Innovatiedialogen ARVESTA
Donderdag 10 januari 2019
10u15-11u00 Welkom op Agriflanders
11u00-11u45 Weerstand verhogen is antibiotica reduceren in de
melkveehouderij
12u00-12u30 DéliPorc: het (smaak)varken van de toekomst?
12u45-13u15 Volatiliteit grondstoffen: hoe hiermee omgaan?
13u30-14u00 Milkrite: Optimaliseren van uw uiergezondheid zonder extra
arbeid, het kan!
14u30-15u15 Weerstand verhogen is antibiotica reduceren in de
melkveehouderij
15u30-16u15 Visie over de economie en de maatschappelijke vraag naar
varkensvlees
16u30-17u00 DéliPorc: het (smaak)varken van de toekomst?
17u00-17u45 Magapor: Waarom uw KI leverancier uw vertrouwen verdient.

Vrijdag 11 januari 2019
10u15-10u45 Magapor: waarom uw KI leverancier uw vertrouwen verdient.
11u00-11u45 Ziektes in opmars: de aanpak van Salmonella op
vleesveebedrijven
12u00-12u30 DéliPorc: het (smaak)varken van de toekomst?
12u45-13u30 Stadstuinbouw & grootschalige tuinbouw. Wat brengt de
toekomst?
13u45-14u30 Interne en externe biosecurity in de varkenshouderij,
het zit in kleine maar soms ook in grote dingen
14u45-15u15 Actualiteiten en innovaties voor de landbouwer van de toekomst
15u30-16u00 Kenocox: Hoe efficiënt ontsmetten bij cryptosporidiose en
coccidiose?
16u15-16u45 Medria: Optimaliseren van uw rendement dankzij
halsbandsensoren.
17u00-17u45 Ziektes in opmars: de aanpak van Salmonella op
vleesveebedrijven

Zaterdag 12 januari 2019
10u15-10u45 Drones in de lucht voor beter graan in het veld.
11u00-11u45 Een tsunami aan labels voor melk: pure marketing of reële
meerwaarde?
12u00-13u00 Innovatieve en duurzame sojateelt in België
13u15-14u00 Beren castreren, vaccineren of intact afmesten?
Taintstop biedt de oplossing.
14u15-15u00 Actualiteiten en innovaties voor de landbouwer van de toekomst
15u15-16u00 Antibioticareductie in de varkenssector: wat is de stand van
zaken?
16u15-17u00 Een tsunami aan labels voor melk: pure marketing of reële
meerwaarde?
17u15-18u00 Anoxia: Een nieuwe revolutionaire methode...beter voor mens en
dier.

Zondag 13 januari 2019
10u15-10u45 Smart farming bij melkvee: AVEVE robotmanager
11u00-11u45 Van boer tot bord: heerlijk dineren op unieke locaties.
12u00-12u30 Medria: Optimaliseren van uw rendement dankzij
halsbandsensoren.
12u45-13u30 Digital farming: van app tot drone
13u45-14u30 Ongedierte: Update over de nieuwe wetgeving omtrent
ongediertebestrijding
14u45-15u30 Bio: de niche voorbij

