Aanmelding Landelijke Aaltjesdag 2013
Bedrijf:
Factuuradres:
Postcode en Plaats:
Aantal personen:
Naam:
E-mail adres:

Uitnodiging
Landelijke Aaltjesdag

Hierbij meld ik mij aan voor de Landelijke Aaltjesdag op
15 november 2013. (Graag aanmelden voor 12 november)
Ik ga akkoord met het factuurbedrag van € 100 p.p.,
excl. BTW, inclusief brochures, lunch en drankjes.
Ik machtig DLV Plant om éénmalig dit bedrag van mijn
rekening af te schrijven op 18 november 2013.

15 november 2013

Rekeningnummer

De Schakel
Oranjelaan 10
3862 CX Nijkerk

(Indien u geen gebruik maakt van automatische incasso wordt u € 11,50
administratiekosten in rekening gebracht)

Handtekening:

Mogelijk gemaakt door:
U kunt de aanmelding sturen naar:
 DLV Plant, Antwoordnummer 108, 6700 VB Wageningen
 Fax: 0317- 460400
 E-mail: s.koop@dlvplant.nl

Organisatie:

Aaltjesbeheersing in de praktijk
Na het succes van vorig jaar met meer dan 100 deelnemers organiseert
het Actieplan Aaltjesbeheersing ook dit jaar weer een landelijke aaltjesdag.
Het is de laatste bijeenkomst in dit kader; het Productschap houdt immers
op te bestaan en dus ook het Actieplan Aaltjesbeheersing.
Deze dag is geschikt voor:
- Adviseurs
- Intermediairs
- Onderzoekers
- Afnemers
Het doel is om zoveel mogelijk kennis te delen en u op de hoogte te
brengen van de nieuwste ontwikkelingen.Tijdens de aaltjesdag is er
voldoende ruimte om uw collega’s uit de aaltjeswereld te ontmoeten.
Wat kunt u verwachten:
- Programma (van 9.30 uur tot 16:00 uur)
- Hand-outs van de presentaties/workshops
- Brochures: Aaltjesmanagement in de Akkerbouw en
“slotbrochure”.
- Koffie, drankjes en lunch

Ochtendprogramma:
09.15 uur
09.30 uur

9.45 uur

10.00 uur
11.00 uur
12.10 uur
Middagprogramma:
13.00 uur
14.00 uur
15.00 uur
16.00 uur

Inloop met koffie
Opening door Adrie Bossers,
voorzitter Stuurgroep Actieplan
Aaltjesbeheersing
Actieplan Aaltjesbeheersing.
Presentatie “slotbrochure” en
tipkalender
Workshops ronde 1
Workshops ronde 2
Lunch

Workshops ronde 3
Workshops ronde 4
Workshops ronde 5
Afsluiting incl drankje, hapje en
materialen markt
NB. Inschrijven voor de workshops kan op de dag zelf.

Workshop 1 Hoe voorkom je dat aaltjes voor miljoenen euro’s schade
doen in suikerbieten ?
Door: Elma Raaijmakers, IRS
Alleen al in de bietenteelt veroorzaken aaltjes voor miljoenen euro’s aan
schade. De verschillende soorten aaltjes, die schade doen in suikerbieten,
komen aan bod. Aan de hand van proefveldresultaten worden diverse
beheersmethoden voor bietencysteaaltjes, stengelaaltjes, vrijlevende
wortelaaltjes en wortelknobbelaaltjes besproken en bediscussieerd.
Workshop 2: Nieuwe ontwikkelingen rond groenbemesters
Door: Johnny Visser, PPO-AGV
In deze workshop worden de resultaten van het laatste onderzoek aan
groenbemesters gepresenteerd. Wat mag je verwachten van zwaardherik
en de verschillende mengsels van groenbemesters op aaltjes. Hoe
ontwikkelt Meloidogyne hapla zich op Tagetes, en hoe zit het met de
waardplantgeschiktheid van diverse groenbemesters op M. fallax.
Workshop 3: Aaltjes en wat kun je waar vinden
Door: Sigrid Arends, DLV Plant
Als je als teler of adviseur geconfronteerd wordt met aaltjes via
bemonsteringsuitslagen, schade in het veld of kwaliteitsderving van
producten dan is vaak het probleem waar je welke informatie kunt vinden
en hoe je het moet toepassen. Tijdens deze workshop wordt je aan de
hand van praktijkvoorbeelden wegwijs gemaakt over de beschikbare
informatie en hoe je deze kunt toepassen.
Workshop 4: AM-Survey; stand van zaken
Door: Mario van Sabben en Loes den Nijs, NVWA
We hebben nu enkele jaren ervaring met de nieuwe bestrijdingsrichtlijn
aardappelmoeheid. Wat voor effecten heeft dit op de bedrijfsvoering en
wat heeft dit ons voor kennis gebracht over de verdeling van de
nematoden in Nederland? Wat zijn de voor- en nadelen van deze nieuwe
regeling? Wat zijn jullie ervaringen, knelpunten en eventuele oplossingen
hiervoor. Wij gaan graag in discussie met jullie om hier meer over te weten
te komen.
Workshop 5 Aaltjes beheersingsstrategie in de Akkerbouw
Door: Albert Wolfs, HLB
Het toepassen van aaltjesbeheersing in de praktijk is vaak lastig. In deze
interactieve workshop wordt aan de hand van praktijksituaties een zo
compleet mogelijk advies opgesteld.

