
 

 
 

  

 

   

ONLINE STUDIEDAGEN SUIKERBIETEN EN CICHOREI 

2022 

  

 Dinsdagavond 1 februari 2022 om 19u30 

Dinsdagnamiddag 8 februari 2022 om 13u30 

Woensdagavond 9 februari 2022 om 19u30 

Het Departement Landbouw en Visserij, in samenwerking met het KBIVB en de PIBO-Campus, 
nodigt u graag uit op 3 online studievergaderIngen over de teelt van suikerbieten en cichorei. 

   

 
Programma 

 Inleiding 
Heidi Pittomvils, Directeur KBIVB. 

  
 Presentaties over onderstaande onderwerpen, gepresenteerd door het team van 

het KBIVB:  
André Wauters, Kathleen Antoons, Sanne Torfs en Eline Vanhauwaert, Chloé Dufrane 
en door de PIBO-campus: Sander Smets en Damien Xhonneux 

 

 

   



o Overzicht van het teeltjaar 2021 

  
o Beheer onkruiden  

 Vooruitzichten 
 Gecombineerde chemisch-mechanische onkruidbestrijding 

  
o Bladschimmelziekten  

 Over welke middelen beschikken we om Cercospora te bestrijden in 
2022? 

  
o Vergelingsziekte in suikerbieten.  

 Hoe bladluizen bestrijden in 2022? 
 Hoe ver staan we in de strijd tegen de vergelingsziekte? 

  
o Aanbevelingen voor het gebruik van stikstof in 2022.  

 Kunnen we een verlaagde dosis correct toepassen? 

  
 ENKEL OP 1 FEBRUARI 2022: Cichorei  

o Bodembewerkingen voor een vlotte opkomst. 
o Onkruidbestrijding 2022 

  
 Besluit 

Heidi Pittomvils, Directeur KBIVB 

  
 Einde om 15u45 (op 8 februari) en om 21u45 (op 1 en 9 februari) 

Inschrijving 

Om deel te nemen aan deze online studievergaderingen moet u zich vooraf inschrijven via 
deze link : Inschrijving online studiedagen suikerbieten en cichorei  

 

Praktisch 

 
Omwille van corona zullen deze studievergaderingen online plaatsvinden. Een computer, 
laptop, smartphone of ander digitaal instrument is dus noodzakelijk om hieraan deel te 
kunnen nemen. 
Deze opleiding telt mee in het kader van de fytolicentie, maar er kan zich slechts 1 
deelnemer per aangemelde computer/laptop laten registreren in het kader van verlenging van 
de fytolicentie. 
Na aanmelding op bovenstaande inschrijvingslink, ontvangt u enkele dagen later een link 
waarmee u zich kan aanmelden. De vergadering zal via Microsoft-teams verlopen, hiervoor 
heeft u geen speciale software nodig. Best controleert u op voorhand of deze link op uw 
computer werkt. 
De online-studienamiddag start om 13.30 uur, de avondsessie start omstreeks 19u30. Iedereen 
dient zich wel aan te melden omstreeks 13u15 of 19u15, zodat alles vlot kan verlopen. Er 
kunnen per vergadering maximaal 300 deelnemers deelnemen.  

 

Meer info  

 Mathias Abts | Departement Landbouw en Visserij | mathias.abts@lv.vlaanderen.be | 
0491 86 85 59 

 Heidi Pittomvils | KBIVB | h.pittomvils@irbab.be | 0477 16 11 37 
 André Wauters | KBIVB | a.wauters@irbab.be | 0496 55 75 08 
 Damien Xhonneux | PIBO-campus | damien.xhonneux@pibo.be | 0476 53 78 26 
 Sander Smets | PIBO-campus | sander.smets@pibo.be | 0474 71 66 42 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2FPages%2FResponsePage.aspx%3Fid%3DfpSgi0A76kSiQywvWi1fkozyVq5CQLZDmdgcOTCJzb5UMDVMQTEyTU9CWThaNVQwTVVLU0FJU1pUQy4u&data=04%7C01%7Clydia.Christiaens%40lv.vlaanderen.be%7C48500d47dae34c2431a608d9dc14a377%7C8ba0947e3b4044eaa2432c2f5a2d5f92%7C0%7C0%7C637782803468624826%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=nkB48kiYPdh%2FgUMxzd24QQiRWwmO003XqfKXP5Ru9MA%3D&reserved=0
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