Uitnodiging

donderdag 30 juli 2020
12u-16u
Eerste agro-ecologische proefplatform in Vlaanderen

Vijftig ha bio-akkerbouw rond KASTEEL van HANSBEKE
(Oost-Vlaanderen)

PERSOONLIJKE UITNODIGING

op een bijzondere informatienamiddag,
machinedemonstratie en persconferentie.
Het ILVO (Vlaams Instituut voor Landbouw-, Visserij- en VoedingsOnderzoek),
bioteler Felix de Bousies (PHAE) en landbouwonderzoeker en voorlichter Alain
Peeters (RHEA) gaan samenwerken voor een succesvolle toepassing van de
agro-ecologische principes in de dagdagelijkse landbouwpraktijk:
Bodemgezondheid, sluitende nutriëntencycli, een gezonde biodiversiteit die
bruikbaar is in de landbouwbedrijfsvoering, verminderde externe inputs, een
hechtere band tussen producent en consument, een weerbare bedrijfsvoering
en streven naar co-creatieve kennisopbouw.
• We lichten de unieke ambities van de drie partners toe
• We informeren over boerderijcompostering in samenwerkingsverband
(o.b.v. VLM)
• We demonstreren innovatieve landbouwmachines op het veld
• We bespreken reeds ingeplande wetenschappelijke proeven en monitoring
• We vertellen het economisch verhaal achter het teeltsysteem, …
Programma
12u
12u15
		
13u
		
13u30
		

Aankomst van de pers/deelnemers die al eens autonoom willen rondkijken
Persconferentie – toelichting bij de gloednieuwe samenwerking
ILVO – bioteler Felix de Bousies – Prof. Alain. Peeters.
Een snelle hap aan de food truck / last minute aankomst genodigde 		
landbouwers, loonwerkers, adviseurs, beleid…
Vierdelige demo met uitgebreide toelichting ter plekke.
Publiek wordt in 4 bubbles opgesplitst.

• Vernietiging van tijdelijk grasland in een systeem van niet-kerende bodembewerking,
met precisiecultivator, mulcher, ecoploeg, schijveneg en frees
• Boerderijcomposteren met meerdere partners in de praktijk, met demonstratie 		
compostkeerder (PCG)
• Systeem van wisselbouw met tijdelijk grasland, voedergewassen en granen (o.a. boekweit)
• Inzaai van complex groenbedekkermengsel met directzaaimachine.
15u30 Nabespreking - vraagstelling - drankje
16u30 Einde

Inschrijvingslink
(deelname is gratis)

graag vóór maandag 27 juli
Waar: Kasteelpark Hansbeke (Aalter)
Parkeergelegenheid: Warandestraat 35, Hansbeke
Makkelijk bereikbaar te voet of per plooifiets vanuit het station van
Hansbeke.
Meer info: koen.willekens@ilvo.vlaanderen.be
T 09 272 26 73
Voorzie laarzen en een paraplu bij minder goed weer.
Om organisatorische redenen:
graag inschrijven zodat we een aantal “groepen” (corona proof) kunnen maken.
Speciale richtlijnen voor een veilige demo:
• Was en/of ontsmet je handen voor je naar de demo komt.
• Houd 1,5 meter afstand van anderen.
• Kom niet naar de demo als je last hebt van neusverkoudheid, loopneus, niezen,
keelpijn, lichte hoest en/of koorts (tot 38°C).
• Volg de instructies ter plaatse.

ILVO

