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Demo ‘Groenbedekkers, een brongerichte aanpak!’
Dinsdag 8 november 2011 – 13u15 tot 16u
Demoperceel ter hoogte van Abelestationsstraat 2, 8970 Poperinge

In kader van de Interreg IVa-projecten SEDIMENT en
PROSENSOLS nodigen Inagro, het departement Landbouw
en Visserij (ADLO) van de Vlaamse Overheid en het stadsbestuur van Poperinge U vriendelijk uit op de demonstratienamiddag rond het nut van groenbedekkers in uw
teeltrotatie.

Programma
__ Kadering Interreg projecten [Mevr. Annelies Pollentier – Inagro]
SEDIMENT is een Europees Interreg IVa-project ter preventie
van erosie van onze bodems. Het project richt zich vooral op het
aansporen van landbouwers om erosiebeperkende teelttechnieken toe te passen en om kleinschalige erosiebestrijdende

De groenbedekker die U aanwendt op uw bedrijf dient te
beantwoorden aan de technische keuzes binnen uw bedrijfsvoering en de op het bedrijf aanwezige machines voor inzaai
en vernietiging van de groenbedekker. Bij het bezoek aan het
demonstratieveld, waar gedurende het najaar verschillende
(mengsels van) groenbedekkers worden opgevolgd, komt U
te weten welke groenbedekker het best te integreren valt in
uw teeltrotatie.

realisaties tussen de percelen aan te leggen.
Het Interreg Iva-project PROSENSOLS streeft naar behoud van
de kwaliteit van onze bodem. Doelstelling van het project is de
bevolking (zowel landbouwers als het brede publiek) alsook
de overheden en administraties te informeren over het belang
van een goed bodembeheer en over de manier waarop we dit
kunnen doen.
__ Groenbedekkers,

een

geducht

wapen

binnen

MAP4

-

[Dhr. Franky Coopman – Inagro]
Doordat groenbedekkers stikstof opnemen uit de bodem, wordt
het verlies van bodemstikstof gedurende de winter beperkt. In
het kader van de nieuwe mestregelgeving in Vlaanderen (MAP4)
komen groenbedekkers op een aantal aspecten naar voor.

__ Rondgang demoperceel - [Dhr. Bart Debussche – ADLO / Dhr. Franky Coopman – Inagro]
Op het perceel van Marc Beddeleem, waar gedurende het najaar verschillende (mengsels van) groenbedekkers worden opgevolgd,
komt u te weten welke groenbedekker het best te integreren valt in uw teeltrotatie.
Bij inzaai werd rekening gehouden met zaaitijdstip, dewelke de financiële kost voor de inzaai van een groenbedekker behoorlijk kan
drukken.
Naast de algemeen bekende soorten werden ook enkele nieuwe soorten/rassen ingezaaid. De in totaal 161 proefvlakken worden
gemeenschappelijk aangehaald en besproken.

__ Wat kan een groenbedekker betekenen voor bijen? – [Dhr. Pieter Verdonckt – Inagro]
In welke mate kunnen gewassen die als groenbedekker geteeld worden ook interessant zijn als stuifmeelbron voor de bijenpopulaties?
Welke gewassen komen hiervoor in aanmerking?
__ Biofumigatie, mogelijkheden en beperkingen op teeltniveau;
Biofumigatie is een biologische vorm van grondontsmetting waarbij de groenbedekker wordt verhakseld en ondergewerkt. In welke mate
is deze vorm van grondontsmetting toepasbaar in Vlaanderen? Welke soorten/rassen komen hiervoor in aanmerking?
__ Het belang van een goed bodembeheer – [Dhr. Lieven Delanote – Inagro]
Het onderhouden van de bodemkwaliteit vraagt continue aandacht bij het werk op het veld. De bewerkingen die je uitvoert, de omstandigheden, de bemesting, de teeltkeuze, enz., hebben allen een positieve of negatieve invloed op de bodemgesteldheid. Het bedekt houden
van de bodem tijdens het najaar/de winter heeft een beschermende werking op de bodem tegen het dichtslempen, beperkt afstroming en
bodemerosie en zorgt alsmede voor een goede humustoestand.

Praktisch
Deze demonamiddag is volledig GRATIS;
Geen inschrijving vereist;
Locatie: Abelestationstraat 2, 8970 Poperinge

Poperinge

Voor meer info, contacteer:
__ Franky Coopman [Inagro vzw, Kenniscentrum bodem]
T 051 /27 33 45 of

Abele

E franky.coopman@inagro.be
__ Pieter Declercq (Inagro vzw, Afdeling Erosiebestrijding)
T 051 27 33 83 of
E pieter.declercq@inagro.be

Belgique
France

__ Bart Debussche [Vlaamse Overheid – ADLO]
T 0473 82 70 14 of
E bart.debussche@lv.vlaanderen.be
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Union Européenne – Fonds Européen de Développement Régional
Europese Unie – Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
Interreg efface les frontières
Interreg doet grenzen vervagen

