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Persuitnodiging: 
studiedag ‘IPM in beschermde teelten over de grenzen heen’ 

 
Dinsdag 16 september 2014 om 14 u 

PCS – Schaessestraat 18, 9070 Destelbergen 
 
 
 
 
 
Op dinsdag 16 september 2014 om 14u vindt de studiedag ‘IPM in beschermde teelten over de 
grenzen heen’ plaats op het Proefcentrum voor Sierteelt te Destelbergen. Zowel de pers als de 
tuinbouwsector is harte welkom! 
 
Op deze studiedag krijg je de kans om te zien hoe geïntegreerde gewasbescherming wereldwijd 
toegepast wordt. Je kan er praktische ideeën uitwisselen met IPM-experten uit andere landen. 
Simultaanvertaling wordt voorzien, waardoor taal geen barrière hoeft te zijn. Na afloop kunnen 
deelnemers aanschuiven voor een gezellige barbecue. 
 
 
Programma 

• 14u00: Ontvangst 
• 14u30: Verwelkoming: IPM over de grenzen heen – Alexander Vercamer (voorzitter PCS, België) 
• 14u40: Opbouw van roofmijtenpopulaties met voedingssupplementen: doorbraak voor biologische 

bestrijding – Felix Wäckers (directeur R&D Biobest, België) 
• 15u25: IPM integreren in uw teeltsysteem – Rose Buitenhuis (Canada) 
• 16u00: Efficiëntie van middelen tegen witte vlieg – Andrew G. S. Cuthbertson (Groot-Brittannië) 
• 16u15: Bestrijdingsstrategieën voor Tuta absoluta – Luciana Tavella (Italië) 
• 16u30: Pauze 
• 16u50: Biologische bestrijding in de praktijk: bladluizen in paprika en de uitdagingen van 

rozenteelt – Jeroen van Schelt (Koppert, Nederland) 
• 17u10: Chemie & biologie: mythe versus realiteit – Michael P. Parrella (Verenigde Staten) 
• 17u25: Belang van ervaring voor IPM in de praktijk – Irene Vänninen (Finland) en Neil Helyer 

(Groot-Brittannië) 
• 17u40: De teler aan het woord – Joris Volckaert (sierplanten, België) en Krist Hamerlinck 

(biogroenten, België)  
• 18u00: Rondgang op het PCS 
• 19u00: Barbecue en netwerken op Belgische wijze 

 
Inschrijving pers 
 
Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen via info@pcsierteelt.be of +32(0)9 353 94 94 en te vermelden 
of u deelneemt aan de barbecue.   
 
 
 
 
 
 
 
Deze studiedag kadert in het internationale IOBC-congres van de werkgroep ‘Biologische & geïntegreerde bestrijding in beschermde 
teelten in een gematigd klimaat’ van 14 tot 18 september 2014 in Gent, georganiseerd door het PCS.  
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