Uitnodiging

Studieavond voedergewassen en
veehouderij

Proef- en Vormingscentrum Landbouw, het Biotechnicum, Aegten nv, de Provincie Limburg, het
Landbouwcentrum voedergewassen en de Vlaamse overheid - Departement Landbouw en Visserij nodigen u
op maandag 10 februari uit op de studieavond Voedergewassen en veehouderij te Bocholt.

Programma
19u30

Inschrijvingen + groepsindeling

20u00

Start vergadering met volgende onderwerpen:

LCV-actueel: met o.a. aandacht voor:
- Maisteelt: maïsrassen, zaaizaadontsmetting, vanggewassen
- Werken driftreducerende doppen even goed?
- Precisielandbouw: plaatsspecifieke bekalking
- Uitleg fytolicentie
- Alternatieve gewassen en hun voederwaarde

Sander Palmans, PVL

Hoe goed moeten we ons beschermen bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen?
Praktische info met demonstratie

Dirk Baets

De beste sproeistof
Invloed van de kwaliteit van het uitgangswater op de efficiëntie van gewasbescherming

Marijn Nap, Vlamings

Fyteauscan in de praktijk
Interactieve demonstratie rond duurzaam gebruik van gewasbescherming

23u

Shana Clercx, PVL

Slotwoord

ACTIVITEIT KOMT IN AANMERKING VOOR BIJSCHOLING
FYTOLICENTIE, BRENG JE IDENTITEITSKAART MEE !
in samenwerking met
Landbouwcentrum voor Voedergewassen vzw
www.lcvvzw.be
www.vlaanderen.be/landbouw

Waar-wanneer?
Maandag 10 februari 2020 om 19.30 uur
Biotechnicum
Kaulillerweg 3
3950 Bocholt

Organisatie en inlichtingen
PVL Bocholt
- Sander Palmans
 089/46 29 46
 0472 466 488
Sander.palmans@pvl-bocholt.be

Vlaamse overheid, Departement Landbouw en Visserij
- Marleen Delanoy
 0498/90.35.82
marleen.delanoy@lv.vlaanderen.be
Inschrijving:
Bij voorkeur inschrijven via volgende link : Inschrijving studieavond Voedergewassen en Veehouderij Bocholt
Bij het inschrijven kan u aangeven dat u op de hoogte wenst te blijven van studiedagen georganiseerd door
het Departement Landbouw & Visserij.

Andere studiedagen in deze reeks
Bent u verhinderd op deze datum? Volg dan één van de andere LCV-studievergaderingen voedergewassen en
veehouderij op volgende locaties en data:
GLABBEEK
TONGEREN
SINT-NIKLAAS
POPERINGE
OOSTKAMP
ROOSDAAL
HOOGSTRATEN

avond
avond
namiddag
avond
avond
avond
namiddag

27/01/2020
28/01/2020
29/01/2020
29/01/2020
03/02/2020
04/02/2020
06/02/2020

OUDENAARDE
EEKLO
BOCHOLT
GEEL
WAARLOOS
OOSTROZEBEKE

avond
avond
avond
namiddag
namiddag
avond

06/02/2020
10/02/2020
10/02/2020
11/02/2020
12/02/2020
20/02/2020

Het programma kan u tevens raadplegen in de agenda van het Landbouwleven of op de websites van het LCV
of het Departement Landbouw en Visserij of op de Facebookpagina van het LCV..

Uitschrijven op mails rond dit type evenementen kan door te antwoorden op deze mail, met als onderwerp ‘uitschrijven’ U kan onze privacyverklaring
terugvinden op www.vlaanderen.be/landbouw/privacy. V.U. Patricia De Clercq

in samenwerking met
Landbouwcentrum voor Voedergewassen vzw
www.lcvvzw.be
www.vlaanderen.be/landbouw

