Uitnodiging

Route naar Dé Appeldag 2017
Adres:
Fruitbedrijf Oskam, Neerijnense Mark 6B, 4182 SB Neerijnen

Dé Appeldag 2017
Donderdag 29 juni 2017

Toegang is gratis

6B
Appeldag

ATTENTIE: N830 Rijksstraatweg toegang Neerijnense Mark is uitsluitend voor mindervaliden/
scootmobiels/voetgangers/(brom-snor)fietsers toegankelijk.
AANRIJ-ROUTE:
Uitsluitend via A15/E31 afrit 30 GELDERMALSEN en N327 Randweg Geldermalsen,
 via Randweg naar Est
 op rotonde 1e afslag
 T-kruising links af Dorpsstraat Est
 T-kruising rechtsaf Molenstraat
 uitkomend in Neerijnense Mark
Instructies volgen verkeersregelaars en parkeerwachters.
Ruime parkeergelegenheid schuin tegenover Appeldag locatie.
Mindervaliden-kaarthouders/scootmobiels parkeergelegenheid op Appeldag locatie.
AFRIJ-ROUTE:
Uitsluitend via AANRIJ-ROUTE
Om overig verkeer en hulpverleningsvoertuigen niet te belemmeren is het ten strengste verboden auto’s te parkeren aan de Neerijnense Mark.

Locatie
Fruitteeltbedrijf Oskam
Neerijnense Mark 6B
4182 SB Neerijnen

Openingstijd
10.30 – 20.00 uur

Organisatie
NFO-kring Midden-Nederland
en Delphy, team Fruitteelt

Welkom op Dé Appeldag 2017
U bent donderdag 29 juni van harte welkom op Dé Appeldag 2017. Gastbedrijf is dit jaar Fruitteeltbedrijf Oskam in Neerijnen.
Het tweejaarlijkse evenement Dé Appeldag wordt voor de zesde keer gehouden in is inmiddels een begrip bij fruit telend Nederland. Appeltelers doen op een praktische en bedrijfsgerichte manier kennis, informatie en onderlinge contacten op. Na een zeer succesvolle en
druk bezochte Appeldag in 2015, zijn er weer vele actuele zaken in de appelteelt te melden.
U krijgt volop de gelegenheid om daar kennis van te nemen en demonstraties bij te wonen.
Het programma bestaat evenals voorgaande jaren uit drie onderdelen:
 Een informatiemarkt
 Rondleidingen langs diverse proeven
 Demonstraties van machines

Infomarkt
Meer dan honderd toeleveranciers en dienstverleners voor de fruitteelt zijn met een stand
op de infomarkt aanwezig.

Rondleidingen langs diverse proeven
Dé Appeldag 2017 biedt een interessant programma in de boomgaarden waarbij de actualiteiten in de teelt van appels door medewerkers van Delphy toegelicht zullen worden. Gedurende de één uur durende rondgang zal stilgestaan worden bij de volgende actualiteiten:
 Tellen en meten van fruit d.m.v. Intelligent Fruit Vision technologie
 Chemische vruchtdunning Elstar
 Nieuwe mogelijkheden in de spint bestrijding
	Mechanische, heet water en low doses onkruidbestrijding (Delphy) in vergelijking met
chemische mogelijkheden (CAF)
 Groeiregulatie en vruchtzetting Jonagold/Boskoop

Uitgebreid
demonstratieprogramma
Korte praktijkdemonstraties van
apparatuur is een belangrijke activiteit op de Appeldag. In de boomgaard zullen diverse leveranciers
hun nieuwe technieken demonstreren, met onafhankelijke toelichting op gebruiksmogelijkheden door een Delphy specialist.
De nadruk licht daarbij op effectieve spuittechniek, smart farming
fruitteelt en algemene noviteiten
in apparatuur van deelnemende
bedrijven aan de Appeldag. Bij de
spuitdemonstraties zal met meetapparatuur de verdeling en het effect van verschillende afstellingen van de spuit worden gedemonstreerd. Bij de demonstratie van de spuitmachines
in de boomgaard tonen we de indringing en bedekking van de middelen in de boom.
Smart farming richt zich op meten van de bladmassa met spectraal sensoren om daarop gericht variabel te kunnen wortelsnijden, snoeien of doseringen spuiten. Noviteit op dit gebied
is ook het systeem om aantal vruchten aan de boom te kunnen meten. Daarnaast zullen leveranciers meetapparatuur tonen voor bodemkwaliteit, bodemvocht etc.

Ontmoet collega-fruittelers
Uiteraard wordt er ook aan de inwendige mens gedacht. Onder het
genot van een hapje en een drankje kunt u collega-fruittelers ontmoeten en de contacten aanhalen.
Kortom, een dag die de professionele fruitteler niet mag missen!
Noteer 29 juni in uw agenda en
kom naar Neerijnen!

Fruitteeltbedrijf Oskam
Dé Appeldag 2017 is te gast op het fruitteeltbedrijf van Cees Oskam. Dit bedrijf is teelt technisch
een hoogstaand kwaliteitsbedrijf wat terug te zien is in de perfecte aanplanten. Op deze locatie
gaan nieuwe bouwactiviteiten plaats vinden waarvan u het begin kunt gaan aanschouwen.

Dé Appeldag is een initiatief van:
NFO-kring Midden Nederland
www.nfofruit.nl

Delphy, team Fruitteelt
www.delphy.nl

