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UITNODIGING : informatiesessie « zaaimachines »

23/02/2016
Geachte mevrouw, mijnheer,
De Tiense Suikerraffinaderij en Beneo-Orafti nodigen u van harte uit op de informatiesessies
georganiseerd voor alle personen belast met de zaai van bieten en/of cichorei. Dit initiatief
vindt plaats met de medewerking van het CRA-W (Centre wallon de recherches
agronomiques) en het KBIVB – PVBC (Koninklijk Belgisch Instituut tot Verbetering van de
Biet - Programma Voorlichting Bieten Cichorei). Tijdens de sessies zullen de testresultaten
toegelicht worden en worden de voornaamste aandachtspunten voor een goede zaai
herhaald. Het is tevens de gelegenheid om met de vertegenwoordigers van het CRA-W, het
KBIVB, de Tiense en Beneo informatie uit te wisselen over de uitzaai en de zaaimachines
in het algemeen.
Programma :
Toelichting testen verzaaibaarheid (omhulde zaden), op een testbank met verschillende
zaaielementen (Team Eenheid Machinisme en Landbouwkundige infrastructuur - CRA-W).
Presentatie testresultaten verzaaibaarheid en andere testen uitgevoerd op cichoreizaden,
problemen vastgesteld in het labo, slijtagestukken op zaaimachines (Landbouwkundige dienst TS /
Beneo).
Presentatie aandachtspunten en testresultaten van bietzaaimachines op het veld (KBIVB).
PRAKTISCHE DETAILS :
Datum : dinsdag 23 februari 2016
Uur : 2 identieke sessies, start voorzien om 13 :30 en 16 :00 (keuze maken bij uw inschrijving).
Locatie : in de bureau’s van het CRA-W, Bâtiment Francini, Chaussée de Namur 146 te 5030 Gembloux.
Duur : 2 uur per sessie
Omwille van organisatorische redenen, gelieve u vóór 17 februari in te schrijven via bijgevoegd
formulier, terug te sturen per email aan lucie.lejeune@raftir.be. Opgelet : aantal plaatsen is beperkt !
Voor bijkomende informatie, contacteer Lucie Lejeune op 0471/92 39 00.
Vriendelijke groeten,
De landbouwkundige diensten van Tiense Suiker en Beneo-Orafti

Inschrijvingsformulier - Informatiesessie « zaaimachines »
Mogen we u vriendelijk verzoeken het bijgevoegd inschrijvingsformulier vóór 17 februari per email
terug te sturen aan lucie.lejeune@raftir.be of per fax (016/801 256).
Opgelet : plaatsen zijn beperkt !

Naam:…………………………………………………………………
Aantal deelnemers :…………………………………………………..
Identificatienummer TS (7 cijfers) :…………………………………..
Telefoon:……………………………………………………………….
E-mail :………………………………………………………………..
Wenst deel te nemen aan de sessie op 23/02/2016 :
(gewenst uur aankruisen – elke sessie duurt 2 uur)

om 13 :30
om 16 :00

