
PROGRAMMA

09.15 UUR 

Onthaal, inschrijving en registratie 
fytolicentie

09.30 UUR

Inleiding voormiddag-programma 
door Etienne Elpers - voorzitter 
KNVA

• Proefresultaten biologische 
aardbeien en kleinfruit door 
Sam Neefs – coördinator onderzoek  
Proefcentrum Pamel

• Meeldauw in aardbeien 
bestrijden met een UV-robot, 
sciencefiction of realiteit? door 
Peter Melis, coördinator onderzoek 
aardbeien.

• Rassenonderzoek aardbeien 
op Proefcentrum Hoogstraten 
door Peter Melis – Coördinator 
onderzoek aardbeien Proefcentrum 
Hoogstraaten

• Hoe veilig is onze voeding? 
En wat met  residu’s op 
zachtfruit?  door Pieter Spanoghe 
– Professor Faculteit Bio-ingenieurs-
wetenschappen - Universiteit Gent

12.00 UUR - Broodjesmaaltijd

13.00 UUR

Inleiding namiddag-programma
door Etienne Elpers - voorzitter 
KNVA

• Fotoreportage studiereis 
naar Bretagne door Frans Meur-
rens, secretaris KNVA

• Wijzigingen in de gewas- 
bescherming van aardbeien 
en houtig kleinfruit door Frans 
Meurrens, secretaris KNVA

• Rassenonderzoek frambo-
zen: zijn er nieuwigheden op 
komst?  door Renske Petré – advi-
seur bio pcfruit

• Maakt intercropping  van 
kleinfruit ziekten en plagen 
beheersbaar?  door  Renske Petré 
– adviseur bio pcfruit vzw

16.00 UUR - Receptie

LOCATIE

PROEFCENTRUM PAMEL, Molenstraat 26, 1760 Roosdaal

MEER INFO

Proefcentrum Pamel, 054 32 08 46 proefcentrum.pamel@
vlaamsbrabant.be 
Beleidsverantwoordelijke: Monique Swinnen, gedeputeerde voor 
land- en tuinbouw

PRIJS

10 euro, broodjesmaaltijd inbegrepen, ter plaatse te betalen

INSCHRIJVEN

Tot uiterlijk 12 maart. Via 054 32 08 46 of
www.vlaamsbrabant.be/studiedagpamel

INSPIRATIE EN ONDERSTEUNING VOOR HET KOMENDE TEELTJAAR

Blijf op de hoogte van de nieuwtjes rond aardbeien en houtig 
kleinfruit. Wat zijn de ervaringen met de opkweek van biologi-
sche longcanes? Zijn er nieuwe frambozen- of aardbeirassen op 
komst? Moeten we ons zorgen maken om residu’s op ons fruit? 

Je krijgt een antwoord op deze en meer vragen tijdens de jaarlijk-
se studiedag van het Koninklijk Nationaal Verbond van Aardbei-
telers (KNVA) en Proefcentrum Pamel.

STUDIEDAG

AARDBEIEN EN 
KLEINFRUIT 
Zaterdag 
14 maart 2020

Deze studiedag komt in aanmerking  
voor het behalen van jouw fytolicentie.


