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Het Landbouwcentrum voedergewassen vzw , hun partners uit gans Vlaanderen en
de

Vlaamse

Overheid,

Departement

Landbouw

en

Visserij,

Afdeling

Duurzame

Landbouwontwikkeling
kondigen aan:

STUDIEDAGEN
VOEDERGEWASSEN
EN VEEHOUDERIJ 2013
DATA EN LOCATIES
studiedag

tijdstip

Datum

BEKKEVOORT
TONGEREN
POPERINGE
BOCHOLT
SINT-NIKLAAS
ROOSDAAL
EEKLO
OOSTKAMP
HOOGSTRATEN
OUDENAARDE
KONTICH
GEEL
ROESELARE

avond

maandag 28 januari 2013
dinsdag 29 januari 2013
woensdag 30 januari 2013
donderdag 31 januari 2013
donderdag 31 januari 2013
dinsdag 5 februari 2013
dinsdag 5 februari 2013
woensdag 6 februari 2013
donderdag 7 februari 2013
donderdag 7 februari 2013
vrijdag 8 februari 2013
dinsdag 12 februari 2013
donderdag 21 februari 2013

avond
avond
avond
avond
avond
avond
avond
namiddag
avond
namiddag
namiddag
avond

THEMA’S
De sector voedergewassen is onlosmakelijk verbonden met de dierlijke sector en de rundveehouderij in
het bijzonder. Groeiende bedrijven hebben meer dan ooit nood aan voldoende kwalitatieve ruwvoeders.
De voederkosten vormen immers de belangrijkste kostenpost in het geheel. Het belang van ruwvoeder
voor het uiteindelijke kostenplaatje krijgt niet altijd de aandacht van de veehouder die het verdient. Het
behalen van hoge kwalitatieve opbrengsten van de ruwvoederteelten, in hoofdzaak gras en maïs, zijn
daarbij van het allergrootste belang. Op deze studieavonden wordt hier dieper op ingegaan.
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Vaste waarde binnen de studievergaderingen voedergewassen is de lezing LCV-actueel.

Op een

gevatte en krachtige manier worden diverse actuele thema’s vanuit het praktijkonderzoek aangehaald.
Een antwoord wordt gezocht op de vragen van veehouders : ken ik het belang van vruchtwisseling, hoe
behoud ik de organische stof in de bodem, wat gebeurt er als er knolcyperus wordt vastgesteld op mijn
perceel, hoe werk ik mee om de waterkwaliteit te verbeteren en wat betekent de fytolicentie voor mij als
landbouwer. Nieuw is dat ook de resultaten van het rassenonderzoek steevast aan bod zullen komen.
Daarnaast kiezen de plaatselijke organisatoren voor één of meerdere onderwerpen die verder uitgediept
worden. Een greep uit de thema’s :


hoe maak ik als veehouder een goede rassenkeuze rekening houdend met objectieve cijfers?



rijenbemesting bij maïs : wat leren we uit de proeven?



dure rantsoenen, hoe graskuil van mindere kwaliteit inpassen in melkveerantsoenen ?



eiwitgewassen zelf telen : wat zijn de opties?



bodembewerking bij maïs

INLICHTINGEN?
Meer inlichtingen over zowel de praktische organisatie als de inhoudelijke programma’s kan bekomen
worden bij:
LCV vzw ▪ T 014/85 27 07 ▪ an.schellekens@hooibeek.provant.be ▪ www.lcvvzw.be
Departement Landbouw & Visserij - ADLO ▪ T 016/66.61.35 ▪ mathias.abts@lv.vlaanderen.be
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