
                       

 

Donderdag 3 okt. 2019 - Koning Boudewijnstadion 
Inschrijving verplicht  

Lezingen, beursruimte, machinedemo’s, bezoek stadion, BBQ. 
Uitnodiging voor aannemers “sportvelden”: 2 programma’s 

Vormingsnammidag om de 2 jaar sinds 2003: 500 bezoekers -15 gespecialiseerde bedrijven. 
Programma van zaal nr 3 is erkend als vorming voor de FYTOLICENTIE  

Zaal TechniGreen n°3: “Onderhoud parkings, opritten, 
stoepen,….  ERKEND VOOR DE FYTOLICENTIE. 
13u30 tot 15u: inschrijving en scannen van de 
identiteitskaarten voor de fytolicentie – expo-ruimte 
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 Overheid (FOD) - Volksgezondheid  
15u45: Geïntegreerde gewasbescherming: Principes van 
geïntegreerde gewasbescherming (IPM Integrated Pest 
Management). Departement Landbouw en Visserij – VL  
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 

Zaal TechniSport n°4: “Sportvelden: aanleg en 
onderhoud.  NIET ERKEND VOOR DE FYTOLICENCIE. 
13u30 tot 15u: inschrijving enbezoek expo-ruimte  
14u00: MECANIC SHOW demo’s onderhoudsmachines 
15u00: Milieuvriendelijke onderhoudstechnieken voor 
natuurgrassportvelden door ervaren terreinverzorgers. 
Uitleg over nieuwe Green Deal "pesticidevrij beheer" 
15u30: Rondleiding bezoek stadion en het voetbalveld.  
16u00: Pauze 
16u30: Bemesting van gazons, sportvelden, groene zones 
volgens laatste Vlaams mestdecreet (MAP 6). VLM. 
17u00: Verschillende typen meststoffen en 
bemestingstechnieken. DGSG-LABOcontrol  
17u30: Voorstudies (bodemonderzoek) bij nieuwe aanleg 
sportvelden, renovatie of onderhoud. DGSG-LABOcontrol 
 
18u30: Drink en walking-bbq 

Info: www.TechniSport.info

    Deelname in de kosten: 30 €/ pers + btw (inclusief ingang beurs, lezingen, walking-bbq, dranken).  
0472 / 37 44 74 – 0472 / 84 52 10.  

Elke inschrijving wordt binnen de 5 dagen bevestigd. Indien u geen bevestiging ontvangt, gelieve met ons contact op te nemen. 
 Contact: info@TechniSport.info – 0472 / 37 44 74 – 0472 / 84 52 10  

Terug sturen vóór 26 sept  

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°:……………………………………….……… 


