UITNODIGING STUDIEDAG

Komkommerteelt in tunnel (korte keten)*:
Nuttige insecten als oplossing voor ziekten en
plagen?
Vrijdag 31 januari van 10-15u30

Hoogstraat 54,3360 Bierbeek
*deze dag komt in aanmerking voor de fytolicentie: breng je identiteitskaart mee!

Beste korte keten bio komkommerteler
Het afgelopen jaar werden heel wat problemen ervaren in de teelt van
komkommer onder tunnel of koepelserre. Jen Nold van Het CSA Netwerk, An
Jamart van BioForum Vlaanderen en Biobedrijfsnetwerken(BBN) en Stefanie
de Groote van Proefcentrum voor de Groenteteelt (PCG) ism Kurt De Rodder
van Koppert sloegen de handen in elkaar:

Programma:
9u45: ontvangst met koffie
10u – 10u45: Rondje + terugkoppeling input telers mbt meest voorkomende
ziekten en plagen - An Jamart (BBN) & dagvoorzitter Jen Nold (CSA)
10u45-12u: Gezonde komkommers telen in een tunnel: hoe doe je dat?
Stefanie De Groote en Mathias Willemijns (PCG)
12u-12u45u: lunch
12u45- 13u15: Herkenning en aanpak van ziekten in de biologische
kommerteelt in tunnel – Stefanie De Groote en Mathias Willemijns (PCG)
13u15- 14u15: Aanpak van plagen in de biologische kommerteelt in tunnel & de
rol van nuttige insecten: Kurt De Rodder van Koppert
14u15 – 15u15: uitwisselen van ervaringen – An Jamart & Jen Nold
15u15: afronding door dagvoorzitter – Jen Nold
Tot dan?
Jen Nold – CSA-netwerk
Stefanie De Groote & Mathias
Willemijns – PCG
An Jamart – BioForum
Biobedrijfsnetwerken

Praktisch

Wanneer? Vrijdag 31 januari van 10-15u30
Waar? Hoogstraat 54, 3360 Bierbeek

Inschrijven voor 15/01/2020 via deze link. Dan ontvang je
daags voordien carpoollijst en kan je genieten van
biologische lunch. Om de groep werkbaar te houden kan
gevraagd worden om het aantal deelnemers per bedrijf te
beperken. Bij overschrijding van het maximaal aantal
deelnemers wordt voorrang verleend aan biogecertificeerde
telers. Je wordt hier tijdig van op de hoogte gesteld.
Kostprijs: 20 euro leden BioForum & PCG, 30 euro niet-leden
Meer info: contacteer an.jamart@bioforumvl.be of
0487/905105
*deze dag komt in aanmerking voor de fytolicentie: breng je
identiteitskaart mee!

