
 
 

 Uitnodiging 

 

www.vlaanderen.be/landbouw 

De Werkgroep aardbeien Onderzoek en Voorlichting; het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse 
overheid, Proefcentrum Hoogstraten (PCH), pcfruit, Inagro en Boerenbond nodigen u uit op de 

NATIONALE STUDIEDAG AARDBEIEN    -    21 december 2016 
 

 
 

PROGRAMMA 
 

Voormiddag (moderator Hilde Morren – Departement Landbouw en Visserij) 
 

08:30 Inschrijving en onthaal 

08:50 Welkom en korte inleiding  (Els Lapage – Departement Landbouw en Visserij) 

- Inzichten in de ziektebestrijding van Phytophthora en Pestalotiopsis (Miet Boonen – pcfruit-pah) 

- Hoe tripsen bestrijden in 2017? (Rik Clymans – pcfruit-TWO) 

- Stand van zaken in de aanpak van Drosophila suzukii (Tim Beliën – pcfruit-TWO) 

- Monitoring: de sleutel tot succes van biologische gewasbescherming (Marieke Vervoort – PCH)  
 Vraagstelling en koffiepauze 
 

- Knelpunten in waterkwaliteit op de MAP-meetpunten (Kim Koopmans – CVBB) 

- Bemesting in volle grond: ervaringen met het KNS-systeem op PCH (Peter Melis – PCH) en     
pcfruit (Miet Boonen– pcfruit-pah) 

- N-fertigatie bij aardbei: wat is de behoefte en is er een link met kwaliteit?                                 
(Pieter Janssens - Bodemkundige Dienst van België vzw) 

- Gereduceerde fosforgift op trayvelden en productievelden (Peter Melis – PCH) 
 Vraagstelling en middagpauze 
 

Namiddag (moderator Tom Van Delm – directeur Proefcentrum Hoogstraten) 

14:00  

- Streven naar jaarrondteelten en dit in functie van het prijsverloop van de aardbeien                    
(Jan Engelen – Coöperatie Hoogstraten cv) 

- Hoe een jaar met aardbeien vullen? Mogelijkheden met junidragers en doordragers                   
(Dirk Vinckx – PCH-voorlichting) 

- Optimalisatie nieuwe rassen:  
Magnum, Malling Centenary, Verity en Murano op substraat (Katrijn Stoffels – PCH) 
Magnum, Malling Centenary, Verity en Harmony in volle grond (Geert Latet – pcfruit-DAT) 

 Vraagstelling 
 

                 Slotwoord  (Gaston Opdekamp, Coöperatie Hoogstraten)   



www.vlaanderen.be/landbouw 

www.vlaanderen.be/landbouw 

WAAR – WANNEER 
 
 

woensdag 21 december 2016 | 8:30u – 16:30u | Hoogstraten 
Kempenzaal | Coöperatie Hoogstraten | Loenhoutseweg 59, 2320 Hoogstraten 

 

Met de wagen: 

                                                                       

MEER INFO 
Vlaamse overheid | Departement Landbouw en Visserij | Voorlichting – fruitteelt | Hilde Morren | 
hilde.morren@lv.vlaanderen.be | GSM 0492 72 29 53  

Proefcentrum Hoogstraten vzw | Coördinator onderzoek aardbeien | Peter Melis| 
peter.melis@proefcentrum.be | Tel. 03 315 70 52 

Pcfruit | Coördinator pah | Miet Boonen | miet.boonen@pcfruit.be | Tel. 011/69 70 80 
 

INSCHRIJVEN 
Deelname aan deze studiedag kost 30 euro. Bij vooraf inschrijven (uiterlijk 15 december) krijgt u korting en 
betaalt u 20 euro. Betaling dient ter plaatse te gebeuren. Drank, middagmaal en teksten zijn inbegrepen. 

U kan inschrijven tot en met 15 december 2016 
 

 via e-mail bij voorlichting@lv.vlaanderen.be met vermelding inschrijving Studiedag aardbeien 2016 
 telefonisch op het nummer 011 74 26 80 
 per fax op het nummer 011 74 26 99 

 
 

Dit studiemoment komt in aanmerking voor de permanente vorming voor de fytolicentie. 
Breng uw identiteitskaart mee!    Meer info op www.fytolicentie.be. 
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