
Programma bijscholing
FYTOLICENTIE

Telt ook mee voor de
Nederlandse spuitlicentie LIMAGRAIN EN LUC PAUWELS NV 

NODIGEN U UIT VOOR DE • Identiteitskaart meebrengen!

GROTE AGROMEETING• Gelieve in te schrijven tegen ten laatste
zondag 15 december bij Luc Pauwels NV via
info@luc-pauwels.be of +32 (0)9 344 89 60 17 december – Eeklo
of bij Limagrain Belgium via de link: Salons Mimosa

August van Ackerstraat 21https://lgseeds.be/agromeetings/

www.lgseeds.be



22.30 u.

Programma namiddagsessie Programma avondsessie

• Kart al jaren een betrouwbare partner in onkruidbestrijding12.45 u. 19.00 u.Aankomst en registrateii fytolicentei Aankomst en registratei fytolicentei
• Aaltjesbeheersing met Vydate en de juiste plaats van

Zorvec in het fungicideschema van aardappelen• Ritnaaldenbestrijding inWetgeving en klimaat stellen Fytolicentei:Nele Bonte Niels Ingelaeremais en aardappelenmaïsteler voor uitdagingen • stand van zaken;Limagrain Belgium NAC • Efcfiëinter meststofgebruik via betere• Kart al jaren een betrouwbare• Situatie zaadontsmettngien maïs evaluatie én vooruitkijk Erwin Hyndrikxbodemstructuur en wortelontwikkeling .partner in onkruidbestrijding• Vogelschade beperken zonder Mesurol Tradecorp
Een hulpmiddel bij MAP 6• Aaltjesbeheersing met Vydate en de juiste plaats van• Schadelijke bodeminsecten in opmars Wetgeving en klimaat stellen Nele BonteZorvec in het fungicideschema van aardappelen• Plantuitval door pythium en fusarium maïsteler voor uitdagingen Limagrain Belgium

•  Actualiteiten gewasbescherming• vermijden in groentestreken • Situatie zaadontsmettngien maïs Dirk Vermeire
• Bemesting volgens MAP 6 vraagtEfficiënter meststofgebruik via betere• Hitet- en droogtestress in • Vogelschade beperken zonder Mesurol Luc Pauwels NVErwin Hyndrikx andere aanpakbodemstructuur en wortelontwikkeling.maïs zijn niet te verwarren • Schadelijke bodeminsecten in opmarsTradecorp

Een hulpmiddel bij MAP 6• Rassenkeuze in functie van het rantsoen • Plantuitval door pythium en fusarium
Landbouwmarkten en -beleid:vermijden in groentestreken Marc Ballekenswat na 2020?• Actualiteiten gewasbeschermingFytolicentei: Limagrain Belgium• Hitet- en droogtestress in maïs zijn niet te verwarrenNiels Ingelaere Dirk Vermeire • China, VS en brexit: waar gaat het• Bemesting volgens MAP 6• stand van zaken; • Rassenkeuze in functie van het rantsoenNAC Luc Pauwels NV naartoe met onze prijzen?vraagt andere aanpakevaluatie én vooruitkijk

• GLB 2021-2027: grote hervormingen of eerder cosmetcia?Pauwels actua Inge MestdaghPauwels actua • Suikerbieten 2020: is het einde van de tunnel in zicht?Inge Mestdagh • Wat zijn de mogelijkheden voor Corteva Agriscience• Wat zijn de mogelijkheden voor 16.15 u.  Receptei  en netwerkingCorteva Agriscience late zuringbestrijding in weiden?late zuringbestrijding in weiden? Receptei  en netwerking• Ritnaaldenbestrijding in mais en aardappelen


