
 

 
  
 

 

 
 
 

Proefcentrum Fruitteelt, de Nationale Proeftuin voor Witloof, de Vlaamse Overheid – Departement 

Landbouw en Visserij en de vzw Belgische Wijnbouwers nodigen u uit op de  

12DE STUDIEAVOND DRUIVENTEELT : 

GEWASBESCHERMING in de WIJNBOUW 

    

 

PROGRAMMA 

OPENING 

 GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN IN DE DRUIVELAARS 2016 

Bij het overlopen van de geactualiseerde advieslijst voor de erkende gewasbeschermingsmiddelen in 
druivelaars voor wijnproductie, kunnen we vaststellen dat er heel wat wijzigingen zijn voor 2016. Wat 
betekenen deze nieuwe producten teelttechnisch? 

 DRUIVENVILTMIJT 
 

 ACTUALITEITEN IN DE TOEPASSING VAN DE GEWASBESCHERMING 

- Contaminatie van oppervlaktewater met gewasbeschermingsmiddelen door erosie 
- Driftreductie door gebruik van driftreducerende doppen 
- De juiste dosis gebruiken: hulp van de Dosiswijzer (wordt gratis verstrekt op die avond) 

 SOUTH AFRICAN VITICULTURE 

Dr. Erna Blancquaert, onderzoekster wijnbouw aan de Stellenbosch University, was aangenaam verrast 
toen ze de Belgische wijnen leerde kennen. Ze komt deze week in het kader van een klimaatstudie 
even een kijkje nemen bij de Belgische wijnbouw en zal  de wijnbouw in haar thuisland Zuid-Afrika 
toelichten en ze laat ons ook kennismaken met enkele wijnen van daar. 

VRAAGSTELLING 

SLOTWOORD 

 

Nadien is er gelegenheid om tijdens het genot van een glaasje wijn na te praten met de collega’s. 

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

 

WAAR - WANNEER 

Woensdag 29 juni 2016 | 19:00u – 22:30u | HEVERLEE 
Auditorium – De Molen (gebouw 438-02)  – Celestijnenlaan 131  
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INLICHTINGEN 

pcfruit vzw | Proefcentrum Fruitteelt vzw | Kris Vandenwyngaert | 
kris.vandenwyngaert@pcfruit.be | Tel. 011 69 71 11 
 

INSCHRIJVEN 

 

    inschrijving tem 24 juni        ter plekke 

Leden pcfruit vzw   gratis     20 € 

Niet-leden      20 €     30 € 

 
Betaling dient ter plaatse te gebeuren. Drank, versnaperingen en teksten zijn inbegrepen. 
Inschrijven kan gebeuren: 

 via e-mail aan ludwine.meekers@pcfruit.be met vermelding van ‘inschrijving Studiedag 
wijnbouw’ in de titel 

 telefonisch op het nummer 011 69 70 80 
 per fax op het nummer 011 69 71 10 

 
 
 
De studiedag wordt mogelijk gemaakt door de financiële steun van : 
 
 
 
 
 
 

Met financiële steun van de provincie Limburg 
Beleidsverantwoordelijke Landbouw Inge Moors, 

voorzitter pcfruit vzw 

mailto:marie-jeanne.brems@lv.vlaanderen.be

