Onderzoek & dienstverlening voor siertelers & groenvoorzieners
met steun van:

- Structurele sponsors PCS -

lv.vlaanderen.be

www.vlaio.be

europa.eu

www.oost-vlaanderen.be

www.boerenbond.be

www.avbs.be

- Steunende leden PCS en W&W 2021 -

Aegten - www.aegten.be

Aerts h.a.g.a.s. - www.aertszh.be

AgriCamp - www.agricamp.be

Agri-Tech - info@agritech.be

BASF Belgium Agricultural Solutions
www.agro.basf.be

Bayer CropScience
www.cropscience.bayer.be

Belchim Crop Protection
www.belchim.be

Biobest Group - www.biobestgroup.com

Bio Services Int.

Biogroei - www.biogroei.be

Bio Services International
www.bsi-products.com

Bodemkundige Dienst van België
www.bdb.be

Callens For Gardeners - callens-fg.be

Certis Europe - www.certiseurope.be

CID Lines - www.cidlines.com

CKCert - www.ckcert.be

Compo Expert Benelux
www.compo-expert.be

Corteva Agriscience
www.corteva.be

DCM - www.dcm-info.com

Demagri - www.demagri.be

Disaghor - Dockx - www.disaghorgroup.be

Fito - www.fito.be

Frans Agro - www.fransagro.be

LAMMENS FILIP

ECOstyle - www.ecostyle.be
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Filip Lammens - www.lammensfilip.be

28/01/2021 13:54:48

Hermoo Belgium - www.hermoo.be

ICL Specialty Fertilizers - www.icl-sf.com

Imschoot - www.imschoot.be

Intergrow - www.intergrow.be

Koppert België - www.koppert.be

Limagrain - Advanta - www.advantaseeds.be

Luc Pauwels - www.luc-pauwels.be

Mivena - www.mivena.nl

Muurtuin - www.muurtuin.be

Nufarm - www.nufarm.com/belu

Omnia Flora - www.omniaflora.be

Pelsis Belgium - www.pelsis.com

Royal Brinkman - www.royalbrinkman.be

Sanac - www.sanac.be

Sopura - www.sopura.com

Syngenta Crop Protection
www.syngenta.be

Jouw logo hier ?
Vraag je steunend lidmaatschap PCS en W&W aan
via www.pcsierteelt.be/over-pcs/lidmaatschap.

Tradecorp Benelux
www.tradecorp-belgium.be

Van Den Bergh - www.vandenbergh.co

Verhelst Agri - verhelst-agri.be

- Leden PCS en W&W 2021 Voor PCS- en W&W-leden

Voor W&W-leden

Posters

‘PCS Ziekten en Plagen’ app
via www.ziektenenplagen.be

Onmisbare instrumenten bij de keuze van
het meest geschikte middel in het kader van IPM

Ziekten, plagen en nuttigen herkennen,
de basis voor een geslaagde gewasbescherming

‘Erkende middelen’ 2021

De jaarlijks vernieuwde posters ‘Erkende middelen’ helpen je op weg bij de keuze van het
juiste middel in het kader van IPM. Met de posters ‘Erkende middelen onder bescherming en
open lucht’ heb je een up-to-date overzicht van de erkende gewasbeschermingsmiddelen
tegen ziekten en plagen steeds bij de hand. De poster ‘Erkende herbiciden in de sierteelt’
helpt je bij het kiezen van het juiste middel voor onkruidbestrijding. Ook helpt de poster
‘Reinigings- en ontsmettingsmiddelen in sierteelt’ je om het juiste product te kiezen bij het
onderhouden van serres, gereedschappen, irrigatiesystemen, spuitapparatuur,… Voor leden
zijn deze posters ook online beschikbaar op pcsierteelt.be/diensten/waarschuwingssysteem
> Posters erkende middelen in de sierteelt.

Met deze digitale gids herken je als boomteler of groenvoorziener eenvoudig zelf de waargenomen ziekte, plaag of nuttige op boom- en siergewassen. Dit doe je op basis van foto’s
van schadebeelden en stadia van parasieten en natuurlijke vijanden, gesorteerd per plant
en stadium. Met je login kan je als lid van het Waarnemings- & Waarschuwingssysteem
extra foto’s, de ontwikkelingscycli, achtergrondinfo en het ideale bestrijdingsmoment
van parasieten bekijken. Zo stel je een juiste diagnose, de basis voor een geslaagde
gewasbescherming. Gebruik de gratis app op smartphone, tablet en computer via
www.ziektenenplagen.be. Vind je niet terug wat je zoekt? Als W&W-lid kan je gratis
advies vragen met het invulformulier ‘Advies & stalenonderzoek voor ziekten en plagen’
te vinden op pcsierteelt.be/diensten/waarschuwingssysteem.

proefcentrum voor sierteelt
Schaessestraat 18, 9070 Destelbergen, België
T: +32 (0)9 353 94 94 | E: info@pcsierteelt.be | W: www.pcsierteelt.be

Volg het PCS ook op LinkedIn en Twitter
proefcentrum-voor-sierteelt -

@pcsierteelt

Meer info over het lidmaatschap vind je op www.pcsierteelt.be/over-pcs/lidmaatschap.
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