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Wandelvoordracht Waarschuwingssysteem 

ACTUA GEWASBESCHERMING 
VOOR BOOMKWEKERIJ 

Dinsdag 26 juli 2016 om 13u00 
Boomkwekerijcentrum regio Wetteren – Halven Akker, 9230 Wetteren 

 Startplaats: achterkant serre van rozenkwekerij Van Sante Carl in Halven Akker 

 Parking: Feestzaal-Taverne ‘De Otorongohoeve’ - Smetledesteenweg 15a, 9230 Wetteren 

 

 

 

Deelname is gratis voor leden van het Waarschuwingssysteem, niet-leden betalen € 20 (excl. BTW).  
Inschrijven is verplicht vóór 18 juli 2016 via www.pcsierteelt.be > agenda. 

Het aantal plaatsen is beperkt, daarom kunnen max. 3 personen per bedrijf inschrijven voor deze voordracht. 

Om in de boomkwekerij op een correcte manier met gewasbescherming om te gaan, dien je de nodige 

kennis over parasieten, nuttigen, preventiemaatregelen en gewasbeschermingsmiddelen te hebben.  

Op deze wandelvoordracht kunnen boomtelers samen met hun medewerkers hun kennis bijschaven en 

naderhand toepassen op hun bedrijf. Van harte welkom! 

Programma fytolicentie P2: 
voor professionele gebruiker  

13u30 Bijen: nut, oorzaken van bijensterfte en  
neveneffecten van fytomiddelen op bijen 
Guido Sterk (IPM Impact) en  
Veerle Mommaerts (Bayer) 

 Biodiversiteit:  
platteland in de bloemetjes    
Mathias D'Hooghe (Agrobeheercentrum Eco2) 

15u00 Speuren naar nuttigen,  
ziekten en plagen  
Liesbet Van Remoortere (PCS) 

 Knolcyperus herkennen en bestrijden 
Pascal Braekman (Dept. LV) 

16u30 Afsluitende drink 

 
 
 
 

 Deze studiedag komt in aanmerking  
als vormingsactiviteit voor de fytolicentie.  
Meer info op www.fytolicentie.be. 

Programma fytolicentie P1:  
voor assistent professionele gebruiker  

13u30 Speuren naar nuttigen,  
ziekten en plagen 
Liesbet Van Remoortere (PCS) 

 Knolcyperus herkennen en 
bestrijden Pascal Braekman (Dept. LV) 

15u00 Gebruik van fytomiddelen: 
 jezelf en het milieu beschermen   
 het etiket goed interpreteren 
 correcte mengvolgorde 
Toon Vanden Berghe  

16u30 Afsluitende drink 

 

 

Deze wandelvoordracht wordt 
georganiseerd door het Waarnemings- 

en Waarschuwingssysteem voor ziekten en plagen  
in boomkwekerij, tuinaanleg en openbaar groen.  
Meer info op www.pcsierteelt.be > waarschuwingen. 

 



 

 

Wegbeschrijving Wandelvoordracht Wetteren – 26/07/2016  
 
 

 
 

Bron: https://www.google.be/maps/dir/50.9981562,3.8948266/50.9977331,3.8970266/@50.9977037,3.8944482,17z/data=!4m2!4m1!3e2 
 

 

Van parking tot startplaats 

Parkeer je wagen op de parking van Feestzaal - Taverne ‘De Otorongohoeve’, Smetledesteenweg 15a 

te 9230 Wetteren en ga te voet verder. Sla ter hoogte van ‘De Otorongohoeve’ linksaf in de straat 

Halven Akker. We komen samen aan de serre van rozenkwekerij Van Sante Carl, die je ziet aan de 

rechterkant van de straat, dit is de achterkant van het bedrijf (2 min. stappen).  

 
 
 
 
 
 


