
Dinsdag 15 en woensdag 16 januari 2019 
KU Leuven Technologiecampus De Nayer 

Jan Pieter de Nayerlaan 5, 2860 Sint-Katelijne-Waver, België 

Studiedag 

Monitoring en beheersing van actuele ziekten en                 

plagen bij tomaat en paprika 

De presenta es worden a ankelijk van het onderwerp in het Nederlands (NL) of het Engels (EN) 

gegeven. Alle hand-outs zijn in het Engels. Voor meer informa e en inschrijven zie 

www.proefcentrum.be/nieuws. Inschrijven is verplicht en kan tot 8 januari 2019. 

De studiedag van dinsdag 15 januari telt mee als vormingsac viteit voor de fytolicen e. 

Programma woensdag 16 januari 2019 (bedrijfsbezoeken): 

09:00 

10:15 

11:30 

12:30 

Bezoek Proefsta on voor de Groenteteelt (Sint-Katelijne-Waver) 

Bedrijfsbezoek paprikateler: Stannuco (Wommelgem) 

Bedrijfsbezoek tomatenteler: A&D Naenen (Boechout) 

Einde 

Programma dinsdag 15 januari 2019 (presenta es): 

12:00 

13:00 

13:05 

13:25 

13:45 

 

14:05 

 

14:25 

14:45 

15:20 

15:40 

 

16:00 

 

16:20 

 

16:40 

17:00 

17:30 

Registra e 

Welkom 

Crazy roots with its crazy biological solu ons! (Lien Bosmans, Céline Gilli, Ma hias Lutz) (NL) 

Management of crazy roots by cul va on techniques (Wendy Vanlommel, Céline Gilli, Alain Guillou) (NL) 

Tackle crazy roots at the core: reduc on of Agrobacterium by chemical disinfec on (Bart 

Van Calenberge, Pablo Vargas, Céline Hamon) (NL) 

Characteriza on of microorganisms in tomato greenhouses for iden fica on of new biological control 

organisms against crazy roots  (Céline Hamon, Pablo Vargas) (EN) 

Tomato russet mite, screening of pes cides and perspec ves for biological control (Eva Reybroeck) (NL) 

Koffiepauze met beurs en postervoorstellingen 

Autonomous UV-C applica on to control mildew (Marieke Vervoort) (NL) 

Popula on models based on monitoring data for B. tabaci and N. tenuis in Spain (Dirk Janssen, Maria del 

Mar Tellez, Estefania Rodriguez) (NL) 

Automa c classifica on and coun ng of insects on yellow s cky traps (Ard Nieuwenhuizen, Jochen 

Hemming) (NL) 

Release and management strategies to control thrips and aphids with Macrolophus pygmaeus in sweet 

pepper (Nathalie Brenard) (NL) 

Zero pes cides (Marine Guerret, Lucie Drogou) (EN) 

Afslui ng met hapje en drankje 

Einde 



Reisinforma e: 

Campus De Nayer kan gemakkelijk bereikt worden per trein: 

 

Er komen bijna elk half uur treinen 

aan in het sta on van Sint-

Katelijne-Waver. Informa e om je 

reis te plannen kan je vinden op 

www.belgiantrain.be/nl. De Cam-

pus bevindt zich op wandelafstand 

van het sta on van Sint-Katelijne-

Waver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De loca e van de studiedag kan ook per auto bereikt worden: 

 

Als je van Antwerpen of van Brussel komt via de 

E19, neem je afrit 9 Mechelen Noord. Houd 

rechts aan op de afrit en volg de borden “N16/

Mechelen-Centrum/Ring/Mechelen”. Houd 

rechts aan en volg de N16 rich ng de R6 (de ring 

van Mechelen). Ga rechtdoor aan de lichten en 

volg de R6 in de rich ng van Lier/Sint-Katelijne-

Waver. Neem de volgende afslag en sla links af 

bij de lichten naar de N14/Liersesteenweg in de 

rich ng van Lier. Sla rechts af aan de derde 

lichten naar de Hertstraat. Ga rechtdoor ge-

durende 800 m en sla dan rechts af naar de Jan 

Pieter de Nayerlaan. Vanaf hier kan je de borden 

volgen naar de aula waar de studiedag 

plaatsvindt. 

 

Richting 

Antwerpen 

Richting 

Brussel 


