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ZONDAG / DIMANCHE 28 NOV. 2021
11:00 (NL) Belpotato, de brancheorganisatie voor de Belgische 

aardappelketen - Steven De Cuyper (Belpotato)
11:30 (FR) Belpotato, l’organisation de branche pour la filière belge de la 

pomme de terre - Jean Pierre Van Puymbrouck (Belpotato) 
12:00 (NL) Een nieuw waarschuwingsmodel voor alternaria - Pieter 

Vanhaverbeke (PCA)
12:30 (NL) Kiemremming in het post-CIPC-tijdperk - Kürt Demeulemeester 

(INAGRO)
13:00 Lunch break
14:00 (FR) L’anti-germination dans l’époque après CIPC - Kürt 

Demeulemeester (INAGRO)
14:30 (FR) Résultats de 3 années d'essais en pommes de terre robustes 

biologiques - Feriel Benabdallah (CRA-W) 
15:00 (NL) Alternaria sneller opsporen dankzij sensoren, drones en artificiële 

intelligentie: hoe goed werkt het (al)? - Ruben Van De Vijver en 
Jonathan Van Beek (ILVO)

15:30 (NL) Restaarde (tarragrond) contaminatievrij terug naar de akker – 
onderzoek naar geschikte hittebehandelingsprocessen - Steven 
Van Campenhout (Flanders’Food)

16:00 (FR) Gestion de la fertilisation azotée en pomme de terre à l'aide des 
satellites Sentinel-2 - Dimitri Goffart/Yannick Curnel (CRA-W)

16:30 (FR) Un nouveau modèle d’avertissement pour alternaria - (CARAH)

MAANDAG / LUNDI 29 NOV. 2021
11:00 (NL) Belpotato, de brancheorganisatie voor de Belgische aardappelketen 

- Steven De Cuyper (Belpotato)
11:30 (FR) Belpotato, l’organisation de branche pour la filière belge de la 

pomme de terre - Jean Pierre Van Puymbrouck (Belpotato)
12:00 (NL) Een inkijk in de laatste ontwikkelingen van de hybride aardappel - 

Jolien Swanckaert (Aardevo) 
12:30 (NL) Hoever staan we met de vitaliteitstest voor pootgoed? - Johannes 

Ransijn (NAK)
13:00 Lunch break
14:00 (NL) Europa’s ambities in de Farm-to-fork-strategie: wat betekent het 

voor de aardappelsector? - Joris Relaes (ILVO)
14:30 (NL) Het verbruik van aardappelen tijdens de coronapandemie - Kris 

Michiels (VLAM)
15:00 (NL) Restaarde (tarragrond) contaminatievrij terug naar de akker – 

onderzoek naar geschikte hittebehandelingsprocessen - Steven Van 
Campenhout (Flanders’Food)

15:30 (NL) Op zoek naar afzetkanalen voor uw aardappelreststromen? De 
nieuwe B2BE facilitator kan u helpen! - Hilde Muylle (ILVO), Jasmine 
Versyck (B2BE facilitator), Julie Peeters (VLAIO)

16:00 (EN) ADAPT (Accelerated Development of multiple-stress tolerAnt 
PoTato) - Christian Bache (WUR)

16:30 (NL) Food Pilot wordt 10 jaar: wat kan de proeffabriek in Melle voor de 
aardappelverwerkende industrie betekenen? - Nathalie Bernaert (ILVO)

DINSDAG / MARDI 30 NOV. 2021
11:00 (EN) The impact of the pandemic on the global trade of 

potatoes - Cedric Porter (World Potato Markets)
11:30 (NL) De impact van klimaatverandering op 

aardappelteelt in België - Sarah Garée (ILVO)
12:00 (NL) Een groen vaccin tegen de aardappelplaag - Geert 

Haesart (UGent) 
12:30 (NL) Wat is er nieuw binnen WatchITgrow? - Jürgen 

Decloedt (VITO)
13:00 Lunch break
14:00 (FR) Quoi de nouveau dans WatchITgrow? - Isabelle 

Piccard (VITO)
14:30 (EN) Green vaccine against late blight in potato - Geert 

Haesart (UGent)
15:00 (NL) Ziekten en plagen in aardappel en hoe ze te 

bestrijden: een update door de plantendokters van 
het ILVO Diagnosecentrum voor planten - Johan 
Van Vaerenbergh (ILVO)

15:30 (NL) Belgian Fries Pilot, nieuwe frituurlijn bij VEG-i-TEC 
- Maarten Uyttebroek (Flanders' Food) & Imca Sampers 
(Ugent)

16:00 (NL) Klimaatmaatregelen op maat van aardappeltelers: 
eerste pilootboeren laten bedrijf ‘scannen’ door 
Klimrek - Veerle Van linden / Anne-Sophie Sacré (ILVO)

SEMINARS / SEMINAIRES Hall 6 - Moderator / Modérateur: Romain Cools, Belgapom Advisor De seminars zijn gratis voor bezoekers, geen voorinschrijving vereist. / Les séminaires sont gratuits pour les visiteurs (aucune préinscription nécessaire).
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