INFOKATERN

De artikelen van het infokatern vallen buiten de verantwoording van de redactie.
Het betreft informatie van een belanghebbende partij die voor opname in het
infokatern betaalt. De naam van deze partij is boven het artikel vermeld.
Uitdrukkelijke voorwaarde voor opname in het infokatern is, dat er sprake is
van een informatieve in plaats van een wervende tekst.
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Akkerbouw relatiedagen 2012

In de maanden juni en juli 2012 organiseert Agrifirm Plant een zevental relatiedagen akkerbouw in
diverse regio’s van het land. Het thema dit jaar is: ‘telen met resultaat’.

Agrifirm Plant - (088) 488 12 10
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Agrifirm Plant
Tijdens deze dagen presenteren wij u nieuwe oplossingen op het gebied van bodem tot gewas. Dit
Postbus 20012
Agrifirm Plant alles uitgebreid toegelicht om het resultaat voor u als teler van nu en in de toekomst te verbe7302 HA Apeldoorn
Postbus 20012teren. Ook is er volop de gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en bij te praten met collega
plant@agrifirm.com
akkerbouwers.
7302 HA Apeldoorn
www.agrifirm.com/plant
Alle data vindt u op: www.agrifirm.com/plant
plant@agrifirm.com
www.agrifirm.com/plant
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