Uitnodiging

Studiedag
Wijnbouw
Vrijdag 24 maart 2017
13.30 tot 16.30 uur
Provinciehuis, Blok F, Raadszaal
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt
De dienst Voorlichting van het Departement Landbouw en
Visserij van de Vlaamse overheid, provincie Limburg, pcfruit
vzw en de vzw Belgische Wijnbouwers nodigen je uit op een
studiedag wijnbouw.

Thema’s
• Valse meeldauw
Misschien wel de voornaamste plaag waarmee iedere wijnbouwer jaarlijks moet afrekenen. Niemand minder dan dr. Ilaria
Pertot van het gerenommeerde instituut Edmund Mach uit
Trento zal hierover toelichting geven. Zij is één van de meest
vooraanstaande fytopathologen m.b.t. Plasmopara viticola
ter wereld. We zijn dan ook zeer verheugd dat zij ons even wil
onderrichten over deze belangrijke ziekte.
• Drosophila suzukii
pcfruit vzw werkt mee in het Europese IWT-project rond
Drosophila suzukii. Eind vorig jaar was hierover een grote meeting op pcfruit waar alle betrokken instituten aanwezig waren
en hun resultaten hebben getoond. Vincent Van Kerckvoorde,
onderzoeker rond dit thema op pcfruit, geeft een overzicht
van de toestand en de mogelijkheden die de wijnbouwer dit
jaar ter beschikking heeft.
• Toerisme
Een moeilijk punt waar je als commerciële wijnbouwer niet
omheen kan. Het is tegelijk een opportuniteit en een valkuil.
Hoe begin je eraan? Wat zijn de valstrikken? Wat moet echt, wat
mag en wat mag zeker niet? Vele vragen waar niet iedere wijnbouwer vandaag een antwoord op kent. Nele Bylois, onderzoeker Toerisme van Hogeschool PXL licht een tipje van de sluier op.
• vzw Belgische Wijnbouwers
Een toelichting vanwege de vzw Belgische Wijnbouwers
• Leidraad gewasbescherming
Die dag is de nieuwe leidraad gewasbescherming beschikbaar.
Hierover wordt een woordje uitleg gegeven.

Inschrijven studiedag en prijs
Inschrijven is verplicht via
www.pcfruit.be/studiedagwijnbouw24maart
of tel. 011–69 70 80 voor 23 maart.
Voor leden pcfruit is deze studiedag gratis.
Niet-leden betalen ter plaatse 20 euro.

Leidraad gewasbescherming

Dr. I. Pertot, van het Instituut
Edmund Mach is één van
de meest vooraanstaande
fytopathologen m.b.t.
Plasmopara viticola ter wereld.
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Leden van pcfruit of van vzw Belgische wijnbouwers ontvangen op deze studiedag één leidraad gratis. Niet-leden betalen hiervoor ter plaatse 10 euro. Q

