
AVONDsessienamiddagsessie

LIMAGRAIN NODIGT U UIT:

GROTE AGROMEETING

20 december – Tielt 
Shamrock
Euromarktlaan 24

Programma bijscholing  

FYTOLICENTIE
• Identiteitskaart meebrengen!

• Gelieve in te schrijven voor de  
namiddag- of de avondsessie  
tegen ten laatste maandag 17 december  
bij Disaghor op info@disaghorgroup.be  
of 051/40.31.42.

Marc Ballekens   
Limagrain Belgium

Pieter Spanoghe   
Professor Fytofarmacie Ugent.

Aankomst en registratie fytolicentie 

2019: ruwvoedertekort moet bijgesteld worden
• LGAN: hoge VEM zelfs bij kolfloze maïs
• Starcover-maïszaadcoating: een bijkomend wapen  

in droge jaren
• LG-korrelmaïs: stabiele opbrengst, ook in droge jaren

• Vroege onkruidbestrijding bij maïs vraagt een  
uniforme opkomst

• Productief grasland, absolute noodzaak in 2019

Het gebruik van microgranulaten in maïs en aardappelen stimuleert de start én zorgt voor minder wegval.  

Gewasbescherming in aardappelen - Waar gaan we naartoe?
• Correct gebruik van MH in de praktijk • Hoe vervangen we efficiënt Linuron?

Maïs heeft alle baat bij het gebruik van selectieve onkruidbestrijdingsmiddelen

Is er een verband tussen voedselveiligheid & MRL-normering én  
wat is het gevolg voor de gewasbeschermingspraktijk 

De markten en het GLB
• Alle landbouwmarkten in beweging. Wat kunnen we per sector verwachten in 2019? 
• Het nieuw GLB na 2020: welke zijn de gevolgen voor het premie- en vergroeningsbeleid?

Receptie en netwerking

Thomas Truyen  
Limagrain Belgium

19.00 u.  

19.30 u.    

22.15 u. 

Paul Mertens   
Compo Expert 

Paul Mertens   
Compo Expert 
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EHBO & gewasbeschermingsmiddelen   

Receptie en netwerking

13.30 u. 

14.00 u.   

17.00 u. 

Veerle Maertens  

Thomas Truyen  
Limagrain Belgium

Stijn-Frederik-Martijn   
Disaghor

Stijn-Frederik-Martijn   
Disaghor


