze cursus perfect voor jou, met een fijne
combinatie van theorielessen en praktijkbezoeken!

Suzanne Roording
088-3382283
E-mailadres
Website
Kosten
€775,- (excl. BTW)
Subsidie
Neem contact op met
Kasgroeit
Thema
Teelt

Resultaat
Tijdens de cursus algemene tuinbouwkennis maak je kennis met:
Plantenfysiologie
Tuinbouwtechniek
Bemesting
Afzet
Gewasbescherming
Naast de theorie onderdelen worden er ook gerichte excursies gemaakt naar bedrijven in
de tuinbouw. Daarbij kun je denken aan: World Horti Center, Potplanten kwekerij,
Afzetbedrijf van groenten en fruit en Substraatleverancier. Daarnaast proberen we twee
excursies te plannen naar bedrijven van deelnemende cursisten.

Opleidingsniveau
MBO
Duur
6 dagdelen
Data en locaties
17-11-2022 - De Lier
30-03-2023 - De Lier

Doelgroep
Mensen die zich in de sector willen oriënteren en/of daarna door willen stromen naar de
opleidingen van Teeltspecialist. Maar ook mensen die een ondersteunende (kantoor)
functie hebben, krijgen een beter beeld van de tuinbouwsector om zo hun eigen rol beter te
kunnen uitoefenen.
Aanpak
Met deze cursus krijg je een breed beeld van de glastuinbouw en maak je kennis met deze
sector. De insteek is om elke les de theorie meteen te koppelen aan de praktijk, de
excursies sluiten dan ook aan op dat wat je geleerd hebt.
Les 1 Plantenfysiologie
Les 2 Techniek (kassenbouw, belichting, scherming en CO2 doseren)
Les 3 Teeltsystemen en substraten
Les 4 Opkweek, gewashandelingen, klimaat en afzet
Les 5 Watergift en bemesting
Les 6 Gewasbescherming
De samenstelling van de groep is bij deze cursus heel divers, doordat de deelnemers uit
verschillende bedrijven komen. De cursisten inspireren elkaar en er is juist ruimte voor
praktijkgerichte vragen. Onze trainers zijn ook mensen uit de praktijk en zij nemen jou
graag mee in de wereld van de (glas)tuinbouw en leren je meer over het vak(jargon).
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