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Programma
18u45  Ontvangst

19u15  Programma

Groenblijvende vormheesters: Gebruiks-
waarde en mogelijke ziektes en plagen. 
Vormheesters geven een opvallend accent aan 
de tuin en stralen een beleving uit, sortiment en 
standplaatseigenschappen worden toegelicht.  

door Pieter Goossens - PCS Destelbergen

 › Ongediertebeheersing in tuinen en rond 
gebouwen. De afgelopen warme zomer was de 
druk van wespen en mieren uitzonderlijk groot, 
wordt 2019 opnieuw zo een insectenjaar? Bestrij-
ding van ratten en muizen en de impact van de 
nieuwe biociden wetgeving.

door Stein De Meulemeester - Bayer CropScience

 › Nieuwe inzichten bij de aanpak van on-
kruiden en mossen. Het klassieke gamma 
cotactmiddelen slankt zienderogen af, een aantal 
eco-alternatieven dienen zich aan.

door Peter Willemijns- Sanac

22u00   Afsluiten met een hapje en een drankje

Beste klant,

Wij wensen u en uw familie een succesvol maar vooral gezond 2019!

Wij nodigen u graag uit voor onze infovergadering waarin een aantal 
actuele thema’s onder de loep worden genomen. De vergadering gaat 
door in de VIP lounge van Schiervelde en dit op woensdag 13 februari om 
18u45. Nadien wordt u een hapje en een drankje aangeboden. 

Deze informatievergadering telt als vormingsactiviteit voor het verlengen 
of behouden van uw fytolicentie. Uw aanwezigheid wordt geregistreerd 
met uw identiteitskaart, vergeet deze niet!

Om praktische redenen vragen wij om u vóór 10 februari in te 
schrijven via www.sanacagenda.be.

Het wordt zeker en vast een leerrijke ervaring voor u en we kijken dan 
ook vol enthousiasme uit naar uw komst. 

Tot binnenkort! 

Uw SANAC-Team

Locatie (kaartje op ommezijde): 
Bistro Schiervelde, Diksmuidsesteenweg 396, 8800 Roeselare



PARKING 2 
Diksmuidsesteenweg 396/374 
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