Uitnodiging
De Werkgroep aardbeien & houtig kleinfruit Onderzoek en Voorlichting; het Departement Landbouw en Visserij van
de Vlaamse overheid, pcfruit vzw, proefcentrum Hoogstraten, Inagro en Boerenbond nodigen u uit op de

STUDIEDAG ZACHTFRUIT

WAAR & WANNEER
Woensdag 19 december 2018 | 9:00u – 17:00u | Hasselt
Auditorium – Vlaams Administratief Centrum - Koningin Astridlaan 50
PROGRAMMA
Voormiddag
09:00
09:30

Inschrijving en onthaal
Sessie 1 (gemeenschappelijk)
- UV-ROBOT: automatiseren en optimaliseren van witziektebestrijding in aardbei (Peter Melis – PCH)
- Tips tegen trips: vechten tegen de bierkaai? (Tim Beliën – pcfruit)
- Wat kan het adviessysteem KRATOS voor uw bedrijf betekenen? (Maxime Bolle – Departement

Landbouw & Visserij)

- D. suzukii bestrijding sturen met monitoring: knelpunten voor IPM en de geldbeugel van de teler.

(Vincent Van Kerckvoorde – pcfruit)

11:15

Sessie 2a (aardbei)
- Monitoring: cruciale schakel in het welslagen van biologische plaagbestrijding (Simon Craeye -

Inagro)

- Sonsation en Limalexia gaan concurrentie aan met standaard rassen (Katrijn Stoffels– PCH)
- Productieverhoging bij Malling Centenary: een kwestie van aangepaste teelttechniek (Nicole Gallace –

pcfruit)

Sessie 2b (houtig kleinfruit)
- Blauwe bessen – diversifiëren is anticiperen (Piet Putzeys – pcfruit)
- Bramen (Miet Boonen & Piet Putzeys – pcfruit)
o Rode vruchtkorrels - een wereldwijd probleem; virussen, bacteriën, galmijten, insecten… ?
o Coolplant – bewaring plantmateriaal

Middagpauze

Uitschrijven op mails rond dit type evenementen kan door te antwoorden op deze mail, met als onderwerp ‘uitschrijven’
U kan onze privacyverklaring terugvinden op www.vlaanderen.be/landbouw/privacy. V.U. Patricia De Clercq

www.vlaanderen.be/landbouw

Namiddag
14:00

Sessie 3a (aardbei)
- Irrigeren en fertigeren van aardbeien in de volle grond volgens de nieuwe richtlijnentabel (Pieter

Janssens - BDB)

- Beperken impact op milieu met sluiten waterstroom op trayveld (Dieter Baets– PCH)
- Driftreductie efficiënt toepassen bij aardbeien (Kris Ruysen – pcfruit)
- Wat kan EIP, VLIF en innovatieve investeringsprojecten voor u betekenen in de bedrijfsvoering?

(Marleen Mertens – Departement Landbouw & Visserij)

Sessie 3b (houtig kleinfruit)
- Driftreductie efficiënt toepassen bij houtig kleinfruit (Kris Ruysen – pcfruit)
- Wat kan EIP, VLIF en innovatieve investeringsprojecten voor u betekenen in de bedrijfsvoering?

(Marleen Mertens – Departement Landbouw & Visserij)
- Eenvoudige maatregelen kunnen erosie vermijden (Tessa De Baets – pcfruit)
- Wegfilteren van N & P uit drainwater (Kim Koopmans – pcfruit)
15:30

Sessie 4 (gemeenschappelijk)
- Consumenteninzichten en marktanalyse rond zachtfruit (Luc Van Bellegem – VLAM)
- Ontwikkelingen in het zachtfruit (Luc Vanoirbeek – VBT)

MEER INFORMATIE
Vlaamse overheid | Departement Landbouw en Visserij | Voorlichting – fruitteelt | Hilde Morren |
hilde.morren@lv.vlaanderen.be | GSM 0492 72 29 53
Pcfruit | Pah-coördinator | Miet Boonen | miet.boonen@pcfruit.be | Tel. 011 69 70 80
Proefcentrum Hoogstraten | Coördinator onderzoek aardbeien | Peter Melis | peter.melis@proefcentrum.be |
03 315 70 52

Tel.

Boerenbond | Tuinbouwconsulent | Christien Miroir | christien.miroir@boerenbond.be | Tel. 016 28 61 57

INSCHRIJVEN
Deelname aan deze studiedag kost 30 euro. Bij vooraf inschrijving (uiterlijk 14 december) krijgt u korting en betaalt
u 20 euro. Betaling dient ter plaatse te gebeuren. Drank en middagmaal zijn inbegrepen.
U kan inschrijven tot en met 14 december 2018


Bij voorkeur via klikken op deze link: Studiedag Zachtfruit 19 december 2018 - VAC Hasselt



Telefonisch op het nummer 011 74 26 80

Deze studiedag komt in aanmerking als vormingsactiviteit voor de fytolicentie.
Breng uw identiteitskaart mee ! Meer info op www.fytolicentie.be.
Alle activiteiten van het Departement Landbouw & Visserij vindt u op: www.vlaanderen.be/landbouw/agenda.

