
AVONDsessie

Aankomst en registratie fytolicentie 

Verwelkoming

2019: ruwvoedertekort moet bijgesteld worden
• LGAN: hoge VEM zelfs bij kolfloze maïs
• LG-korrelmaïs: rassenkeuze voor IPM-maïsteelt met hoge opbrengst
• Starcover-maïszaadcoating: een bijkomend wapen in droge jaren
• Vroege onkruidbestrijding bij maïs vraagt een uniforme opkomst
• Productief grasland is onkruidvrij grasland

Krijgen we meer schimmels in maïs? 
• Veel builenbrand in 2018: kan dit vermeden 

worden? 
 

• Kopbrand en rhizoctonia in maïs:  
realiteit of fictie? 

Ignace Ghekiere  
Limagrain Belgium

19.00 u.  

19.15 u.    

Pauwels Actua: druk op gewasbeschermingsmiddelen blijft aanhouden
• Andere zaaizaadontsmetting bij bieten en maïs zorgt voor 

nieuwe strategie op vlak van insectenbestrijding
• Welke erkenningswijzigingen  

staan er ons nog te wachten?

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?

Slotwoord door Joke Schauvliege 
Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw

Receptie en netwerking

Marc Ballekens   
Limagrain Belgium

Programma bijscholing  

FYTOLICENTIE

22.30 u. 

Gelieve in te schrijven tegen ten laatste vrijdag 14 december voor de namiddag- of avondsessie bij Luc Pauwels NV op  
+32 (0)9 344 89 60 of op info@luc-pauwels.be of bij Limagrain Belgium NV op +32 (0)55 39 02 21 of op info@limagrain.be

Nele Bonte   
Limagrain Belgium

Prof. Dr. Ir. Geert Haesaert    
Universiteit Gent 

Stef Dierickx   
Belchim

Dirk Vermeire    
Luc Pauwels NV   

IDENTITEITSKAART MEEBRENGEN!
TELT OOK MEE VOOR DE  
NEDERLANDSE SPUITLICENTIE

• Onkruidbestrijding in maïs: nieuwe strategie dringt zich steeds meer op

LIMAGRAIN NODIGT U UIT:

GROTE AGROMEETING

18 december – Eeklo 
Salons Mimosa
August van Ackerstraat 21
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