
Geïnteresseerd in de nieuwste ontwikkelingen op
het gebied van biopesticiden? 

Neem deel aan het slotevenement van
het project INTERREG

SMARTBIOCONTROL - BioProtect
Op 10 december 2020

 
In de loop van dit project hebben 26 partners van universitaire laboratoria, onderzoekscentra en landbouw

syndicaten hun vaardigheden gebundeld om nieuwe biologische producten te ontdekken die in staat zijn om
veel van de terugkerende schimmelziekten van onze gewassen effectief te bestrijden met respect voor de natuur.

Programma

| Voormiddag van 9U tot 11U30
Moderator : Philippe JACQUES

 

Het portfolio SMARTBIOCONTROL en biopesticiden
Philippe JACQUES (Universiteit Liège-Gembloux Agro-Bio Tech)

 

Gebruik en verwachtingen van de belanghebbenden in de landbouw- en

agrovoedingssector op het gebied van biocontrole, het voorbeeld van

schimmelwerende biomoleculen
Eric COMONT (ISA-Junia Lille) & Alexis JORION (CRA-W)

 

Een nieuwe wetenschappelijke databank over het effect van verschillende

biologische bestrijdingsmiddelen op diverse gastheerplanten
Ali SIAH (ISA-Junia Lille)

 

Vier "success stories" van het project SMARTBIOCONTROL:

Inleiding / Essaid AIT BARKA (Universiteit Reims Champagne-Ardenne)

Lipopeptiden van Bacillus : een innovatief product dat dicht bij de markt

staat / Philippe JACQUES (Universiteit Liège-Gembloux Agro-Bio Tech), Marc ONGENA (Universiteit

de Liège-Gembloux Agro-Bio Tech), François KRIER (Universiteit de Lille), François COUTTE (Polytech

Lille)

De Pseudomonas : een nieuwe bron van lipopeptiden / Valérie LECLÈRE

(Universiteit Lille), Monica HÖFTE (Universiteit Gand)

Actievere gemodificeerde rhamnolipiden / Stephan DOREY (Universiteit Reims

Champagne-Ardenne), Patrick MARTIN (Universiteit Artois), Ali SIAH (ISA-Junia Lille)

De combinatie van Mycorrhizae en polysacchariden, een andere

innovatieve aanpak / Stéphane DECLERCK (Universiteit Catholique de Louvain), Béatrice

RANDOUX (Universiteit Littoral Côte d'Opale) & Élodie CLAVERIE (Materia Nova)

 

Een nieuwe sensor voor de identificatie van pathogenen in het veld
Sylvain DESPREZ (Materia Nova)

 

| 11U30 tot 12U00

Persconferentie
Philippe JACQUES (Universiteit Liège-Gembloux Agro-Bio Tech), Marc ONGENA (Universiteit Liège-Gembloux

Agro-Bio Tech), Valérie LECLÈRE (Universiteit Lille), François KRIER (Universiteit Lille), Louis LIPPENS (PCG),

Essaid AIT BARKA (Universiteit Reims Champagne-Ardenne), Sylvain DESPREZ (Materia Nova)

 

 

| Namiddag van 13U30 tot 16U30
Moderator : Louis LIPPENS

 

Algemene inleiding over biocontrole en hun regulatie

Louis LIPPENS (PCG)

 

Evaluatie van de doeltreffendheid van biocontroleproducten op verschillende

gewassen:

Appel - Schurft / Alexis JORION (CRA-W)

Aardbei - Oïdium en grauwe schimmel / Simon CRAEYE (Inagro)

Aardappel - Meeldauw / Vidéo (FREDON Hauts-de-France)

Wortel - Oïdium / Sofie Darwich (Inagro)

Sla – Grauwe schimmel, Fusarium en Rhizoctonia / Louis LIPPENS (PCG)

Tarwe – Septoria / Renata BRITO (ISA-Yncrea Lille)

 

Biocontrole, laten we er over praten!

Stel uw vragen, geef ons uw mening tijdens het seminarie, alle partners zullen u

antwoorden!

Videoconferentie
In eerste instantie was dit evenement gepland als een face-to-face evenement,
maar uiteindelijk zal het worden gehouden door middel van videoconferentie via
het platform ZOOM. U krijgt toegang tot het platform dankzij een link die u
rechtstreeks naar het evenement doorverwijst. U hoeft geen account aan te
maken. Aangezien het publiek tweetalig is, wordt op het platform een systeem
van simultaanvertaling door professionele tolken geïmplementeerd. Door in te
loggen, kunt u uw discussiekanaal (Frans of Nederlands) kiezen om het
seminarie in uw taal te beluisteren.

Inschrijving
Het seminarie is gratis, maar registratie is verplicht. Geregistreerde deelnemers
ontvangen per e-mail de link naar het ZOOM-platform waarmee u het
evenement kunt volgen.
 

Inschrijvingen via volgende link : 
https://docs.google.com/forms/d/19aSLyIFV3k-4XLGxEw9yHqBSm4iale6jxz-4EShQu30/edit

Meer informatie | Zich uitschrijven 
Stuur een e-mail naar : r&d@fredon-npdc.com

 
Partners

https://docs.google.com/forms/d/19aSLyIFV3k-4XLGxEw9yHqBSm4iale6jxz-4EShQu30/edit
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