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Founding sponsorDe publieke opinie èn beleidsmakers bewegen zich in de richting van het gebruik 
van biologische of ecologische bestrijding van ziekten en plagen. Iedereen in de 
(Nederlandse) voedselketen zou meer richting deze groene ontwikkeling moeten 
bewegen. Maar hoe dan?

Landbouwpraktijken als Integrated Pest Management, de belofte van Integrated 
Crop Management en precisielandbouw zouden een antwoord kunnen zijn.

Het tweede Jaarcongres Landbouw zonder Chemie – Hoe dan? brengt de  
commerciële uitdagingen en ecologische kansen van de transitie in kaart.
Daaraan plakt een vervelend commercieel detail: die vormen van land- en  
tuinbouw bestaan in het spectrum tussen conventionele en biologische  
landbouw. Voor de consument zit er echter niets tussen biologisch en  
‘gangbaar’. Hoe creëer je dan toch onderscheid?

Dit congres is voor iedereen in de voedselketen. 
Handel, verwerkers, retailers en out-of-home-formules; zij zullen zich samen  
met consumenten kunnen oriënteren op de marktkansen die meer en nieuwe 
duurzame vormen van bestrijding en land- en tuinbouw bieden. Verder ook  
gewasbeschermingsspecialisten, ontwikkelaars en fabrikanten van ecologische/
biologische bestrijdingsmiddelen, beleidsmakers en -adviseurs, toelatings- en 
handhavingsautoriteiten, akkerbouwers en tuinders.

15 april 2019, 10.00 – 18.00 uur - Natuurlijk Gruun, Zijveling 1, 4032 NT Ommeren

Programma 
Keynote Arne van Aalst (Koppert Biological Systems) en  
Hanneke Verhelst (Syngenta)

Parallelle sessie 1: minder chemie in de praktijk 
Van lichtgroen tot donkergroen, van drones en data tot integrated pest  
management. Welke mogelijkheden zijn er voor de Nederlandse agrariër?  
Met onder andere Hinse Boonstra (Bayer) en Welmoed Deinum  
(Graasboerderij)

Parallelle sessie 2: van beoordelingskader tot beleid 
Nieuwe ontwikkelingen in de toelating van gewasbeschermingsmiddelen  
zijn op komst. Hoe kan de politiek de alternatieven stimuleren? Met onder  
andere Greetje van Heezik (Houthoff), Martha van Abbema (Gemeente 
Twenterand) en Rob van Drent (Ctgb)

Parallelle sessie 3: van land op schap 
Over het creëren van nieuw onderscheid en de commerciële waarde van  
Integrated Crop Management. Met onder andere Jan Seerden (Retail  
Service Groep) en Leon Mol (Ahold Delhaize)

Meer informatie: landbouwzonderchemiehoedan.nl €50  korting  voor leden


