
  

 

Acht handige teeltfiches en adressengids voor de 
biologische groenteteelt 

In het kader van het Interreg-project Vetabio werden 

acht teeltfiches met praktische informatie omtrent 

onkruid- en plaagbeheersing in de biologische teelt 

samengesteld. Deze brochures zijn digitaal beschik-

baar op de website www.inagro.be/publicaties. 

 

Daarnaast werd ook een adressengids samengesteld 

van de biologische groentetelers in het grensgebied 

Vlaanderen-Wallonië-Noord-Frankrijk. Biologische 

telers zullen een gedrukte versie van al deze brochu-

res toegestuurd krijgen. Andere geïnteresseerden 

kunnen de brochures digitaal raadplegen of kunnen 

de brochures bestellen via info.bio@inagro.be.  

 

Overzicht 2010 biologische groentetelers Nord Pas 

de Calais – Vlaanderen – Wallonië 

In deze brochure geven we een overzicht van alle 

telers in het Interreg-gebied. Het betreft de telers 

van West- en Oost-Vlaanderen, Noord-Frankrijk en 

Wallonië. Per teler vind je contactgegevens, be-

drijfsareaal, belangrijkste teelten en of de afzet ver-

loopt via thuisverkoop, korte of lange keten. Deze 

gids moet het mogelijk maken telers met elkaar in 

contact te brengen met dezelfde bedrijfsvoering, 

teelten of interesse. 

 

Netten en afdekkingsmaterialen  

Deze brochure bevat een overzicht van de verschil-

lende soorten netten die op de markt zijn met hun 

belangrijkste eigenschappen en waarvoor ze kunnen 

worden ingezet. Tot slot wordt in de brochure ook 

ingegaan op het onderhoud, opbergen en bewaren 

van netten.  

 

Onkruidbeheersing 

Onkruidbeheersing blijft op de meeste biologische 

bedrijven een belangrijk aandachtspunt. In deze 

brochure worden een aantal strategieën voor on-

kruidbeheersing in verschillende teelten toegelicht. 

Een eerste aspect is de onkruidbeheersing onder 

koepels die braak liggen in de zomer. Verder wor-

den strategieën voor een goede onkruidbeheersing 

in wortelen, kolen en prei toegelicht. 

Thermische onkruidbestrijding 

Thermische onkruidbestrijding of branden is een 

vaak toegepaste en efficiënte manier om kiemend 

onkruid te vernietigen. In deze brochure worden de 

mogelijkheden van branden uitgelegd. Daarnaast is 

er ook aandacht voor materiaalkeuze en een over-

zicht van de belangrijkste verdelers.  

http://www.inagro.be/Publicaties/Documents/

Thermische%20onkruidbestrijding.pdf  

 

Plaagbeheersing in koolgewassen 

Maden van koolvlieg en rupsen van diverse vlinders 

zijn de belangrijkste schadeverwekkers in de biolo-

gische koolteelt. Vermijden of beperken van schade 

door koolvlieg en rupsen vraagt de nodige aandacht 

tijdens de teelt. Andere insectenplagen zoals aard-

vlooien en bladluizen richten vooral in specifieke 

gevallen schade aan. Deze teeltfiche geeft een over-

zicht van de belangrijkste aandachtspunten bij de 

plaagbeheersing in koolgewassen.  

 

Plantenopkweek en gewasbescherming in prei 

De opkweek van biologische preiplanten is een zeer 

delicate zaak. Alleen al de kostprijs van het zaaizaad 

maakt dat er zorgzaam met het plantbed moet wor-
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den omgegaan. In deze brochure geven we een 

overzicht van de verschillende strategieën die mo-

gelijk zijn voor wie zelf planten wil kweken. De 

onkruidbestrijding staat steeds centraal. Verder 

wordt in deze brochure aandacht besteed aan de 

meest voorkomende ziekten en plagen in prei en 

hoe deze kunnen worden aangepakt in de biolo-

gische teelt. 

 

Bestrijding van slakken 

Deze teeltfiche geeft een beschrijving van de twee 

meest voorkomende naaktslakken die schade aan-

richten in de landbouw. Verder kom je meer te 

weten over de factoren die hun ontwikkeling beïn-

vloeden en welke maatregelen er kunnen geno-

men worden om de slakkenpopulatie in te dijken. 

Bestrijding van valse meeldauw in uien 

Deze teeltfiche geeft een overzicht van de belang-

rijkste maatregelen om valse meeldauw tegen te 

gaan in de biologische uienteelt. 

 

Richtlijnen voor een dynamisch bodembeheer 

In deze brochure worden de belangrijkste factoren 

die de bodemactiviteit beïnvloeden beschreven. Je 

krijgt een overzicht van hoe je hierop met een goed 

bodembeheer kan inspelen om een maximale bo-

demvruchtbaarheid te bekomen.  

 

Deze fiches werden opgemaakt in het kader van het pro-

ject Vetabio, dat werd gerealiseerd binnen het Interreg-IV

-project Frankrijk – Wallonië – Vlaanderen. Met de finan-

ciële steun van de Europese Unie (EFRO) en de provincies 

West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen en werden gereali-

seerd in samenwerking met 

Brochure ‘Autonome voederwinning’ voor biologische 
veehouderij en akkerbouw 

Annelies Beeckman, Lieven Delanote 

Voor de akkerbouwers en veehouders werd een 

uitgebreide brochure opgemaakt omtrent autono-

me voedervoorziening op het bedrijf. Deze brochure 

is gericht op het bekomen van een volledig eigen 

voedervoorziening in biologische (melk)veehouderij. 

Hierbij staan vier thema’s die hiertoe kunnen bijdra-

gen centraal.  

Deze brochures wordt digitaal beschikbaar op de 

website www.inagro.be/publicaties. 

Een papieren versie van deze brochure wordt bin-

nenkort verstuurd naar alle biologische akkerbou-

wers / veehouders. Andere geïnteresseerden kun-

nen de brochure bestellen via info.bio@inagro.be.  

Een eerste thema gaat over het belang van begra-

zing en een goed bodembeheer onder (permanent) 

grasland.  

http://www.inagro.be/Publicaties/Documents/Bestrijding%20van%20slakken.pdf
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Contactpersoon: Annelies Beeckman (Inagro Afdeling Biologische productie) 

Tel: +32 (0)51 27 32 51  

E-mail: annelies.beeckman@inagro.be 

Het tweede thema focust op de samenstelling van 

grasland: kiest men voor een combinatie Engels 

raaigras - witte klaver of toch beter een complex 

grasmengsel? Waar dien je bij de samenstelling van 

een grasmengsel rekening mee te houden? Je vindt 

er een overzicht van de eigenschappen van de 

meeste gras- en vlinderbloemige soorten. 

Het derde thema gaat over eiwitteelten voor eigen 

krachtvoedervoorziening. De mogelijkheden, en wat 

je zeker wel of best niet doet bij de teelt van veldbo-

nen of erwten. Kies je voor mengteelt of zuivere 

teelt? En zaai je dan best in het najaar of kan een 

voorjaarszaai ook nog? 

De brochure sluit af met een hoofdstuk over rant-

soensamenstelling. Om te weten hoe je je rantsoen 

dient samen te stellen, is het van belang inzicht te 

hebben in de behoeftes van het vee enerzijds en de 

samenstelling van je voeder anderzijds. Op die ma-

nier kan je het beschikbaar voeder gericht afstem-

men op de behoeftes van het vee. 

De verschillende thema’s worden ook telkens geïllu-

streerd aan de hand van een praktijkvoorbeeld.  

Deze fiches werden opgemaakt in het kader van het 

project Vetabio, dat werd gerealiseerd binnen het 

Interreg-IV-project Frankrijk – Wallonië – Vlaande-

ren. Met de financiële steun van de Europese Unie 

(EFRO) en de provincies West-Vlaanderen en Oost-

Vlaanderen en werden gerealiseerd in samenwer-

king met: 


