
 

Hygiëne voor plantenziekten in de sierteelt of groenteteelt 
 

 

 

 

 

 

 

 

Inleiding 

U bent natuurlijk zelf constant alert op plantenziekten in uw gewas. Toch komt het vaker voor dat een plantenziekte 

niet bij één plant blijft. Met goede hygiëne kunt plantenziekten voorkomen. 

 

Profiteer van de kennis van Groen Agro 
Control 

Groen Agro Control doet veel onderzoek op het gebied 

van hygiëne in opkweek, teelt en in de 

voedselverwerkende industrie. Hierdoor kunnen wij u op 

de hoogte te houden van alle mogelijkheden die er zijn 

om uw gewas vrij van ziekten te houden of uw bedrijf 

schoon te maken. Dit doen wij met de cursus ‘Hygiëne’. 

Hygiëne cursus 

Wij geven al ruim 5 jaar hygiëne-cursus aan sier- en 

groentetelers. Tijdens deze cursus krijgt u informatie 

betreft hygiëne-protocollen en de laatste 

ontwikkelingen hierin. De cursus wordt verzorgt door 

Ines van Marrewijk. Zij is specialist op het gebied van 

een praktische aanpak  

in hygiëne. 

Prijs & Locatie  

Locatie: Distributieweg 1, te Delfgauw.  

Wij kunnen ook bij u op locatie de cursus 

geven 

Cursusgroep: maximaal 15 mensen  

Prijs en data: de cursusprijs en data wordt  bepaald op 

basis van maatwerk en deze kunt u 

opvragen d.m.v. een offerte.   

Vraag een offerte aan! 

Interesse in de cursus? U kunt vrijblijvend een offerte aanvragen door een e-mail te sturen naar 

i.vanmarrewijk@agrocontrol.nl.  Mocht u nog vragen hebben betreft de cursus, dan kunt u op werkdagen tussen 8:30 

en 17:00 bellen met Ines van Marrewijk via het nummer  +31 6 1134 7778. 

 

 

Wist u dat er geen maatregelen bestaan tegen bacterie-ziekten, virussen 

en Viroïden? Alleen goede hygiëne kan dit voorkomen . 

Na de cursus weet u alles over:  

 Nieuwe ziekten en bedreigingen in de sector 

 Methoden om hygiëne  maatregelen te meten 

en te monitoren  

 Alle technische en management maatregelen 

voor hygiëne 

 Schoonmaak- en ontsmettingsmethoden en 

hoe u deze in combinatie gebruikt 

 Het verschil tussen schoonmaken en 

ontsmetten; En het belang van beide 

 Hoe u hygiëne voor water, materiaal, 

medewerkers en uitgangsmateriaal regelt  

 

 
 


