
                       

 

Donderdag 3 oktober 2019  
Koning Boudewijnstadion – Brussel 

  Lezingen - FYTOLICENTIE - demo’s machines (MECANIC SHOW)  

Expo-ruimte met meer dan 15 bedrijven – walking-bbq !    
Korting voor leden en vroege inschrijvingen: 50% vóór 23 augustus-30% vóór 13 sept 

Laatste mogelijke inschrijving maandag 30 september 14 uur !  
 
13u30 tot 15u: inschrijving en scannen van de identiteitskaarten voor de fytolicentie (erkende vorming !)  
  
14u00: Machines demo’s (TechniGreen Mecanic Show) – Niet-chemische onkruidbestrijding 
 

15u15: Fytolicentie, wat, voor wie, hoe aanvragen - stand van zaken - raadplegen persoonlijke dossiers en verlenging 
aanvragen. Federale Overheidsdienst (FOD) - Volksgezondheid  

15u45: Geïntegreerde gewasbescherming: Principes van geïntegreerde gewasbescherming (IPM Integrated Pest 
Management). Departement Landbouw en Visserij – Vlaanderen  

16u30: Pause – bezoek van de expo-ruimte 

17u30: Spuittoestellen: Keuring spuittoestellen: vanaf wanneer is een spuittoestel keuringplichtig - afstelling / kalibratie 
van spuittoestel - bescherming van water: vermijden van puntvervuiling - verwerking van spuitresten / spoelwater. NAC 

18u00: Bemesting van gazons, tuinen, parken, bomen: wat zijn de bepalingen volgens het Vlaamse mestdecreet. VLM 

18u30: Einde van de voordrachten en walking-bbq (Nieuwe ingang KB-stadion: de Bouchoutlaan, 9, 1020 Brussel !)  

    Deelname in de kosten: 30 €/ pers + btw (zonder korting, inclusief ingang beurs, lezingen, bezoek stadion, walking-       

    bbq, dranken). Korting van 5 € +btw indien lid van een van de bovenvermelde verenigingen of NAC cursisten. Extra 
korting van 10 € + btw voor inschrijv. vóór 23-08 (Korting 5 € + btw vóór 13-09). 0472 / 37 44 74 – 0472 / 84 52 10.  

    Deelneming aan programma fytolicentie in de voormiddag is ook mogelijk. Parking (gratis), bus, metro, foto’s, video’s via    

    www.TechniGreen.info met elektronische inschrijvingen  en  nieuwe virtuele beurs info@TechniGreen.info 
Terug sturen vóór 23 august (met 50% korting) -vóór 13 sept met 30% korting –vóór 30 sept (zonder korting) 

naar TechniGreen.info Acgs, Blankenheim 6, 1932 Woluwe of via info@TechniGreen.info.Bevestiging inschrijving wordt 
binnen de 3 dagen per email verstuurd! Indien u geen bevestiging ontvangt, gelieve met ons contact op te nemen.      

Gelieve in HOOFDLETTERS (ook email) in te vullen, aub. Bankrekening Acgs : 001–44 06 171-22      Aantal deelnemers:……… 
 

Naam (van bedrijf): ……………………….....................…...………………………………………………………….…………………………………. 
 

Email (in hoofdletters aub): ................................................….................................................................................................................................. 
 

Straat, nr:................................................….............................................................................................................................................................. 
 

Postcode,  gemeente:….......................................................................................................................................................................................... 
 

Tel – gsm:………….…………………………………………………………………………………BTW n°:……………………………………….……… 


