
	  
	  
	  
Beste	  bioboer(in)	  
	  
Uitnodiging	  Biobedrijfsnetwerk	  Groenten/Akkerbouw	  :	  Uitwisseling	  
bodembeheer/	  opslag	  dierlijke	  mest/	  bezoek	  compostsite	  
	  
We	  nodigen	  jullie	  uit	  op	  8	  oktober	  voor	  een	  thema-‐avond	  waar	  bodembeheer,	  niet-‐kerende	  
grondbewerking,	  groenbemesting	  en	  compostering	  centraal	  staan.	  Aanleiding	  is	  terugkoppeling	  
van	  de	  resultaten	  van	  2	  jaar	  onderzoek	  naar	  niet-‐kerende	  grondbewerking	  en	  groenbemesting	  
met	  veldproeven	  bij	  ILVO	  en	  Inagro	  	  met	  prei	  in	  2012	  en	  knolselder	  dit	  jaar	  .	  
	  
Vorig	  jaar	  zorgde	  een	  diepgaande	  en	  geanimeerde	  uitwisseling	  over	  bodembeheersmaatregelen	  
voor	  een	  zeer	  interessante	  avond,	  weliswaar	  in	  kleine	  groep.	  Dit	  willen	  we	  dit	  jaar	  herhalen	  en	  
we	  hopen	  dan	  ook	  jullie	  talrijk	  te	  mogen	  ontmoeten.	  	  
	  
Bodembeheer	  en	  bemesting	  is	  cruciaal	  voor	  een	  gezond	  gewas	  en	  een	  goede	  opbrengst.	  De	  
kennis	  hierover	  actualiseren	  en	  toetsen	  aan	  nieuwe	  evoluties	  en	  dit	  binnen	  een	  stringent	  
MestactiePlan	  kader	  is	  niet	  eenvoudig.	  Samen	  kennis	  delen	  en	  toetsen	  aan	  verdere	  evoluties	  is	  
dus	  de	  boodschap.	  
	  	  
Volgende	  thema’s	  komen	  aan	  bod	  :	  	  
Bodembeheer	  	  

·	  	  	  	  	  	  	  	  	  Kerende	  versus	  niet-‐kerende	  bodembewerking	  	  
·	  	  	  	  	  	  	  	  	  Groenbemesting	  onder	  de	  vorm	  van	  maaimeststoffen	  
·	  	  	  	  	  	  	  	  	  Boerderijcompost	  voor	  bodemverbetering	  

met	  bezoek	  aan	  het	  TILMAN-‐ORG	  proefperceel	  (knolselder)	  (www.tilman-‐org.net)	  
	  
	   Opslag	  en	  behandeling	  van	  dierlijke	  vaste	  mest	  en	  plantaardige	  restproducten	  

met	  bezoek	  aan	  de	  nieuw	  ingerichte	  composteringsite	  op	  het	  ILVO	  en	  terugkoppeling	  over	  
het	  Genesys	  project	  waarin	  	  o.a.	  compostering	  aan	  bod	  komt.	  

	  
Voorziene	  timing:	  
	  	  
16	  h15	  :	  afspraak	  op	  het	  perceel	  bij	  inrit	  huis	  nr.	  54,	  	  Scheldeweg,	  Gontrode	  (Parkeergelegenheid	  
vooraan	  op	  het	  perceel	  (=	  grasland))	  met	  veldbezoek	  TILMAN-‐ORG	  proef	  
	  
17h30-‐18h15	   :	   bezoek	   composteringssite,	   hoeve	   ILVO,	   inrit	   Burg.	   Van	   Gansberghelaan	   109,	  
Merelbeke	  
	  
18h30-‐20h30	   :	   Bijkomende	   toelichting	   bij	   onderzoeksresultaten	   en	   praktijkgerichte	   discussie,	  
met	  broodjes,	  soep	  en	  drankje	  (Burg.	  Van	  Gansberghelaan	  109,	  Merelbeke)	  
	  	  
Wie	  inschrijft	  voor	  	  vrijdag	  4	  oktober	  via	  an.jamart@bioforumvl.be	  of	  0487/905105	  kan	  rekenen	  
op	  een	  broodje	  en	  soep.	  
Tot	  dan?	  
	  
An	  Jamart,	  BioForum	  Vlaanderen	  
Koen	  Dhoore,	  Landwijzer	  
Lieven	  Delanote	  en	  Annelies	  Beeckman,	  Inagro	  
Koen	  Willekens,	  Bert	  Van	  Gils,	  Bert	  Reubens	  en	  Jarinda	  Viaene,	  ILVO,	  Plant,	  Teelt	  en	  Omgeving	  
	  	  


