
Wanneer Dinsdag 29 januari 2019  (9.15u - 16.45u) 

Inschrijven 

• PCA-leden: 25 euro 

• Niet-leden: 40 euro  
 

Koffie en warme maaltijd (+ drankje) inbegrepen  

Waar Salons Mantovani 

Doorn 1, Oudenaarde (langs N60 Gent-Oudenaarde) 

Prijs 

Tot  DONDERDAG 24 JANUARI 2019 

Tel: 09 / 381 86 91 of via www.PCAinfo.be 

E-mail: pca@proefcentrum-kruishoutem.be  

Betaling Inschrijving is verplicht en pas geldig na overschrij-

ving op BE48 7375 0719 2027 (PCA vzw) met 

vermelding ‘Studiedag PCA’ [+ naam deelnemer (s)]

Overschrijven ten laatste op 24 januari 2019 

Organisatie Interprovinciaal Proefcentrum voor de  

Aardappelteelt (PCA) 

Karreweg 6, 9770 Kruishoutem 
 

Inagro vzw, Ieperseweg 87, 8800 Rumbeke-Beitem 

 
Met de steun van: 

NOTEER  OOK: 

 
 

Studieavond aardappelen  

Avowest, Poperinge: 7 februari 2019 om 20.00u 

PCA/Inagro i.s.m. VTI Poperinge  

 

Studieavond aardappelen  

Het Centrum, Kieldrecht: 14 februari 2019 om 20.00u 

PCA/Inagro i.s.m. LTCW 

 

Studieavond aardappelen 

Pibo, Tongeren: 19 februari 2019 om 20.00u 

PCA/Inagro i.s.m. Pibo Tongeren 

 
Programma zie www.PCAinfo.be 

Praktisch 

Dinsdag 29 januari 2019 

Salons Mantovani, Oudenaarde 

 

 

Deze activiteit komt in aanmerking voor de 

FYTOLICENTIE. Breng je IDENTITEITSKAART mee! 

in samenwerking met 

Groeiende sector vraagt  

toenemende professionalisering 
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P  R  O  G  R  A  M  M  A 
Groeiende aardappelsector vraagt toenemende professionalisering 
 

9.15 u  Ontvangst met koffie 
 

9.45 u  Verwelkoming - Alexander Vercamer, voorzitter PCA  
 
 

10.00 u Hoe kan de toelevering bijdragen aan de professionalisering van de aardappelketen? – Niek Depoorter (Arvesta)  

  Arvesta (voorheen Groep AVEVE) is een toonaangevende toeleverancier met bedrijven zoals Sanac, Servagri, ... Via innovatie en doorgedreven expertise wil Arvesta  

  een bijdrage leveren aan de verdere professionalisering van de aardappelketen. 

  Schaalvergroting of verbreding: visie van KBC op de financiering – Bart Verstrynge (KBC)  

  Of het om schaalvergroting of verbreding gaat, verdere professionalisering vraagt investeringen. Hoe beoordeelt KBC een investeringsaanvraag? 

  Kennis van kostprijs  – Ilse Eeckhout (PCA) 

  De basis voor een goede bedrijfsvoering is kennis van kostprijs. Hoe is de kostprijs van aardappelen de laatste jaren geëvolueerd?   

  Rassenkeuze nu en in de toekomst – Marien Winters (Agrico)  

  Meer dan in andere gewassen domineren slechts een beperkt aantal rassen het Vlaams aardappelareaal. Hoe evolueert dat in de toekomst? Komen er robuuste  

  rassen die met weinig gewasbeschermingsmiddelen in een veranderend klimaat toch succesvol kunnen geteeld worden?   

 

12.00 u Vraagstelling en discussie 
 

12.30 u  Middagmaal 
 

14.00 u  Toelichting bij het zesde Vlaamse ontwerp-mestactieprogramma (MAP 6) naar aanleiding van het lopende openbaar onderzoek – VLM 

  Precisietechnieken in de teelt van aardappel: variabel poten – Veerle De Blauwer (Inagro) 

 Iedereen heeft de mond vol over smart farming. Wat kan er vandaag? En welke toepassingen lonen de moeite?  

  Gewasbescherming: vanwaar komen we en waar gaan we naar toe? – Annie Demeyere (Vlaamse Overheid)  

  Veel gewasbeschermingsmiddelen zijn al verdwenen. Van veel andere staat de erkenning onder druk. Houden we nog genoeg middelen over voor een kosten-  

  efficiënte teelt van kwalitatieve aardappelen?   
   
16.00 u  Vraagstelling en discussie 

 

16.30 u Slotwoord - Gedeputeerde Bart Naeyaert, voorzitter Inagro/ondervoorzitter PCA 

Dinsdag 29 januari 2019 


