
 

 

Het Departement Landbouw en Visserij, het KBIVB, de Bodemkundig Dienst van België, het PCA en 
INAGRO  nodigen u uit op de  

Studiedag akkerbouw 
Dinsdag 14 januari 2020 

 

Programma 

Deze activiteit komt in aanmerking voor de bijscholing fytolicenite.  
Vergeet uw identiteitskaart niet! 
 
Voormiddag 

 9u00 : inschrijvingen  
 9u30 : Inleiding  

Mathias Abts, Departement Landbouw en Visserij 
 Actualiteiten: 

o Stand van zaken uitbetalingen 
o Nieuwigheden in de verzamelaanvraag: hoe de brede weersverzekering aangeven in de 

verzamelaanvraag? 
Katrien Billiet, Afdeling Inkomenssteun, Departement Landbouw en Visserij 

 

https://lv.vlaanderen.be/nl


 SUIKERBIETEN 
o Plagen en bescherming van de teelt 

 Balans van het jaar 2019 
 Waarschuwingsdienst 
 Resultaten en monitoring 
 Behandelingsdrempels 

 Proefresultaten 
 Bestrijdingsstrategiën en vooruitzichten 
 Update over neonicotinoïden en alternatieven in 2020 

 10u30: korte pauze (15') 
o Bladschimmelziekten, rassenkeuze en bestrijdingsstrategieën 

 Wat met de "bladziekten" in 2019? 
 Proefresultaten 
 Bestrijdingsstrategieën en resistentiebeheer 

o Beheer onkruiden 
 Vooruitzichten 
 Het gebruik van driftreducerende spuitdoppen 
 Gecombineerde chemisch-mechanische onkruidbestrijding 

Barbara Manderyck, Ronald Euben, André Wauters, Kathleen Antoons, KBIVB 

 Vraagstelling + Besluit 
 12u30: Middagpauze 

Namiddag 

 13u30 : inschrijvingen  
 14u00 :  

 
AARDAPPELEN 

o Bemesting - opbrengst - nitraatresidu, wat met bladvoeding? 
Helena Vanrespaille, Bodemkundige dienst van België 

o Kostprijsberekening aardappelen in het licht van de recentste evoluties 
Ilse Eeckhout, PCA 

 15u00: korte pauze (15') 
o Alternaria in aardappelen beredeneerd aanpakken! 

Pieter Vanhaverbeke, PCA 
o Hoe aardappelen bewaren in 2020 zonder CIPC? 

Kürt Demeulemeester, Inagro 

 Vraagstelling en besluit 

Wanneer en waar? 

DINSDAG 14 JANUARI 2020 |Feestzalen De Vos, Brakelsesteenweg 304, 9406 Ninove 



 

Inschrijving 

Inschrijving is verplicht voor deelname (voor- en/of namiddag) vanaf 3 januari 2020 via deze link 
Inschrijving studiedag Ninove   
Wie deelneemt aan de volledige studiedag kan ook deelnemen aan het middagmaal. Indien u een 
middag wenst gelieve dan eveneens in te schrijven via deze link Inschrijving maaltijd  
Of bel tussen 06/01/2020 en 13/01/2020 via het telefoonnummer 0491 35 60 67 (Christiaens Lydia) 
met duidelijke vermelding of u enkel in de voor- of namiddag deelneemt en of u middagmaal wenst of 
niet (enkel bij inschrijving volledige studiedag).  
 

 

                Alle voorlichtingsactiviteiten van het Departement Landbouw & Visserij vindt u op: 
www.vlaanderen.be/landbouw/agenda. 

 
 

 

 

Meer info 

Mathias Abts | 0491 86 85 59 |  Mathias.Abts@lv.vlaanderen.be 

> Bezoek onze website 
> Volg ons op Twitter 
> Raadpleeg onze agenda 

Uitschrijven op mails rond dit type evenementen kan door te antwoorden op deze mail, met als onderwerp 
'uitschrijven'. 

Contact \ Privacy 

Verantwoordelijke Uitgever: Patricia De Clercq, Departement Landbouw en Visserij, Vlaamse overheid 

 
 

https://lv-vlaanderen.be/vrn_inschrijvingen/start.php?e=178
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