
Biovelddag Inagro 

Donderdag 8 oktober, 13u30-18u00, Rumbeke-Beitem 

In juni kon de voorjaarseditie van de biovelddag op Inagro wegens de COVID-19 maatregelen niet 

doorgaan. Ondertussen zijn bijeenkomsten en proefveldbezoeken weer mogelijk, mits aan strenge 

maatregelen wordt voldaan. De najaarseditie van de biovelddag kan dus doorgaan en vindt plaats op 

donderdag 8 oktober.  

We wijken af van het klassieke recept om alles op een veilige manier te kunnen organiseren. U kan 

kiezen uit drie rondleidingen langs de verschillende proeven. Hierbij worden de eerste 

onderzoeksresultaten van de veldproeven voorgesteld en wordt een evaluatie gemaakt van het 

voorbije groeiseizoen. De biovelddagen op het proefbedrijf biologische landbouw van Inagro zijn een 

vaste afspraak voor biologische akkerbouwers en groentetelers, boeren met interesse voor bio en 

alle betrokken stakeholders. 

 

Programma: 

Er zijn twee rondleidingen groenteteelt: 13u30-16u40 en 15u30-18u40– stipte start 

- Rassen knolselder, en herfstprei, witte kool, rode kool en zaadvaste wortelen 
- Beheersing van rupsen, luizen en witte vlieg in koolgewassen 
- T-tape in bloemkool en irrigatie knolselder 
- Tripsbeheersing in prei 
- Onkruidbeheersing in spinazie 
- Intercrop veldbonen-knolselder, mulchteelt en groenbemesters 

 

Er is één rondleiding akkerbouw-veehouderij: 14u30-17u30 – stipte start 

- Rassen sorghum 
- Droogteresistente maaimengsels 
- Maïs proeven zaaitijdstip en zaaidiepte 
- Innovatieve teelten: winterlinzen, lupine, soja en quinoa 
- Rassenproef en sporenproef aardappelen 
- Groenbemesters 

 
Praktisch: 

- Waar?   Proefbedrijf Biologische landbouw, Gabriëlstraat 11, 8800 Rumbeke-Beitem 
- Wanneer?  Donderdag 8 oktober 2020 

Extra?    

Deze activiteit komt in aanmerking voor de opleiding fytolicentie. Breng je identiteitskaart 
mee! 

 

Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht. Via onderstaande link kun je een formulier invullen 

om je in te schrijven voor de rondleiding naar keuze. Per rondleiding kunnen we maximaal 25 

personen toelaten. Daarenboven vragen wij om tijdens het bezoek met volgende maatregelen 

rekening te houden: 

· Breng bij voorkeur je eigen mondmasker mee.  



· Deelnemers houden 1,5 meter afstand uitgezonderd de personen die deel uitmaken 
van hetzelfde gezin.  

· Handgel wordt ter beschikking gesteld. Het dragen van een mondmasker is verplicht.  
· Bezoekers die ziektesymptomen vertonen worden niet toegelaten tijdens de 

biovelddag. 
· Respecteer de hygiëne- en veiligheidsvoorschriften tijdens de activiteit. 

 

Inschrijven? 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=5_GpV0FhWEOq60DlGCXjaY4qsSHlUFpHmb

O6zcFr7tNURDlKUThIR0FSVjdRWDFYOFpHOE9JTTBCTS4u  

 

Meer info?  Lieven Delanote, lieven.delanote@inagro.be, 051 27 32 50  

Joran Barbry, joran.barbry@inagro.be, 051 37 32 27 

 

Met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 
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