Mail onleesbaar? Bekijk hier de webversie

STUDIENAMIDDAG: SPUITTECNHNIEK IN DE
VRUCHTGROENTEN (webinar)

WOENSDAG 24 FEBRUARI 2021
van14u00 tot 16u00
Het Departement Landbouw en Visserij nodigt u uit op een studienamiddag 'Spuittechniek in de
vruchtgroenten' (webinar)

WAAR EN WANNEER?
Locatie: online via computer (webinar).
Woensdag 24 februari 2021 van 14u00 tot 16u00

PROGRAMMA


Spuittechniek
o Resultaten in het kader van onderzoek tomatengalmijt;
o Belang van volume spuitvloeistof, rijsnelheid, doppenkeuze en druk
Door Evelien Aussems (PSKW)



Belangrijkste aandachtspunten bij het onderhoud van je spuittoestel.
Door Luc Kurris (Royal Brinkman)



Hoe maak ik de correcte (perfecte?) spuitoplossing?
Door Frederik De Bosscher (Sanac)



Vullen en reinigen van mijn toestel, doe ik dat goed?
Door Jan Vanwijnsberghe (Inagro)



Veilig werken met gewasbeschermingsmiddelen.
Door Dirk Baets



www.innoseta.eu : uw informatiekanaal voor innovatieve spuittechnieken.
Door David Nuyttens (ILVO)



Beleid rond gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en VLIF steun.
Door Stefaan Kint (Departement Landbouw en Visserij)

Het programma kan u tevens vinden in de Activiteitenagenda van het Departement Landbouw en Visserij

INSCHRIJVING
Deelname is gratis maar inschrijven is verplicht.
Inschrijven kan nog tot en met 1 werkdag voor de studienamiddag maar er zit wel een beperking op het
maximaal aantal deelnemers, snel inschrijven is dus de boodschap!

Inschrijving
PRAKTISCHE INLICHTINGEN
De vergadering gaat heel specifiek over spuittechniek in vruchtgroenten in serres (tomaat, komkommer,
paprika en aubergine) waar er met verticale spuitbomen gewerkt wordt en richt zich dus tot die specifieke
doelgroep van telers.
Omwille van de corona-maatregelen zal deze studienamiddag online plaatsvinden (webinar).
Een computer of laptop is dus noodzakelijk om hieraan deel te kunnen nemen.
Deze opleiding telt mee in het kader van de fytolicentie bijscholing, maar er kan zich slechts 1 deelnemer per
aangemelde computer/laptop laten registreren in het kader van de verlenging van de fytolicentie.
Na aanmelding op bovenstaande inschrijvingslink, ontvangt u ten laatste een werkdag voor de webinar, via
mail, 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 nodige info over hoe testen en hoe
aanloggen, zal in de mail staan met de link die u zal ontvangen. Correct aanloggen is nodig om voor de
fytolicentie bijscholing de nodige registratie te kunnen doen.
Deze online-studievergadering start om 14u00. Iedereen dient zich wel aan te melden omstreeks 13U45, zodat
alles vlot kan verlopen.

MEER INFO




Stefaan Kint|Stefaan.Kint@lv.vlaanderen.be|0478 57 18 71
Evelien Aussems|Evelien.Aussems@proefstation.be|0479 79 82 90
Rani Mertens|Rani.Mertens@proefcentrum.be|03 315 70 52

In samenwerking met de volgende partners

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heeft u deze informatie niet rechtstreeks ontvangen en wenst u deze in de toekomst wel
rechtstreeks te ontvangen? Schrijf u dan in op onze contactendatabank via een mailbericht naar sectoradvies@lv.vlaanderen.be met
als onderwerp ‘inschrijving contacten – Groenteteelt'.
Uitschrijven op mails rond dit type evenementen kan door te antwoorden op deze mail,
met als onderwerp ‘uitschrijven’.

Verantwoordelijke uitgever: Patricia De Clercq - Vlaamse overheid
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