
60 JAAR EXPERT IN 
LAND- EN TUINBOUW,
5 JAAR INAGRO
JAARVERSLAG 2016



60 JAAR EXPERT IN 
LAND- EN TUINBOUW,
5 JAAR INAGRO
JAARVERSLAG 2016

1



Voorwoord

Je eigen bedrijf in vraag stellen, dat moet natuurlijk niet elke dag. Toch is dat af en 
toe eens goed. De markt, de samenleving en de regelgeving zijn namelijk constant in 
beweging. De grootste constante is dat de omgeving, waarin je als land- en tuinbouwer 
opereert, voortdurend in evolutie is. Dat dwingt  je ertoe om op tijd en stond ernstig na te 
denken over je bedrijf. Ook kruispunten, zoals grote investeringen, de instap van  zoon of 
dochter of een overname, lenen zich ertoe om grondig na te denken over de bedrijfs- 
strategie. ‘Doorgaan, zoals we gewoon zijn te doen’, is enkel een goede keuze als er goed 
over nagedacht is. En als je een duidelijke richting gekozen hebt, dan is het belangrijk om 
in alle beslissingen koers te houden !

Vanuit Inagro hebben we geen dogma’s over goede of foute bedrijfsmodellen. Daarom 
kijken we met een open vizier naar elke landbouwvorm die een duurzame en leefbare 
toekomst wil opbouwen. In dit jaarverslag vind je dan ook inspirerende artikels over onder 
meer omschakelen naar bio, de dakserre, verbreding, kolen en prei en varkenshouderij, 
stuk voor stuk waardevolle bedrijfsmodellen.

In West-Vlaanderen zijn er ongeveer 8000 landbouwbedrijven met 200.000 ha akkers en 
weilanden. We staan in voor een derde van de landbouwproductie in Vlaanderen. Geen 
slechte cijfers. Maar dat betekent ook dat er veel ‘kleine’ producenten zijn, in een keten 
met steeds minder spelers-afnemers-toeleveranciers. Zowel bij de toelevering als aan  
de afnemerszijde zien we fusies en overnames. Daardoor krijgen die partijen meer 
marktmacht, maar heeft de land- en tuinbouwer minder keuzemogelijkheden. 

Hoe kunnen we daarmee omgaan ? Samenwerking is een deel van het antwoord. Dat 
kan op vele vlakken, bijvoorbeeld aan de verkoop- en aankoopzijde, op het vlak van 
belangenverdediging bij de overheden, maar zeker ook rond kennis. We hebben  al een 
sterke traditie in samenwerken. Dat bewijzen de afzetcoöperaties. In tijden van crisis 
heeft coöperatief ondernemen de boeren sterker gemaakt. Coöperatief ondernemen zit 
ook wereldwijd in de lift. Het is geen wondermiddel, maar heeft wel zijn troeven. Zijn we 
die uit het oog verloren ? 

De coöperatie moet er dan ook over waken dat ze een echte coöperatie blijft. Een gedreven  
ledenwerking, transparantie en heldere communicatie zijn essentieel. Min of meer  
nieuw in het landschap zijn de producentenorganisaties. De coöperaties zijn producenten- 
organisaties avant la lettre. Ook zij bieden kansen voor het individuele bedrijf. Via een 
producentenorganisatie kan je je positie verstevigen in de keten. In een recent verleden 
zagen we de ontwikkeling van de PO’s in de groenten. De jongste telg is de PO varkens.  
En er volgen er ongetwijfeld nog. Die kansen komen tot stand in een Europees kader. 
Grijpen we die ?

Bart Naeyaert
Voorzitter Inagro en gedeputeerde voor landbouw‘‘Durven in vraag stellen 

en durven samenwerken
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1
60 jaar expert in 
land- en tuinbouw, 
5 jaar inagro

3  Voorwoord

5  60 jaar expert in land- en tuinbouw, 5 jaar Inagro

9  Samen voor duurzame groei

15  Investeren in de toekomst

23  Blikvangers uit onderzoek en dienstverlening

39  Campagnes en events in de kijker

47  Nuttig en interessant

André Calus
Directeur – 1989 tot 2012

In het jubileumjaar haalden oud-medewerkers herinneringen op uit hun loopbaan in Beitem.
Deze vindt u terug op bovenstaande titelpagina's.

Dicht bij de landbouwer de problemen aanvoelen, 
er via onderzoek iets aan doen en de boodschap  
terugbrengen. Dat is de essentie van Inagro.
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2016, een feestjaar voor Inagro
60 jaar geleden startte in Beitem het praktijkonderzoek en bijhorende voorlichting ter 
ondersteuning van de noodlijdende vlassector. Na heel wat evoluties kreeg het proefcentrum 
in 2011 een nieuwe naam en organisatiestructuur. Om dat dubbele jubileum te vieren, 
organiseerden we feestelijkheden en ontvingen we bijzondere bezoekers. We werpen een blik op 
een geslaagd feestjaar …

Jubileumviering 

Op vrijdag 11 maart trokken we de festiviteiten op gang met een jubileumfeest in aanwezigheid van Vlaams minister 
van Landbouw Joke Schauvliege en heel wat prominenten uit de land- en tuinbouwsector, het onderzoek, de indus-
trie en de diverse overheden.

Schoon Boeren fietstocht
De landbouwsector zet in op de productie van hoogkwalitatieve producten met veel aandacht voor het milieu en de 
omgeving. Ook op West-Vlaamse bodem streven landbouwers naar duurzame bedrijfsvoering. Om zoveel mogelijk 
mensen te laten kennismaken met de landbouw om de hoek, sprong Inagro op zondag 17 april samen met zo’n 800 
burgers op de fiets.

Opendeurdag
“Hoe groeit jouw voedsel in 2025 ?” was de centrale vraag tijdens onze opendeurdag op 28 augustus. Die lokte heel 
wat nieuwsgierige boeren en burgers. Met demonstraties, experimentjes en proevertjes vertelden medewerkers 
hoe de land- en tuinbouwers vandaag en in de toekomst lekkere gezonde voeding op ons bord brengen.

Bijzondere bezoekers
Onze gouverneur Carl Decaluwé nodigde de Ameri-
kaanse ambassadeur Denise Campbell Bauer uit voor 
een bezoek aan Inagro. Op 27 april was het zover. Op 
het programma stond een bezoek aan de aquacultuur- 
en de serreafdeling.

 
De Provinciale Landbouwkamer voor West-Vlaanderen 
steunt de werking van Inagro en mocht dus zeker niet 
ontbreken op onze planning. Op 1 juni ontdekten de 
nieuwe leden van de Landbouwkamer samen met 
de voormalige leden onze innovaties, waaronder de 
prei in hydrocultuur en de veelbelovende teelten in de 
innovatieve tuin.
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2
SAMEN VOOR
DUURZAME GROEI

Daniël Cloet 
Proefveldhouder – 1966 tot 2003

Ik heb mijn taak als proefveldhouder altijd zo goed 
mogelijk proberen te doen, omdat ik het resultaat  
ervan onmiddellijk aan den lijve ondervond.

Ook de partners uit het samenwerkingsplatform 
Agrolink Vlaanderen gingen een kijkje nemen bij onze 
innovaties. Op 13 juni lieten onderzoekers van univer-
siteiten en andere proefcentra zich onderdompelen in 
onder meer de wereld van de insecten.

Op 28 juni keerden een zestigtal oud-bestuursleden 
terug naar het centrum. Na een terugblik op 60 jaar 
onderzoek in Beitem kregen ze een rondleiding op de 
site.

2 september stond volledig in het teken van 15 jaar GEP-onderzoek in Inagro. Een internationaal gezelschap uit 
de fytowereld kwam bijeen in Beitem om het jubileum te vieren en kennis te maken met de recentste innovaties, 
waaronder de nieuwe spuitrobot. We lanceerden er ook de nieuwe brochure ‘Inagro, your partner in research on 
plant protection’, waarin we onze onderzoeksmogelijkheden rond gewasbescherming op een rijtje zetten.
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Inagro,  
Actief in ...

Aardbeien en
KLEINFRUIT

Tuinbouw 
openlucht

Glas-
groenten

WitloofEetbare  
paddenstoelen

Aqua-
cultuur

Melkvee- 
houderij

INSECTEN-
KWEEK

Biologische 
productie

Biogas 
productie

Intensieve 
veehouderij

Landbouw-
verbreding- 
en educatie

staalname  
en Analyses

Akkerbouw

INAGRO 
FOCUST OP …
Rassenkeuze, 
teelttechniek, 
water, energie, 
bodem, gewas-
bescherming, 
bedrijfsintegratie, 
agrarisch  
natuurbeheer, 
luchtemissies,  
innovatie,  
biodiversiteit,
smartfarming,
diversificatie.
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INAGRO IN CIJFERS

10 % management

26% voorlichters

16% ondersteunende
diensten

189 personeels- 
leden mannen

Personeel

100

48% onderzoekers

vrouwen

Proef tuin
nieuws

Activiteiten
demo’s, studiedagen,  
proefveldbezoeken, …  
als organisator of 
mede-organisator

met 

11.422 
deelnemers

4.472 
geregistreerde leden

Spreker of standhouder op 28 activiteiten georganiseerd door derden

2162 
verschillende 
gewassen 
en dieren 

183 
artikels in 
de vakpers

151

projecten
115

persberichten waarvan  
15 met persconferentie

verschillende 
proeven

469

89

Grond 67%

Gewas 19%

Water 6%

Mest 8%

Proeven met 63.929 
stalen in het labo

14.827.637
euro omzet

€
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Inagro haalt extra onderzoeksmiddelen  
naar West-Vlaanderen
Dankzij een succesvolle projectronde bij verschillende 
projectprogramma’s haalde Inagro in 2016 heel wat 
Europese middelen naar West-Vlaanderen. Daarmee zal het 
proefcentrum de komende jaren nieuwe kennis en ervaring 
opdoen om land- en tuinbouwers in de regio verder bij te staan 
en te helpen innoveren. Bovendien zorgt de samenwerking met 
verschillende partners op nationaal en Europees niveau voor 
interessante contacten en uitwisselingen.

Inagro wil de ‘R&D-afdeling’ zijn 
van alle land- en tuinbouwbe-
drijven in de regio. Onderzoek 
en ontwikkeling kosten geld, en 
daarom zette het proefcentrum ook 
in 2016 weer sterk in op projecten 
om de sector vooruit te helpen. 
Zo streeft Inagro ernaar land- en 
tuinbouwers nog beter te kunnen 
bijstaan bij het vinden van prak-
tische oplossingen voor actuele 
en toekomstige uitdagingen. Via 
onze nieuwsbrief, maar ook op 
studiedagen en demonstraties 
zullen land- en tuinbouwers tijdig 
de vruchten kunnen plukken van 
het onderzoek.

“Projectvoorstellen schrijven 
vraagt veel tijd en expertise”, 
getuigt adjunct-directeur Greet 
Ghekiere, die de projectwerking van  
nabij opvolgt. “Onze inspanningen 

worden niet altijd beloond met een 
goedgekeurd projectvoorstel. Het 
is immers een zeer competitief 
gebeuren.” Toch is het schrijfproces  
op zich al waardevol voor Inagro. 
“In projectvoorstellen krijgen 
nieuwe ideeën vorm en worden 
nieuwe samenwerkingsverbanden 
gesmeed. Is een projectvoorstel 
niet goedgekeurd, dan zien we de 
ontwikkelde concepten vaak toch 
nog landen in latere projecten 
of samenwerkingen”, gaat Greet 
verder. “Het moment waarop we 
vernemen dat een project goedge-
keurd is, is altijd een moment van 
overwinning. Dankzij de talrijke 
projecten kunnen we heel veel 
kennis en diensten laagdrempelig 
aanbieden aan onze land- en 
tuinbouwers. De projectmiddelen 
komen zo in belangrijke mate bij  
de land- en tuinbouwers terecht.”

3
INVESTEREN
IN DE TOEKOMST

Bij aanvang hadden wij praktisch geen materiaal. 
Daarom gebruikten we het gereedschap van de  
proefveldhouders. Bij hen waren we kind aan huis.

Achiel Denoo 
Eerste hoofdtechnisch assistent – 1957 tot 1996
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Agrotopia, een inspirerende proeftuin  
voor innovaties in glastuinbouw
Dat landbouw en industrie geen concurrenten hoeven te 
zijn in ruimtegebruik bewijzen Inagro en REO Veiling. In 
2016 zetten de partners verdere stappen in de realisatie 
van Agrotopia, de toekomstgerichte onderzoekseenheid 
voor glasgroenten op het dak van de kistenloods van REO 
Veiling in Roeselare. 

Feestelijke opening 
vernieuwde onderzoeks- 
infrastructuur druk 
bijgewoond
Op 18 november 2016 nam de  
afdeling eetbare paddenstoelen  
officieel haar intrek in de vernieuwde  
onderzoeksinfrastructuur. Die laat 
toe om beter in te spelen op de  
onderzoeksvragen van de  
champignonsector in West- 
Vlaanderen en ver daarbuiten.  
Een internationaal gezelschap uit 
de sector verzamelde in Inagro 
voor een boeiende namiddag  
met interessante inzichten,  
een overzicht van de nieuwe  
onderzoeksmogelijkheden en  
een technische rondgang door de 
nieuwe en vernieuwde ruimtes.  
Met de investeringen in een  
grondige modernisering en uit- 
breiding van de onderzoeks- 
faciliteiten geven de Provincie 
West-Vlaanderen en de Vlaamse 
Overheid opnieuw een positief 
signaal aan de champignontelers.

Kweekcellen met sas voor 
proeven met biologische 
bestrijdingsmiddelen
Uit het nauwe overleg met de 
sector bleek de noodzaak naar 
het opdrijven van de strijd tegen 
ziekten en plagen, bij voorkeur op 
een biologische manier. Dankzij de 
bouw van drie nieuwe kweekcellen 

met een sas is Inagro optimaal 
uitgerust om dergelijke proeven uit 
te voeren. Daarbij is er geen risico 
op kruiscontaminatie naar andere 
teeltcellen. De onderzoekers 
kunnen het sas immers in over-  
of onderdruk plaatsen, naargelang 
het type proef. 

Sinds de ingebruikname van de 
kweekcellen zijn al een aantal  
efficiëntieproeven uitgevoerd, 
waarbij we gezonde teelten infec-
teerden met champignonmuggen. 
Dankzij toegediende nematoden 
krijgen de larven van die plaag- 
insecten geen overlevingskans  
en wordt de champignonmug duur-
zaam en biologisch bestreden.

Bijkomend en innovatief 
onderzoeksdomein schiet  
uit de startblokken
Karakteristiek aan de teelt van 
champignons is de groei op com-
post. Dat mengsel, dat bestaat uit 
stro, paardenmest, kippenmest, 
water en gips, vergt een heel  
productieproces. Op aangeven  
van de sector zijn alle voor- 
zieningen aanwezig voor onderzoek 
naar dat composteringsproces. 
Dankzij ‘compostbunkers’ doet 
Inagro nu zelf onderzoek naar 
de receptuur van het initiële 
grondstoffenmengsel. 

De bunkers zijn voorzien van 
wandverwarming en speciale 
beluchtingsvloeren die het 
composteringsproces voldoende 
aeroob houden. Om in de toekomst 
praktijkonderzoek te kunnen 
uitvoeren naar compostering van 
alternatieve grondstoffen zijn 
extra buizenstelsels gegoten in de 
betonvloer. Die kunnen lucht onder 
druk blazen met een hoger debiet 
dan gebruikelijk. Die installatie 
is absoluut uniek in Europa. De 
testresultaten van de eerste proe-
ven rond compostering zijn alvast 
veelbelovend.

Nieuwe onderzoeksinfrastructuur  
eetbare paddenstoelen bevestigt  
vertrouwen in sector

Deze realisatie kwam tot stand met steun van Provincie West-Vlaanderen en de Vlaamse Overheid.

Demonstratie van innovatieve 
technologie
In de zomer van 2017 start de 
bouw van de dakserre. Die zal in 
2018 de deuren openen en unieke 
kansen bieden voor onderzoek en 
innovatie in de glastuinbouw. Via 
een ontwerpwedstrijd verwierf het 
team van META architectuurbureau 
met partners Van Bergen Kolpa 
Architecten, Smiemans, Tractebel 
Engineering en Wageningen UR 
Glastuinbouw de opdracht tot 
realisatie van het project. In hun 
sterk ontwerp gaan architectuur en 
serretechniek hand in hand. 

Met ongeveer 6000 m² teelt- 
compartimenten voor blad-  
en vruchtgroenten zal de onder-
zoeksserre representatief zijn  
voor de moderne teelt van  
dergelijke gewassen. 
Daarnaast is er ook plaats voor 
kennisuitwisseling en demon-
stratie van nieuwe technologieën. 
In een ‘etalageruimte’ zullen 
telers de nieuwste innovaties van 
de toelevering kunnen bekijken. 
Voor de samenwerking met die 
bedrijven en de realisatie van 
diverse projecten wierf Inagro een 
projectontwikkelaar aan.    

Niet toevallig ‘Agrotopia’
De dakserre krijgt de inspirerende 
naam ‘Agrotopia’. Die verwijst naar 
landbouw (‘ager’) en ‘top’, het hoog-
ste punt of het hoogst bereikbare. 
Fonetisch bevat de naam ook ‘toop’, 
Grieks voor ‘unieke ontmoetings-
plaats’ en West-Vlaams voor ‘sa-
men’. De dakserre is bij uitstek een 
plaats waar onderzoekers, telers, 
toeleveranciers, onderwijs en maat-
schappij elkaar kunnen ontmoeten 
en kunnen samenwerken. De 
volledige naam doet ook denken aan 
‘utopia’. In zijn boek ‘Utopia’ zocht 
Thomas More naar oplossingen om 
tot een betere situatie te komen.

Leerstoel beantwoordt 
onderzoeksvragen van de 
toekomst
De duurzame ontwikkeling van de 
glastuinbouw staat voor technolo-
gische uitdagingen. In de leerstoel 
‘Agrotopia’ werken Inagro, REO 
Veiling en Universiteit Gent samen 
om duurzame glastuinbouw verder 
te ontwikkelen. De leerstoel wil 
een inspirerend kader creëren dat 
in binnen- en buitenland gekend 
is voor zijn visionaire oplossingen 
in verticale land- en tuinbouw en 
stadstuinbouw.
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Onderzoek naar insectenkweek verpopt
Drie jaar na de opstart van kleinschalig onderzoek naar de mogelijkheden van professionele 
insectenkweek verpopt de kweek bij Inagro. Dankzij de goedkeuring van nieuwe projecten kan 
het onderzoek doorgroeien naar een volwassen stadium. Daarin staan automatisatie en gebruik 
van reststromen centraal.

Met de uitbouw van vier grote 
en twee kleine klimaatruimtes 
voor gericht onderzoek naar 
professionele insectenkweek 
beklemtoont Inagro het potentieel 
van deze jonge sector, maar ook 
de nood aan verder onderzoek. De 
nieuwe infrastructuur laat toe om 
proeven te doen met verschillende 
insectensoorten onder diverse 
klimatologische omstandigheden. 
Dankzij de materiaalkeuze kan 
dat bovendien onder hygiënische 
omstandigheden verlopen. 

Naar verwachting zal insectenmeel 
medio 2017 toegelaten zijn in 
visvoeder. De nieuwe klimaat-
ruimtes bevinden zich dan ook 
vlakbij de afdeling aquacultuur, 
zodat we visvoeder op basis van 
insecten vlot kunnen uittesten in 
praktijkomstandigheden.

Mens, dier en robot
Insecten hebben niet alleen 
toekomst in visvoeder. Er is ook 
potentieel voor veevoeder. Om het 
gebruik bij dieren ook effectief toe 
te laten, zijn nog veranderingen 
in de wetgeving nodig. Humane 
voeding met insecten is wel al 
toegestaan en wordt ook verkocht. 

Zowel bij voeding als bij voeder 
zorgt de kostprijs ervoor dat de 
insectenkweek niet volledig kan 
ontluiken. Daarom trekt Inagro de 
kaart van automatisatie. Door pro-
cessen geautomatiseerd te laten 
verlopen, kunnen we de productie 
opdrijven. Dat moet leiden tot een 
beperkte hoeveelheid handenar-
beid en een behapbare kostprijs. 
In 2016 werden twee projecten 
goedgekeurd die de kweek van 
meelwormen en die van de zwarte 

soldatenvlieg een sterker geauto-
matiseerd karakter moeten geven. 
Dat doen we in samenwerking met 
Vives.

Afval bestaat niet
Voeding of voeder produceren 
met insecten moet aan strikte 
voorwaarden voldoen op vlak van 
voedselveiligheid en milieu-impact. 
Zo is het voeder, dat toegelaten is 
voor insecten, beperkt tot plant-
aardig materiaal. Verschillende 
insectensoorten zijn echter in staat 
om (agrarische) afvalstromen, of 
beter reststromen, te valoriseren. 
De geproduceerde insecten kunnen 
hun nut bewijzen in industriële 
toepassingen.

De Interreg-projecten ‘Bioboost’ en ‘Entomospeed’ en het TeTra-project ‘Entomatisation’ voeren we uit in samenwerking met de gemeente 
Westland, Vives, ILVO, Centre of Expertise for Plant Compounds, NIAB, Greenpack, Transportbedrijf Van Vliet, Epping Forest District Council, 
HAS Hogeschool, Thomas More, KU Leuven, NGN pro-active, Fontys Hogescholen en Sirris.

Eerste artificiële reproductie van snoekbaars  
buiten het natuurlijke kweekseizoen
In 2016 bereikte het Praktijkcentrum Aquacultuur in Inagro twee nieuwe mijlpalen.  
De onderzoekers slaagden erin om snoekbaarslarven te bekomen met ouderdieren  
uit de eigen opkweek. Daarnaast realiseerden ze voor de eerste keer een succesvolle 
reproductie buiten het seizoen. Om die laatste stap te kunnen zetten, riep het proefcentrum  
de hulp in van collega’s uit het buitenland.

In 2014 kocht Inagro een groep wil-
de volwassen snoekbaarzen aan. 
Die legden eitjes af op kunstgras. 
De larven groeiden op in aquaria. 
Na die eerste verkennende stappen 
met de reproductie van snoekbaars 
investeerde Inagro in 2015 in een 
professionele hatchery. Daarin 
konden de larven van de wilde 
ouderdieren uitgroeien tot visjes.

Om verdere adviesverlening aan 
de sector te kunnen garanderen, 
wil het praktijkcentrum ervaring 
opdoen met reproductie uit eigen 
opkweek. In 2015 produceerden 
de ouderdieren uit eigen opkweek 
wel eieren, maar werd er geen 
bevruchting vastgesteld.  
In april 2016 zette het Praktijk- 
centrum Aquacultuur een cruciale 
stap voorwaarts : uit ouderdieren 
van de eigen uitgroei ontstonden 
larven, en dus visjes.

Kunstmatige voortplanting 
buiten het natuurlijke paai- 
seizoen van eigen kweek- 
dieren 
Om het jaarrond snoekbaars  
te kunnen aanbieden aan de  
consument, is productie buiten  
het natuurlijke paaiseizoen nodig. 
Om die laatste stap in de cyclus  
te zetten, riep het proefcentrum  
de hulp in van collega-onder- 
zoekers Daniel Żarski uit Polen  
en Uros  Ljubobratovic uit  
Hongarije. Zij wijdden mede- 
werkers van het praktijkcentrum  
in in de artificiële reproductie  
van de snoekbaars.

In mei 2016 plaatste Inagro 
snoekbaarzen in de klimaatkamer. 
Van juli tot en met september 

bootsten de medewerkers er het 
winterseizoen na. Op 1 oktober 
brachten ze de temperatuur 
opnieuw boven 10 °C, zodat de lente 
aanbrak in de klimaatkamer. De 
natuurlijke hormonale cyclus van 
de vissen kwam op gang. Zowel 
mannelijke als vrouwelijke dieren 
ondergingen hormonale inductie, 
zodat de ovulaties bij de vrouwtjes 
synchroniseerden en de kwaliteit 
van het sperma van de mannelijke 
dieren maximaliseerde.

Op het juiste moment streken de 
medewerkers eitjes en sperma van 
de dieren af. Die werden gemengd 
in een kommetje, zodat bevruchting 
kon optreden. Zo slaagde het 
praktijkcentrum er in november 
in om zo’n 50.000 larven voort te 
brengen. Daarmee is onze eerste 
“out-of-season”-reproductie met 
ouderdieren die niet uit het wild 
komen en enkel droge korrel- 
voeding hebben gekregen een 
feit. De larven verhuisden naar 
het bedrijf Fish2be, waar ze uit-
groeiden tot zo’n 15.000 pootvisjes. 
Om zekerheid over de kwaliteit 
en de kwantiteit van de larven te 
kunnen garanderen, moet Inagro 
de voortplantingstechniek nog 
optimaliseren. Verdere selectie en 
domesticatie van de snoekbaars 
zijn nu de nieuwe uitdagingen.
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Pilootproject vaste rijpaden op breed spoor bewijst 
meerwaarde in moeilijk 2016
In het voorjaar van 2016 startte het proefbedrijf biologische landbouw van Inagro een (voor 
Vlaanderen) uniek pilootproject op rond vaste rijpaden op breed spoor. Ondanks het moeilijke 
teeltseizoen zijn de bevindingen over het algemeen positief. Een proef in prei in het najaar 
ondersteunt die conclusie.

Piloot ‘vaste rijpaden’
Bodemverdichting door veelvuldige 
bewerkingen met (zware) tractoren 
is een bedreiging voor de bodem-
structuur. Om verdichting te beper-
ken schrijft de goede agrarische 
praktijk voor om banden op lage druk 
te gebruiken. Zo verdeelt de teler de 
druk over een brede oppervlakte. 

Het concept met vaste rijpaden 
kiest voor een andere insteek en 
wil de oppervlakte van het tractor-
spoor zo beperkt mogelijk houden. 
Zo blijft het eigenlijke teeltbed 
vrij van structuurbederf. Het 
proefbedrijf biologische landbouw 
van Inagro startte een pilootproject 
op en kocht daarvoor een nieuwe 
tractor aan. Die werd verbreed 
naar 3 m spoorbreedte en rijdt over 
vier rijen, geplant op 70 cm. Links 
en rechts wordt 10 cm extra ruimte 
voorzien voor het spoor. Dankzij de 
RTK-GPS wordt het teeltbed tussen 
de sporen nooit meer bereden.

Meerwaarde voor schoffel-
werk in moeilijk seizoen
De natte junimaand zorgde op het 
proefbedrijf voor de nodige water-
overlast. Ging de nieuwe tractor 
meteen een rampscenario tege-
moet ? Nee, de tractor bleef op het 
vaste pad en zelfs op kritieke mo-
menten konden de medewerkers 
eggen of schoffelen zonder schade. 
Doordat het teeltbed geen plant- en 
schoffelsporen had, was ook egaler 
schoffelwerk mogelijk. Ondanks 
de moeilijke junimaand moesten 
de medewerkers maar evenveel 
manueel wiedwerk verrichten als 
andere jaren.

De proef op de som in prei
In een vergelijkende proef in 
herfstprei voor de industrie namen 
we de proef op de som. We plantten 
een deel van het gewas met vaste 
rijpaden op breed spoor en een ander 

deel volgens de klassieke aanpak. 
Halverwege het seizoen groeven 
we een profielkuil, waarin duidelijk 
zichtbaar was dat elk tractorspoor 
in het veld aanleiding gaf tot bodem-
verdichting. Dankzij de techniek van 
vaste rijpaden op breed spoor bleef 
de bodemstructuur in het teeltbed 
kruimelig en los. Bij de oogst stelden 
we een meeropbrengst van 15 % vast 
ten opzichte van de klassieke aanpak.

Met telers aan de slag
Het principe van vaste rijpaden 
heeft uiteenlopende varianten en 
toepassingen. Elk bedrijf moet dus 
afwegen wat de beste aanpak is. In 
de operationele groep ‘Controlled 
Traffic Farming’ begeleidt Inagro – in 
samenwerking met ILVO en de me-
chanisatiebedrijven AgriLemahieu 
en Hilaire Vanderhaeghe – twee 
groentetelers, een veehouder en een 
aardappelteler in de beste keuze voor 
hun bedrijf.

Verbeterde onderzoeksmogelijkheden  
voor gewasbescherming
De onderzoeks- en bedrijfswereld evolueren zienderogen. Dat heeft zo zijn gevolgen 
voor de proeven die  Inagro uitvoert voor diverse opdrachtgevers. Samen met bedrijven 
in de sector en andere proefcentra denken we na over de ontwikkeling van (producten 
voor) gewasbescherming. In 2016 investeerde het proefcentrum in verbeterde 
onderzoeksmogelijkheden.

Plantengroeikamers voor  
proeven in estandaardiseerde 
omstandigheden
Om resultaten van verschillende 
proefcentra met elkaar te kunnen 
vergelijken, is het belangrijk dat de 
onderzoekers de proeven op exact 
dezelfde wijze uitvoeren. Daar-
naast doen bedrijven een beroep 
op Inagro, als betrouwbare on-
derzoeksinstelling met specifieke 
kennis, voor proeven in specifieke 
omstandigheden. 

Om daaraan tegemoet te komen 
en proeven in gestandaardiseerde 
omstandigheden te laten verlopen, 
bouwde Inagro, met de steun van 
de Provincie West-Vlaanderen 
en VLIF, drie klimaatkamers. 
Daarin kunnen we de temperatuur, 
de vochtigheid, het licht en het 
CO2-gehalte sturen. De kamers zijn 

uitgerust met groeirekken, voor-
zien van individuele verlichting.

In de plantengroeikamers is 
hygiëne van het grootste belang. 
Ze bevinden zich dan ook in een 
hygiënisch afgesloten gebouw. 
Het weer heeft er geen invloed en 
we kunnen het klassieke dag- en 
nachtritme doorbreken. Zo gaan 
de proeven ook in de winter door, 
terwijl veldproeven op dat ogenblik 
vaak niet mogelijk zijn.

Nieuwe spuitrobot voor 
efficiënter proefveldwerk
Om proefveldbespuitingen nog 
nauwkeuriger en efficiënter te 
kunnen uitvoeren, kocht Inagro in 
2016 een spuitrobot aan. Zestien 
spuittanks, elk met een eigen 
spuitboom, maken het mogelijk om 
zestien verschillende objecten in 

één werkgang te bespuiten. Dankzij 
een variabele spoorbreedte van 
1,7 tot 3,2 meter is de spuitrobot 
bruikbaar in heel wat teelten. Door 
een vrije ruimte van 1,2 meter 
onder de spuitcabine kunnen we 
de spuitrobot ook inzetten in hoge 
gewassen.

Dankzij de spuitrobot ligt het 
werktempo hoger dan bij klassieke, 
handmatige proefveldbespuitingen. 
Dat biedt meer garanties om alle 
bespuitingen in een grote proef in 
dezelfde weersomstandigheden uit 
te voeren. De handmatige bespui-
tingen waren ergonomisch lastig 
en vroegen strenge acties in de 
bescherming van de uitvoerders. 
Met de spuitrobot boeken we ook 
daarop belangrijke winsten. 
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Smartfarming @ Inagro
De digitale revolutie in de landbouwsector gaat razendsnel. 
De komst van sensoren en drones is de start van een 
totaal nieuwe manier om de land- en tuinbouwteelten te 
managen. Om meer aandacht te kunnen schenken aan 
onderzoek naar precisielandbouw trok Inagro in april 2016 
een coördinator smartfarming aan.

Precisielandbouw of smartfarming 
streeft naar een optimalisatie 
van het landbouwsysteem. In de 
eerste plaats kan dat door beter of 
preciezer te plannen en te planten 
met behulp van GPS. Daarmee kan 
de teler overlap en verspilling ver-
mijden. Door in een volgende stap 
in te spelen op variaties tussen 
en binnen percelen optimaliseert 
hij zijn teeltmanagement. Daarbij 
beperkt hij zijn behandelingen tot 
de plaats en het moment waarop 
ze nodig zijn. Dat levert een hogere 
opbrengst, betere kwaliteit en een 
besparing op arbeid, meststoffen, 
gewasbeschermingsmiddelen, 
brandstof of personeel op.

Sensoren op tractoren, drones, 
vliegtuigen of satellieten bepalen de 
variatie binnen en tussen de perce-
len. Ze maken beelden van gewassen 
en geven daarbij een objectieve 
schatting van bladkleur, bedekking 
en gezondheid. Bodemsensoren 
kunnen de variabiliteit in de bodem 
scannen. Zo kan de teler op een meer 
onderbouwde manier beslissingen 
nemen en duurzamer telen met oog 
voor het milieu én de portefeuille!

Onderzoek naar praktische 
toepasbaarheid van 
technieken
Voor toepassingen van smart-

4
BLIKVANGERS
UIT ONDERZOEK EN 
DIENSTVERLENING

In de jaren ‘70 kwam de boer zelf met zijn zieke 
planten. Vandaag haalt een netwerk van staal- 
nemers de stalen op bij de landbouwers.  
Zo komen de stalen op een efficiënte en  
vlugge manier in het labo.
Raymond De Wilde 
Laborant – 1976 tot 30 juni 2016

farming is al een breed gamma 
producten en diensten op de 
markt. Onder leiding van smart-
farmingcoördinator Jonathan Van 
Beek wil Inagro een objectieve 
analyse maken van de praktische 
toepasbaarheid van beschikbare 
technieken. In 2016 volgden we al 
prei- en spruitkoolpercelen op met 
behulp van sensoren. Zo konden we 
de opbrengst enkele maanden voor 
de oogstdatum schatten. De eerste 
resultaten van ons onderzoek met 
sensoren bevestigen ook de moge-
lijkheid tot vroegtijdige detectie van 
gebrekkige bemesting. 

Vanaf 2017 zullen de smartfar-
mingtechnologieën verder hun 
intrede doen binnen de proefveld-
werking van Inagro. Daarbij maken 
we vooral de vergelijking tussen 
veldwaarnemingen en sensordata 
om na te gaan welke sensoren 
nuttig zijn in welke teelten. De 
bijkomende metingen zorgen 
ook voor een verdere professi-
onalisering van het onderzoek, 
een gegronde kennisoverdracht 
naar de telers en een verdere 
uitbreiding van de dienstverlening. 
Zo zal Inagro in het voorjaar van 
2017 een bijkomend bemestings-
advies op basis van dronebeelden 
verzorgen in graanteelt, naast een 
standaard N-profielanalyse met 
bemestingsadvies.
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Webapplicatie begeleidt telers in residuarme teelt
De groenteteelt moet steeds meer voldoen aan bovenwettelijke residu-eisen van afzetmarkten. 
Telers moeten daarom steeds residuarmer telen. Om hen daarbij te helpen, ontwikkelden 
Inagro, PCG, PSKW en UGent een webapplicatie. Die beveelt een gewasbeschermingsmiddel 
aan op basis van het toepassingstijdstip in de teelt en het voorziene moment van oogst. Door 
residuarm te telen vergroten de telers hun afzetmogelijkheden aan interessante voorwaarden.

Inagro’s gewasbeschermingsapp  
al uitgeprobeerd ?
https ://gewasbescherming.inagro.be, dat is de website van 
Inagro’s gewasbeschermingsapp. Daarop vinden telers info 
over ziekten, plagen en onkruiden in meer dan 50 teelten en 
hun beheersing. Neem snel een kijkje !

Begin mei 2016 lanceerde Inagro 
de gewasbeschermingsapplicatie, 
de digitale opvolger van het boekje 
“Vijanden van gewassen”. Met die 
webapplicatie kunnen telers snel 
en gemakkelijk de meest actuele 
informatie krijgen over ziekten, 
plagen en onkruiden en de beheer-
sing ervan. De app is eenvoudig te 
gebruiken op pc, laptop, tablet en 
smartphone, zodat telers ze op elk 
moment en op elke plaats on- 
middellijk kunnen raadplegen.  

Een voorbeeldje... 
Een graanteler wil een fungicide- 
behandeling uitvoeren tegen gele 

roest. Wat kan hij toepassen ?  
Om dat te weten, vult hij “winter- 
tarwe” in bij “teelt” en “gele 
roest” bij “vijand”. Na een klik 
op de zoekknop verschijnt een 
overzicht van de middelen die hij 
kan gebruiken. Bovendien krijgt hij 
een duidelijk schadebeeld van gele 
roest in wintertarwe en kan hij de 
mogelijke preventieve maatregelen 
raadplegen. 

Hij wil ook nagaan of er middelen 
zijn die hij kan gebruiken met de 
minimale bufferzone. Bij de functie 
“maximale bufferzone” in de ge-
avanceerde filter kiest hij “precies 
1 m”. Na een klik op de filterknop 

verschijnt er een overzicht van 
de fungiciden tegen gele roest 
met een bufferzone van 1 meter. 
Daarnaast kan hij de maximale 
wachttijd aangeven. En hij kan 
ook zoeken naar middelen die 
toegelaten zijn voor gebruik in de 
biologische teelt.

Gratis en voor alle telers 
De digitale applicatie is er voor de 
loonsproeier, tuinbouwer, akker-
bouwer (met uitzondering van de 
bieten), aardbei- en kiwibesteler. 
De applicatie is gratis toegankelijk 
met de login en het wachtwoord 
van het Inagro-ledenprofiel.  

Onbekend schadebeeld  
in een teelt ?  
Inagro weet raad !
Herkent de teler de schade-
verwekker zelf niet ? Vindt 
hij hem ook niet terug in de 
schadebeelden op Inagro’s 
gewasbeschermingsapp ? Dan 
kan hij terecht bij onze nieuwe 
dienst ‘plantendiagnostiek’. 
Inagro identificeert de scha-
deverwekker. Leden kunnen 
er jaarlijks twee stalen gratis 
laten analyseren.

Om de consument te 
beschermen, leggen 
overheden wettelijke 
maximumwaarden 
op voor residu’s van 

gewasbeschermingsmiddelen. 
Hoewel daar wetenschappelijk geen 
reden voor is, dwingen bepaalde 
afzetmarkten bovenwettelijke eisen 
af. Om daaraan te kunnen voldoen, 
en dus hun afzet en marktaandeel te 
kunnen garanderen, moeten land- 
bouwers streven naar nog minder 
residu’s op het moment van de oogst.  
Een webapplicatie van Inagro, PCG,  
PSKW, UGent kan hen daarbij helpen.

Wachttijden op basis  
van afbraaksnelheid  
van werkzame stoffen
Gedurende drie jaar verzamelden 

Inagro, PCG en PSKW residuge-
gevens van drie typegewassen, 
namelijk sla, komkommer en prei. 
Het labo voor Fytofarmacie van 
UGent verwerkte die data en stelde 
afbraakcurven op van de meeste 
courante gewasbeschermingsmid-
delen per seizoen. Daaruit leidden 
de onderzoekers voor elk gewas-
beschermingsmiddel een wachttijd 
voor oogst af. Na die wachttijd 
kan de teler met 95 % zekerheid 
oogsten zonder meetbaar residu. 
Daarbij is de maximumgrens een 
residuwaarde van 0,010 mg/kg. 

Hoe werkt het ?
De applicatie is eenvoudig in 
gebruik. De teler moet enkel de 
teeltgegevens, het toegepaste 
gewasbeschermingsmiddel en de 

datum van toepassing ingeven. Op 
basis daarvan toont de webapplica-
tie vanaf wanneer de oogst voldoet 
aan de bovenwettelijke eisen. 
Voldoet dat tijdstip niet aan zijn 
verwachtingen, dan kan de teler 
beslissen om het middel niet te 
gebruiken of het vroeger in de teelt 
in te zetten.

In 2016 testten de proefcentra de 
applicatie uitvoerig uit in de eigen 
teelten en bij enkele landbouwers. 
De gevalideerde versie van de 
applicatie voor residuarme teelt is 
binnenkort beschikbaar voor alle 
sla-, komkommer- en preitelers via 
www.residuarmtelen.be. Inloggen 
kan met de login en het wacht-
woord van het Inagro-ledenprofiel. 
De app is ook bereikbaar via het 
platform “Mijn Bedrijf” van Inagro.

Het project ‘Teeltspecifieke webapplicatie ter ondersteuning van residu-arm telen van groenten’ is gefinancierd door VLAIO binnen het LA- 
programma en liep in samenwerking met PSKW, PCG en UGent.
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Een aantal gemengde bedrijven teelt al een tijdje spelt voor veevoeder. Dankzij de groeiende 
interesse in het graan als bakkerijproduct kan spelt ook een kans bieden voor gangbare en 
biologische landbouwers om te verruimen in teelten. Om antwoord te bieden op vragen van 
telers, zaaide Inagro in 2016 voor de derde keer spelt uit. 

Onder zowel biologische als gang-
bare omstandigheden heeft Inagro 
intussen drie jaar ervaring met de 
teelt van spelt. Op vraag van land-
bouwers zaaiden we in het najaar 
van 2016 voor de derde keer een 
kleinschalige rassenproef spelt uit 
op proefvelden in het binnenland 
en aan de kust. 

Proefveldbezoeken zorgen telkens 
voor uitwisseling van ervaring 
tussen telers en onderzoekers.

Op de proefvelden doen we bij- 
komende teelttechnische kennis op. 
Spelt is genetisch nauw verwant 
aan tarwe. De teelt vertoont dan 
ook veel gelijkenissen met die 
van klassieke granen. Het vraagt 
echter tijd om spelt en haar 
gevoeligheden te leren kennen. Zo 
is spelt langer, waardoor verkorten 
belangrijk wordt. Daarnaast is het 
aantal beschikbare rassen beperkt 
en is er een uitgesproken rassen-
verschil op vlak van gevoeligheid 
voor ziektes, zoals gele roest.

Al gekend op gemengde 
bedrijven
De meeste landbouwers met spelt-
percelen benutten de opbrengst 
op het eigen bedrijf, namelijk als 
voeder voor het vee. De dieren zou-
den spelt namelijk beter verteren 
dan andere granen. Bovendien is 
ongepeld spelt vezelrijk. De kafjes 
voorkomen te snelle vertering en 
bijgevolg ook de kans op pensver-
zuring. Dat heeft een grote meer-
waarde in de ontwikkeling van het 
spijsverteringsstelsel van jongvee.

Klein areaal, nieuwe 
afzetkansen 
Niet alleen tijdens proefveldbezoe-
ken, maar ook uit rechtstreekse 
contracten tussen landbouwers en 
molenaars blijkt dat de interesse 
in spelt groeit. Want ook voor 
menselijke consumptie zou spelt 
een aantal voordelen bieden. 
Steeds vaker neigen consumenten 
naar alternatieve granen of gaan 
ze mee in de trend van glutenvrije 
voeding. Vanuit de markt is er zo 

een beperkte, maar toenemende 
vraag naar minder frequent 
geteelde granen (zoals spelt, gierst 
en haver) en pseudogranen (zoals 
quinoa). Voor landbouwers die zich 
kunnen verzekeren van afzet zijn 
het interessante alternatieven voor 
de klassiekers. Met de klassieke 
teeltkennis, aangescherpt met de 
resultaten uit het praktijkonderzoek 
van Inagro, kunnen landbouwers die 
alternatieve granen vlot aanbieden.

Biologische variant in trek
Biologische spelt ligt goed in de 
markt. In België voeren de verwer-
kers deels in uit het buitenland. 
De voorbije jaren waren de prijzen 
hoog en vrij stabiel. Dat maakt 
spelt niet alleen voor biologische 
landbouwers een teelt met po-
tentieel, maar ook voor mogelijke 
omschakelaars. Biologische spelt 
is een extensieve teelt, vooral met 
minder bemesting, waardoor de 
opbrengst lager ligt. Daartegen-
over staat de gunstige prijsvorming 
die dat voldoende compenseert. 

2016, geslaagd jaar voor de sojateelt
Minder afhankelijk zijn van de import van eiwitbronnen kan door soja lokaal, op onze akkers, 
te telen. Om de teelt te introduceren in Vlaanderen, zijn er echter nog heel wat uitdagingen te 
overwinnen. In 2016, het jaar van de peulvrucht, ondervond Inagro zelf de kansen en uitdagingen 
van de teelt van soja. Dat leverde een geslaagde proef op.

Onkruidvrije teelt is grootste 
uitdaging
Soja is, net als maïs, een 
exotisch gewas en heeft tijdens 
het groeiseizoen veel zon en 
warmte nodig. Vlaamse telers 
hebben dus robuuste rassen 
nodig, die aangepast zijn aan onze 
klimaatomstandigheden. 

Een van de grootste uitdagingen 
bij soja is onkruidvrij telen. Net als 
maïs heeft het een trage jeugd-
groei, waardoor een succesvolle 
onkruidbestrijding cruciaal is voor 
een goede opbrengst. Momenteel 
zijn er in België echter nog maar 
drie gewasbeschermingsmiddelen 
erkend voor deze relatief nieuwe 
teelt. In vooropkomst kan de teler 
zijn gewas behandelen met twee 
gewasbeschermingsmiddelen. In 
na-opkomst is er slechts één pro-
duct erkend, maar dat heeft enkel 
een werking tegen grassen. Met 
het oog op de uitbreiding van het 
aantal erkende producten, voert 
Inagro dan ook onderzoek uit naar 
nieuwe bespuitingschema’s.

Een andere uitdaging zijn onge-
wenste bezoekers. De zaden van 
soja zijn namelijk gegeerd bij 
duiven. Afweersystemen, zoals 
vlaggen, trillinten en de scarey 
man, kunnen wildschade beperken. 
Om gewenning te voorkomen, is het  

noodzakelijk de middelen af te wissel- 
en en af en toe te verplaatsen.

Teeltcijfers van 2016
Met een goede opbrengst en een 
goede kwaliteit blikken we positief 
terug op het teeltseizoen van soja. 
De gemiddelde opbrengst van onze 
proef bedroeg 4,4 ton/ha (15 % 
vocht sojabonen). Daarmee bena-
deren we het streefdoel van 4,5 ton/
ha. Dat is de minimale hoeveelheid 
die nodig is om concurrentieel te 
worden met granen. De bonen 
oogstten we aan een gemiddeld 
vochtgehalte van 17,4 %, waardoor 
de droogkosten beperkt bleven. 
Met een eiwitgehalte van gemiddeld 
37,7 % droge stof in de proef scoort 
de soja ook goed op vlak van 
kwaliteit.

Jaar van de Peulvrucht
De Voedsel- en Landbouworganisatie 
van de Verenigde Naties (FAO) riep 
2016 uit als het Internationaal Jaar 
van de Peulvrucht. Peulvruchten, 
zoals soja, zijn namelijk duurzame 
gewassen met een positieve invloed 
op bodemvruchtbaarheid en voeder- 
kwaliteit. Soja lokaal - op onze 
akkers – telen, biedt dan ook heel 
wat voordelen. Dat én de resultaten 
van onze proef tonen aan dat soja in 
Vlaanderen een concurrentieel eiwit-
gewas kan vormen in de toekomst.

Dit onderzoek naar spelt kadert in de onderzoeksprogramma’s van Inagro en LCG en wordt uitgevoerd door Inagro.

Dit onderzoek naar soja kadert in het VLAIO 
LA traject ‘Introductie van de sojateelt in 
Vlaanderen’ en voeren we uit in samen- 
werking met ILVO en KU Leuven

Speelt spelt mee ?
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Ontsmettingsmiddelen getest  
op bewaring en dosering
Bedrijfsbezoeken vertellen veel over de waterhuishouding  
op landbouwbedrijven. Zo staan ontsmettingsmiddelen vaak  
in een warme, technische ruimte. De dosering ervan doen  
heel wat veehouders nog zoals medicatie : rechtstreeks in  
het drinkwater. En zo nu en dan belandt een bidon javel in  
de watervoorraad. Inagro testte uit of dat goede werk- 
methodes zijn.

Landbouw zorgt voor grote hoe-
veelheden restwater, waaronder 
drainwater uit de glastuinbouw, 
urine uit de varkenshouderij en 
restwater van de aquacultuur. Die 
restwaters zijn rijk aan nutriënten, 
die als bouwsteen kunnen dienen 
voor planten. Veel van die nutri-
enten blijven vandaag onbenut, 
waardoor ze na verloop van tijd in 
het milieu terechtkomen. Momen-
teel zijn al veel initiatieven in gang 
gezet om de nutriënten te recupe-
reren en opnieuw te valoriseren. 
Een mogelijke nieuwe kandidaat 
om die taak te volbrengen, is 
eendenkroos.

Waardevol, woekerend 
waterplantje
Eendenkroos is een plantje dat 
op het water leeft. De enorme 
groeisnelheden – tot 40 ton droge 
stof per jaar – en het hoge eiwitge-
halte maken van eendenkroos een 

interessant product met verdere 
toepassingsmogelijkheden in ver-
schillende industrieën. Dankzij 
het hoge eiwitgehalte (15 tot 45 % 
van de droge stof) is eendenkroos 
bruikbaar als veevoeder. Daarnaast 
bevat het een hoog zetmeelgehalte, 
waardoor vergisting tot bio-ethanol 
of biogas mogelijk is. Tot slot zit er 
ook potentieel in de zuivere eiwit-
ten. Die kunnen uit het eendenkroos 
onttrokken worden en hun dienst 
bewijzen in menselijke voedings-
producten, cosmetica en verf.

Waterzuivering
In 2016 testte Inagro een nieuw 
watervalsysteem succesvol uit. 
Dankzij een continue stroom van 
restwater door het systeem kan 
het eendenkroos ongestoord 
groeien. Daarbij neemt het plantje 
nutriënten op uit het water, die 
we samen met het eendenkroos 
oogsten. 

In 2017 start Inagro met de kweek 
van eendenkroos op minder 
evidente restwaters. Daarbij staan 
we voor een aantal uitdagingen. Zo 
willen we varkensurine zuiveren, 
waarvan de ammoniakconcen-
traties momenteel nog vaak 
toxisch zijn voor het eendenkroos. 
Daarnaast zijn er opportuniteiten 
bij andere restwaters met hoge 
zoutconcentraties. Tot slot zullen 
we ook onderzoek doen naar de 
productie van eendenkroos als 
bron van plantaardige eiwitten. 
Daarbij zoeken we naar de optimale 
voedingsoplossing die de productie 
van die eiwitten maximaliseert.

Eendenkroos, van last naar lust

Eendenkroos is bij velen gekend als het plantje dat vaak zeer dominant voorkomt op onder 
meer beken, poelen en grachten. Het snelgroeiende plantje heeft echter ook zeer veel gunstige 
eigenschappen. Zo heeft het de capaciteit om kostbare nutriënten uit restwater te halen. Wordt 
het tijd om eendenkroos door een andere bril te bekijken ?

Dit onderzoek naar waterzuivering met eendenkroos kadert in het Interreg project Vlaanderen-Nederland ‘De Blauwe Keten’ en voeren we uit 
in samenwerking met de Universiteit Gent.

Correct bewaren  
als eerste stap
Heel wat veeteelt- en serre- 
bedrijven bewaren ontsmettings- 
middelen waar ze nodig zijn,  
namelijk in de technische ruimte. 
Om na te gaan of dat voordelig is, 
voerde Inagro een bewaarproef 
uit met verschillende courant 
gebruikte chloor- en peroxide  
ontsmettingsmiddelen. Die labo-
testen wijzen uit dat temperatuur 
en zonlicht een negatief effect  
hebben op de hoeveelheid actieve 
stof in de bidon. Op basis van 
het onderzoek adviseert Inagro 
dan ook om de voorraad zo 
fris mogelijk te stockeren, om 
meerdere kleine bidons te kopen 
in plaats van één grote en om een 
frissere plaats te zoeken voor het 
doseerapparaat.

Haast en spoed zijn  
niet altijd goed
In navolging van de dosering van 
medicatie met drinkwater, doseren 
landbouwers ontsmettings- 
middelen vaak rechtstreeks in het 
drinkwater of het gietwater. Om  
na te gaan of dat wel de meest 
correcte methode is, testte Inagro 
zowel chloorhoudende ontsmettings- 
middelen als middelen op basis 
van peroxide op hun inwerktijd.  
Voor de veehouderij gingen we de  
werking tegen enterococcen na  
en voor de tuinbouwsector evalu- 
eerden we de afdoding van Pseudo- 
monas cichorii. Uit onze testen 
blijkt dat ‘gewoon meedoseren’ 
kan als de landbouwer kiest voor 
een chloorhoudend middel (javel of 
chloordioxide) en het te ontsmetten 
water weinig organisch belast is. 
Bij een ontsmettingsmiddel op 

basis van peroxiden of bij gebruik 
van organisch belast water 

moet hij een inwerktijd 
respecteren.

Goed ontsmetten 
is belangrijk, maar 
bewaring, dosering 
en de keuze van 

product vragen wel 

de nodige aandacht. De uitgebreide 
beschrijving van de proeven en de 
resultaten zijn beschikbaar in de 
blogs onder het thema water op 
onze website.
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Monitoring, sleutel tot succes van  
natuurlijke bestrijding in aardbei
Binnen geïntegreerde gewasbescherming in aardbeien 
krijgt biologische gewasbescherming steeds meer voet aan 
de grond. De essentiële basis daarvan is goede monitoring 
van schadelijke insecten, die toelaat om plagen in een vroeg 
stadium vast te stellen. In 2016 zette Inagro volop in op het 
aanleren van monitoringstechnieken. Samen met de telers 
speuren we naar spint, trips en bladluis.

Monitoring is cruciaal voor een 
goede natuurlijke bestrijding. 
Kort na het planten wekelijks 
waarnemingen uitvoeren in het 
gewas geeft een duidelijk beeld 
over de aanwezigheid van de plaag 
en de verhouding plaag-nuttige. Zo 
kunnen telers op het juiste moment

Watergift bij serresla op maat van het gewas
‘Hoeveel moet ik irrigeren ?’ is een actuele vraag van slatelers, want een correcte watergift 
leidt tot een gezond gewas, een laag risico op uitspoeling van nutriënten en een economisch 
aantrekkelijk plaatje. Om daarop antwoord te bieden, ontwikkelde Inagro een webapplicatie  
die slatelers advies verleent over hun irrigatiemanagement. 

Beredeneerde irrigatie 
belangrijk in strijd tegen 
nitraatuitspoeling
Inagro, PSKW en PCG onderzoeken 
een teeltstrategie om nitraatuitspoe-
ling te vermijden in de slateelt onder 
glas. Naast advies om een bewuste 
meststoffenkeuze te maken en een 
homogene beregening na te streven, 
wordt sterk ingezet op een irrigatie- 
methode die uitgaat van de vraag 
van het gewas. Het is evident dat 
het gewas op warme, zonnige dagen 
meer verdampt dan op duistere, kille 
dagen. Toch is het voor telers vaak 
moeilijk om de exacte waterbehoefte 
van de sla in te schatten. 

Daarom ontwikkelde Inagro een 
irrigatietool op basis van een 
verdampingsmodel. Een gebruiks-

vriendelijke webapplicatie moet 
telers dagelijks vertellen hoeveel 
water er verdampt is en hen zo 
helpen om niet alleen te veel, maar 
ook te weinig water te vermijden.

Sensormodule voorziet het 
model van de nodige data
Om de nodige klimaatgegevens te 
verzamelen, plaatst de teler een 
sensormodule in het gewas. Het 
onderzoeksteam slaagde erin om 
het aantal sensoren te beperken 
tot drie, namelijk temperatuur, 
relatieve vochtigheid en straling. 
Dat komt de kostprijs van de meet-
installatie ten goede. Op basis van 
de meting kan de irrigatietool de 
verdampte hoeveelheid water van 
de afgelopen dag weergeven.

Idealiter vult de teler die hoeveel-
heid terug aan. Bij registratie van 
uitgevoerde irrigatiebeurten kan 
de applicatie precies aangeven 
hoeveel water de teler te veel of 
te weinig toediende in vergelijking 
met de berekeningen van het 
model.

Irrigatiemodel bevestigd 
tijdens validatieproeven
In 2016 vergeleken Inagro, PSKW 
en PCG het advies van de irrigatie-
tool met de gebruikelijke werkwijze, 
gebaseerd op een inschatting van 
de bodemvochtigheid bij een grond-
monster. In de meeste teeltrondes 
leunden de irrigatiehoeveelheden 
van beide methodes dicht bij elkaar 
aan, met gelijkaardige opbrengsten 
als gevolg. Maar wanneer de  
irrigatietool een hogere watergift  
berekende, resulteerde dat in een  
hoger kropgewicht dan bij gebruike- 
lijke methode. In 2017 nemen 
drie telers de proef op de som. Zij 
zullen de webapplicatie testen op 
nauwkeurigheid en gebruiksgemak. 
Als de evaluatie positief is, kan de 
applicatie verder ingang vinden in 
de sector.Dit onderzoek kadert in het DPL&V-demonstratieproject ‘Aanleren van monitoringstechnieken :  

de sleutel tot succes van biologische gewasbescherming in aardbei’ en voeren we uit in 
samenwerking met PCH, PCfruit en Proefcentrum Pamel. Het project ‘REDUNG’ is gefinancierd door VLAIO en loopt in samenwerking met PCG, PSKW en UGent.

Aardbei in de lift  
in West-Vlaanderen
De teelt van aardbeien wint aan 
belang in West-Vlaanderen. 
Over een periode van vijf jaar 
zagen we de aanvoer op REO 
Veiling stijgen van ongeveer 3,5 
miljoen kg naar zo’n 5 miljoen 
kg. Daarbij wint de teelt op 
substraat aan belang, terwijl het 
areaal vollegrondsaardbeien 
langzaam inboet. Aardbeitelers 
tonen een toenemende interesse 
in biologische plaagbestrijding. 
Via intensieve monitoring en het 
oprichten van een werkgroep 
biologische bestrijding zet 
Inagro volop in op ondersteuning 
van telers die kiezen voor die 
geïntegreerde bestrijding.

Monitoring is cruciaal voor een goede 
natuurlijke bestrijding. Kort na het 
planten wekelijks waarnemingen 
uitvoeren in het gewas geeft een 
duidelijk beeld over de aanwezigheid 
van de plaag en de verhouding 
plaag-nuttige. Zo kunnen telers op 
het juiste moment nuttigen inzetten. 
Enkel wanneer het evenwicht tussen 
plaag en nuttige verstoord raakt, zal 
de teler chemisch corrigeren. Onder 
begeleiding van Inagro deden ver-
schillende West-Vlaamse bedrijven 
in 2016 ervaring op met het uitzetten 
van nuttigen in het gewas.

Spint goed onder controle  
te houden
Spintmijten leven aan de onderzijde 
van de bladschijf. Daar prikken ze de 
cellen aan en zuigen ze de inhoud op. 
Om de aardbeiplanten te bescher-
men, kan de teler preventief kweek-
zakjes met roofmijten ophangen. Zijn 

er hoge aantallen van spint in het 
gewas, dan kan hij ook de roofmijt P. 
persimilis uitstrooien. Meestal zijn 
de roofmijten in staat om de spint 
onder controle te krijgen.

Juiste strategie voor trips blijft 
moeilijk
In 2016 stelden we regelmatig scha-
de van trips vast op de vruchten. Om 
die kleine insecten tegen te gaan, zet 
de teler kort voor bloei roofmijten uit 
in het gewas. Ook de roofwants Orius 
is in staat de trips te beheersen. Vaak 
hebben de nuttigen echter een lange 
periode en voldoende temperatuur 
nodig om zich goed te kunnen vesti-
gen. In de korte teelten van aardbei 
is een goede populatieopbouw niet 
altijd mogelijk.

Hou bladluis onder controle !
De bladluizen kunnen snel grote 
kolonies vormen in het gewas. Een 
mix van sluipwespen kan de bladlui-
zen parasiteren, maar in de praktijk 
blijken de kolonies moeilijk onder 
controle te krijgen. Telers moeten 
dan ook vaak chemisch corrigeren, 

wat een negatief effect heeft op de 
nuttigen in het gewas. 

Ook komend teeltseizoen zoeken 
we samen met de telers naar goede 
monitoringstechnieken en strategie-
en om de biologische bestrijding in 
aardbei beter ingang te laten vinden.
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Varkenshouder, ken je kengetallen ! 
Heel wat varkenshouders zijn nog te weinig op de hoogte van 
de technische kengetallen van hun bedrijf. Dat zijn nochtans 
waardevolle gegevens om de bedrijfsvoering te kennen, correct 
te interpreteren en bij te sturen waar nodig. Inagro en Vives slaan 
de handen in elkaar om de varkenshouders daarbij te helpen !

Groei van jongvee opvolgen met tool
Aangezien de kosten stijgen en de opbrengsten sterk schommelen, is het belangrijk dat 
melkveehouders hun kengetallen nauwgezet opvolgen. Enkel zo kunnen ze een voldoende hoog 
inkomen realiseren. Heel wat melkveehouders benutten de informatie uit hun eigen kengetallen 
echter niet optimaal. Dat ze dat voor jongveeopfok nog minder doen, is te wijten aan een gebrek 
aan cijfermateriaal. In 2016 lanceerde Inagro een tool voor de opvolging van jongveeopfok.

Technische kengetallen geven een 
idee over de productiviteit van het 
bedrijf. Ze tonen aan of de varkens-
houder zijn bedrijfsvoering goed 
organiseert en op welke vlakken 
er nog ruimte is voor verbetering. 
Heel wat varkenshouders kennen 
hun bedrijfseigen cijfers echter nog 
te weinig. De oorzaak is tweeledig : 
enerzijds laat de infrastructuur het 
niet altijd toe om metingen uit te 
voeren en anderzijds ontbreekt de 
nodige tijd om prestaties te meten 
en te registreren. Om de bedrijven 
te helpen in de ontwikkeling van 
een rendabelere bedrijfsvoering, 
startten Inagro en Vives een 
begeleidingstraject bij enkele 
West-Vlaamse varkenshouders. 

Verbeteren is maatwerk
Gedurende twee jaar volgen we 
twaalf varkensbedrijven uit Midden- 
West-Vlaanderen op. De begelei-
ding start met het vastleggen van 
de individuele doelstellingen en 
verbeterpunten van elk bedrijf. 
De uitdagingen zijn divers. Zo 
zoeken enkele bedrijven hoe ze de 
speengewichten van hun biggen 
kunnen verhogen. Andere bedrijven 
willen de conditie van de zeugen 

optimaliseren, en nog anderen 
experimenteren met verschillende 
manieren van bijvoederen. 
In een tweede stap gaan Inagro  
en Vives samen met de varkens- 
houders aan de slag om de 
bedrijfstechnische gegevens te 
registreren, op te volgen en te 
verbeteren. Zo stellen we materiaal 
ter beschikking, gaande van  
mobiele weegtoestellen en spek-
diktemeters tot drinkwateranalyses 
en ontsmettingsproducten. Daar-
naast bieden we ondersteuning 
waar nodig, bijvoorbeeld bij de  
uitvoering van conditiemetingen, 
het nazicht van de technische 
boekhouding of de registratie, 
verwerking en interpretatie van 
gegevens. De begeleiding is dus 
maatwerk !

Studieclubs
Naast de intensieve begeleiding 
brengen we varkenshouders ook 
samen in studieclubs om hun 
eigen ervaringen uit te wisselen 
met collega-varkenshouders. De 
deelnemers kiezen telkens een 
thema. Daarrond worden voordien 
al gegevens verzameld per bedrijf. 
Door onderling praktijkervaring uit 

te wisselen, leren ze niet alleen bij 
van collega’s, maar ontwikkelen ze 
ook een kritische visie ten opzichte 
van hun eigen bedrijfsvoering.

Heb je interesse om deel te nemen 
aan een studieclub ?  
Neem dan contact op met Elien 
Vancaysele via 051 27 33 63 of 
elien.vancaysele@inagro.be.

Het project ‘KENNISvijVERs varkenshouderij’ is gefinancierd door Leader Midden-West-Vlaanderen en loopt in samenwerking met Vives Roeselare.  
Het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling : Europa investeert in zijn platteland.

Jongveeopfok heeft een belang-
rijke invloed op de technische en 
economische kengetallen van 
melkveebedrijven. Jongvee is 
namelijk al twee jaar op het bedrijf 
vooraleer het melk produceert en 
dus rendeert. Daarnaast resulteert 
een optimale opfok in koeien met 
een goed rendement. Tot slot kun-
nen de veehouders het resultaat 
van de voeding enkel beoordelen 
via de groei van de dieren. Dat is 
in tegenstelling tot de melkge-
vende koeien, waarvan dagelijks 
productiecijfers beschikbaar zijn. 
De opvolging van de groei van 
jongvee heeft dus een belangrijke 
impact op de duurzaamheid van het 
melkveebedrijf.

Groeiopvolging voor goed 
ontwikkelde, langlevende 
melkkoeien
De opvolging van de groei van de 
vaarzen is dus heel belangrijk 
om de opfok te evalueren. Inagro 
adviseert dan ook om verschil-
lende factoren op te volgen om 
te komen tot goed ontwikkelde, 
langlevende melkkoeien : een 

goede skeletontwikkeling, hoogte 
en capaciteit, een regelmatige 
groei, een kwaliteitsvolle uier, een 
goede vruchtbaarheid en een vroeg 
afkalven rond 24 maanden. Het is 
belangrijk om de dieren te meten 
(borstomtrek of schofthoogte) en te 
wegen. Nadien kan de veehouder 
die cijfers benutten om de groei te 
evalueren en het voederschema 
eventueel bij te sturen. 

Jongveetool op Inagro website
BedrijfsAdvisering Melkveehouderij  
van Inagro ontwikkelde een webtool  
voor jongvee. Die evalueert de groei  
van het jongvee. De melkvee- 
houder weegt of meet zijn dieren 
op verschillende leeftijden. De tool 
gaat met die informatie aan de 
slag om voor dieren tussen vier en 
acht maanden oud te voorspellen 
wanneer ze 200 kg zullen wegen. 
Voor dieren ouder dan elf maanden 
geeft de tool aan wanneer ze een 
gewicht van 380 kg zullen bereiken. 
Na analyse van de groeicijfers kan 
de melkveehouder samen met onze 
bedrijfsadviseurs melkveehouderij 
de opfok optimaliseren.

Voor bijkomend onderzoek is Inagro nog op zoek naar bedrijven waar het 
de jongveegroei gedurende twee jaar kan opvolgen. Onze medewerkers 
zullen de groeigegevens verwerken tot een bedrijfsrapport met verbeter- 
plan. Geïnteresseerde melkveehouders kunnen zich melden via  
info.melkveehouderij@inagro.be.
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Sluwe vossen op je land ?!

Van een vos wordt wel eens gezegd dat hij zijn haren verliest, maar niet zijn streken. Dat 
wou Inagro uittesten door mobiele nepvossen op te stellen tijdens het seizoen waarin de 
houtduifdruk groot is. We plaatsten de nepvossen op percelen met onder andere erwten en 
kolen. De levensgrote afbeeldingen van vossen verliezen zeker hun haren niet. Maar wat met 
hun streken ?

Een faunaplan op bedrijfsniveau
Geïntegreerd werken rond verschillende diersoorten op 
bedrijfsniveau, daarvoor staat Faunaplan Houtland. In dat 
project bundelen het Regionaal Landschap Houtland, Inagro 
en het Agrobeheercentrum Eco2 de krachten om samen met 
bedrijfsleiders te zoeken naar een evenwicht tussen het aantal 
- voor landbouw - gewenste soorten en het aantal belagers. Zo 
zette het biologische kleinfruitbedrijf O’Bio in 2016 specifieke 
acties op voor diverse diersoorten.

Faunaplan Houtland wil nuttige 
soorten bevorderen en natuurlijke 
vijanden stimuleren. Daarnaast 
loopt ook een onderzoek naar pre-
ventieve maatregelen om schade 
van diersoorten, zoals houtfuif, 
konijn of plaaginsecten, te voorko-
men of te beperken. 

In nauwe samenwerking met 
bedrijfsleiders bekijken de project-
partners de nood aan specifieke 
acties per diersoort op verschil-
lende bedrijven in het Houtland. 
Daarbij is het belangrijk de 
maatregelen voor de ene soort af te 
wegen tegenover het effect ervan 
op de andere soort. Maatregelen 
die bevorderend zijn voor gewenste 
faunasoorten, kunnen immers een 
verhoogd aantal negatieve soorten 
in de hand werken.

In 2016 zetten de projectpartners 
in op de aanleg van de maatre-
gelen. 2017 wordt het jaar van de 
opvolging.

O’Bio, the place to be(e) !
Voor heel wat diersoorten is het 

biologische kleinfruitbedrijf O’Bio 
in Beernem de plaats bij uitstek 
om elkaar te ontmoeten. Al een 
dertigtal jaar teelt en verwerkt 
O’Bio biologisch fruit. De hoofdteelt 
is blauwe bes, maar ook kiwibes, 
bramen en andere bessen behoren 
tot het assortiment.

Omdat bijen een belangrijke bond-
genoot zijn op het bedrijf, voorziet 
O’Bio in extra nestgelegenheid voor 
wilde bijen. Een grasklaverbegroei-
ing tussen de rijen en meerjarige 
bloemenranden zorgen voor bijko-
mende schuilgelegenheid, nectar 
en stuifmeel voor bestuivers. Ook 
natuurlijke vijanden, zoals lieve-
heersbeestjes, genieten mee van 
die gedekte tafel.

Het is niet ondenkbaar dat die 
veelheid aan insecten, in combi-
natie met een bloeiende plantage, 
ook plaagsoorten aantrekt. Denk 
maar aan de fruitvlieg of de 
wintervlinder. Om de natuurlijke 
plaagonderdrukking te bevorderen, 
hangt O’Bio nestkasten op voor 
vogels en vleermuizen die jagen op 
verschillende plaagsoorten.

Het project ‘Faunaplan Houtland’ is gefinancierd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en kadert in het PDPO 
III-programma ‘Versterken van omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland’. Het Faunaplan Houtland loopt in samenwerking met het 
Regionaal Landschap Houtland.

Bedrijfsleider Hendrik Verbeure : 
“Een hoge zitpaal in de kiwi-
besplantage lokt torenvalken die 
op woelmuizen jagen.”

Schade door houtduiven vermijdt 
het kleinfruitbedrijf door netten 
over de plantage te hangen. Dat 
doen Hendrik en zijn medewerkers 
enkel tijdens het kwetsbare 
plukseizoen, zodat de kans klein is 
dat dieren als konijnen in de netten 
verstrikt raken. Omdat die konijnen 
echter ook schade veroorzaken, 
liet Hendrik een gedeeltelijke 
omheining plaatsen rond een aan-
palend bos. Zo worden de konijnen 
omgeleid zonder de vrije doorgang 
van wildsoorten te belemmeren.

Het project ‘Faunaplan Houtland’ is gefinancierd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en kadert in het PDPO 
III-programma ‘Versterken van omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland’. Het Faunaplan Houtland loopt in samenwerking met het 
Regionaal Landschap Houtland.

Wat zijn mobiele nepvossen ?
Het idee waaide over uit Neder-
land. Een belangrijke natuurlijke 
vijand van de houtduif is de vos. 
Omdat duiven snel wennen aan 
afweermiddelen, is het belangrijk 
om verschillende systemen af 
te wisselen. Waarom zouden we 
dan niet eens experimenteren 
met afbeeldingen van vossen om 
houtduiven weg te houden van 
schadegevoelige teelten ? De 
levensechte afbeelding van een vos 
op hardboardkarton werkt als een 
soort vogelverschrikker. ‘Mobiel’ 
betekent dat ze gemakkelijk te (ver)
plaatsen zijn. Twee vossen per 
ha zouden moeten volstaan om 
houtduiven weg te houden van de 
percelen.

Inagro testte het uit
Inagro kocht tien mobiele nepvos-
sen aan en verdeelde die onder 
enkele bereidwillige landbouwers. 
Zeven landbouwers in West-Vlaan-
deren gingen ermee aan de slag. 
Hoewel de eerste resultaten hoop-
gevend waren, moeten we er toch 
voorzichtig mee zijn : de vossen 
werden iets te laat in het seizoen 
geplaatst, waardoor de grootste 
druk al voorbij was. De dieren 
hadden op dat ogenblik meer 
alternatieve voedselbronnen en de 
gewassen stonden al wat hoger. 

 
Alle deelnemers reageerden (voor-
zichtig) positief op de innovatieve 
vogelverschrikker. Bij de meeste 

landbouwers (70 %) bleven de 
duiven effectief weg. Bij de overige 
30 % was de druk opvallend kleiner. 
Heel wat landbouwers (60 %) gaven 
aan dat twee vossen per ha  
misschien wel wat weinig is.  
Bij twee losse steekproeven,  
onder meer in onze eigen proef- 
tuin, bleef het succes dan weer 
volledig uit. 
 
In 2017 herhalen we het experiment.  
We willen immers nagaan of de 
vossen vroeger in het seizoen hun 
werk doen en of meer vossen per 
ha het succes eventueel kan verho-
gen. Houd dus onze website in de 
gaten voor meer nieuws !
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Inagro levert bemestingsadvies tijdig af
“Meten is weten” is een alom gekende uitspraak. Voor 
landbouwers maakt een meting het verschil tussen 
ondoordacht en beredeneerd bemesten. Een snelle, 
kwaliteitsvolle analyse en het advies zijn daarbij van groot 
belang. Om de telers nog beter te kunnen bijstaan, breidde 
Inagro de grondanalyses uit met advisering voor het element 
calcium. Daarnaast zet het proefcentrum in op korte 
doorlooptijden tussen staalname en rapportage.

Extra aandacht voor calcium
Calcium is een onmisbaar element 
in de voeding van onze gewassen. 
Uit onderzoek van Inagro blijkt  
echter duidelijk dat calcium op 
percelen met een goede pH toch 
vaak in onvoldoende hoeveelheid 
voorradig is. Naast de klassieke 
grondanalyses en advisering rond 
stikstof, fosfor en de bouwvoor 
legde Inagro in 2016 dan ook de 
klemtoon op de advisering rond 
calcium. Voortaan geeft het 
praktijkcentrum bij iedere bouw-
vooranalyse ook bemestingsadvies 
over calcium mee.

Landbouwers dienen calcium vaak 
toe aan de bodem onder de vorm 
van kalkmeststoffen. Extra  
bekalking is niet altijd de beste  
oplossing, omdat de pH dan ook 
stijgt. Als de pH-waarde van de 
bodem al boven de streefzone zit,  
is calcium in de vorm van calcium- 
sulfaat dan ook aangeraden. Daar-
bij blijft de pH immers ongemoeid.

Inagro zet in op korte 
termijnen
Kort op de bal spelen is vaak cru- 
ciaal voor snelgroeiende teelten en  
bij snel wijzigende weersomstandig- 

heden. Inagro maakt er dan ook 
werk van om de doorlooptermijnen 
van staalname tot rapportage met 
bemestingsadvies zo kort mogelijk 
te houden. Zo leverden we 95 % van 
de bouwvooranalyses binnen de 
drie weken af, zelfs in de drukste 
periode in het voorjaar van 2016. 
Als er enkel analyse van stikstof 
moest gebeuren, kon dat zelfs 
binnen de vijf dagen ! Vroeg de teler 
een gecombineerde analyse van 
stikstof met pH en koolstof aan, 
dan bedroeg de rapporteertermijn 
maximaal veertien dagen.

Van klasse drie naar vier, of 
toch niet ?
De bemestingsnorm van land-
bouwpercelen is afhankelijk van de 
fosfaatbeschikbaarheid en de be-
stemming (akkerland of grasland). 
Een bouwvooranalyse bepaalt de 
hoeveelheid fosfaat en bijgevolg de 
klasse waartoe een perceel be-
hoort. De klasse wordt toegewezen 
op basis van de hoofdteelt in het 
jaar van staalname.

Sinds begin 2017 catalogeert MAP 
5 de percelen in vier fosfaatbe-
schikbaarheidsklassen. Percelen 
die oorspronkelijk tot klasse III 

behoorden, komen dus onder 
klasse IV, met een strengere 
bemestingsnorm tot gevolg. Om te 
kunnen afwijken van de automa-
tisch toegekende klasse, konden 
landbouwers tot eind 2016 een 
aanvraag indienen bij de VLM. Een 
grondanalyse gaf daarbij uitsluitsel 
over de hoeveelheid plantbeschik-
bare fosfaat.

De verlaging van klasse is tot 
maximum 5 jaar na de datum van 
staalname geldig, afhankelijk van 
het moment waarop het analyse-
resultaat aan de Mestbank wordt 
bezorgd.

Aanvraag indienen heeft 
geloond
In 2016 analyseerde Inagro ruim 
11.700 grondstalen op fosfor. Van 
alle binnengekomen grondstalen 
behoort 80 % tot klasse I, II of III. 
Slechts 20 % van de grondstalen 
komt in 2017 in klasse IV terecht. 
De meeste percelen gras- of akker- 
land hebben een fosfaatklasse III. 
Dat stemt overeen met de fosfaat-
bemestingsnorm, die geldig was 
tot eind 2016.

Fosfaatanalyse bepaalt bemestingsruimte op perceelsniveau

De plantbeschikbare fosfaat in de bodem bepaalt hoeveel de landbouwer mag bemesten. Sinds 
begin 2017 is de strengste norm van kracht. Standaard zijn alle percelen sindsdien ingedeeld in 
klasse IV. Om vanaf 2017 in aanmerking te komen voor een verlaagde fosfaatklasse moest de 
teler voor eind 2016 een grondstaal laten nemen. Dat zorgde voor een grotere toestroom van 
stalen in ons labo. 

Toename van aantal analyses in labo van Inagro
Gewijzigde wetgeving en voorschriften zorgden in 2016 voor 
een sterke toename van het aantal analyses in ons labo. Zo 
veranderden de eisen van het Global GAP-lastenboek. Bepaalde 
landbouwers die irrigatiewater gebruiken, moeten sinds mei 2016 
frequenter een analyse laten uitvoeren op E. Coli. De gewijzigde 
mestwetgeving zorgde dan weer voor een sterke toename van het 
aantal grondstalen voor fosforanalyse in ons labo. Aangezien een 
volledige bouwvooranalyse daarvoor niet altijd noodzakelijk is, 
biedt Inagro ook een grondanalyse aan die enkel fosfor bepaalt. 
De landbouwer kan daarvoor rekenen op een voordelig tarief.

Akkerland
52 %

Grasland
48 %

Totaal 

Klasse I 2 % 24 % 13 %

Klasse II 6 % 20 % 13 %

Klasse III 61 % 48 % 55 %

Klasse IV 31 % 8 % 20 %
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Biobedrijf “De levende aarde” is 
gevestigd in Hertsberge. Op 5 ha 
zandgrond teelt Nico Vandevannet 
aardbeien en heel wat verschil-
lende groenten. Zoals de naam 
van zijn bedrijf doet vermoeden, 
levert Nico extra inspanning om 
het bodemleven te stimuleren. Om 
resultaat te bekomen, is dagelijks 
meten, bijhouden en fijn afstem-
men van verschillende parameters 
noodzakelijk. “Het is net als de 
training van een sporter : je moet 
volhouden,” lacht Nico.

Organische stof centraal
Met verschillende technieken 
brengt de landbouwer meer 
organische stof in de bodem. Zo 
hanteert hij een aangepaste bodem- 
bewerking. Sinds 2009 ploegt Nico 
niet meer. De bodem wordt niet 
meer gekeerd, enkel opgelicht. 
Daarnaast maakt Nico zoveel mo-
gelijk gebruik van groenbedekkers. 
Tot slot dient hij compost toe.

Evenwichtig bodemleven
De geleverde inspanningen 
vertalen zich in een evenwichtig 
bodemleven. Visueel zijn er 
heel wat regenwormen en zelfs 
schimmels aanwezig. Een analyse 

toont aan dat de verhouding van 
schimmels tegenover bacteriën 
ook goed zit. Die balans én de grote 
hoeveelheid van verschillende ne-
matoden wijzen op een evenwicht 
in het bodemleven. Dankzij alle 
inspanningen merkt de landbouwer 
dat hij gezondere planten en meer 
biodiversiteit heeft. 

Inagro ten dienste van de 
landbouwers
Echte topsporters laten zich 
begeleiden. Landbouwers krijgen 
op diverse vlakken bijstand van 
Inagro. Zo is het labo uitgerust voor 
grondige analyses van de bodem. 
Op basis van de analyse- 
resultaten geven adviseurs van het 
kenniscentrum bodem individueel 
advies, onder andere over stikstof-
bemesting en koolstofopbouw. Ook 
biologische “topsporters” kunnen 
bij ons terecht.

Hoe akkerbouwer Jos Depotter 
uit Koksijde en landbouwer Bram 
Dauchy uit Heuvelland zorgen voor 
een betere bodemstructuur is 
terug te vinden op de website van 
Inagro.

Het project ‘Goed bodembeheer is topsport’ is gefinancierd door VLM en loopt in samenwerking met PCA.

Goed bodembeheer is topsport
Iedere landbouwer gaat op een andere manier met zijn bodem 
om. Iedereen vult goed bodembeheer net ietwat anders 
in. Inagro ging langs bij drie landbouwers in verschillende 
landbouwstreken die met veel aandacht hun bodem bewerken. 
Een van hen is Nico Vandevannet van “De levende aarde”. 5

CAMPAGNES 
EN EVENTS
IN DE KIJKER

Op een maandag in 1962 kwam koning Boudewijn 
op bezoek. In het voorafgaande weekend moest ik de 
speech van de gedeputeerde tot driemaal toe typen. 
Op zondagavond was hij klaar.

Hilda Demasure 
Secretariaatsmedewerker – 1959 tot 2001
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West-Vlaamse telers zien nieuwe toekomst in bio
Tijdens verschillende bezoeken aan West-Vlaamse biologische 
bedrijven was onze gedeputeerde voor Landbouw en Visserij 
Bart Naeyaert aangenaam verrast door de professionaliteit 
en de gedrevenheid van de bioboeren. Met de vraag “Laten we 
kansen liggen in de biologische markt ?” bond hij eind 2015 
de kat de bel aan. Samen met stakeholders zette Inagro een 
actieprogramma op voor melkvee en akkerbouw-groenten. Een 
twintigtal gangbare telers liet zich inspireren en zet de stap.

Meteen actie
De internationale biologische 
consumptie groeit jaarlijks met 
dubbele cijfers. Tot vorig jaar 
groeide het Vlaamse areaal echter 
niet. Gedeputeerde Bart Naeyaert 
organiseerde twee rondetafel- 
gesprekken : een voor melkvee en 
een voor akkerbouw-groenten. 
Daaruit bleek dat actie nodig is. 
Beide sectoren voegden meteen 
de daad bij het woord. Tijdens twee 
druk bijgewoonde trefdagen in 
januari en februari stelden ze zich 
de vragen : ‘wat zijn de concrete 
marktkansen ?’ en ‘hoe schakel 
je om ?’ Antwoorden daarop, 
getuigenissen van enthousiaste 
biologische telers en vooral het 
netwerken nadien wekten de inte-
resse van een aantal telers.  
Er broeide duidelijk iets.

Verdubbeling biologische 
melkplas
De provincie stelde Johan Devreese 
aan om de acties rond bio in melkvee 
aan te sturen. Onder zijn impuls zet-
ten enkele melkveehouders hun ver-
kenning intensief verder met onder 
meer een bezoek aan een biologisch 
melkveebedrijf, een studienamiddag 

over afzet, individuele gesprekken en 
een studieclub. Dat bleef niet zonder 
resultaat. Twaalf melkveehouders 
schakelden in 2016 om en realiseren 
samen een verdubbeling van de 
Vlaamse biologische melkplas. 

Te gast bij biologische 
akkerbouwers en groente- 
telers
De huidige biologische akker-
bouw-groentetelers krijgen de 
vraag naar hun producten niet 
meer ingevuld. In absolute cijfers 
gaat het momenteel nog om 
relatief kleine volumes of arealen 
per teelt. De totale marktvraag 
borgt een divers teeltplan voor 
meerdere nieuwe biobedrijven. 
Om hun collega’s warm te maken 
voor de biogedachte nodigden 
zes bioboeren geïnteresseerde 
gangbare telers uit voor een 
kennismaking in het veld. Ook de 
biovelddagen op het proefbedrijf 
biologische landbouw van Inagro 
werden druk bijgewoond. Zes 
West-Vlaamse akkerbouwers en 
groentetelers hebben intussen een 
of meerdere percelen aangemeld 
voor omschakeling. Wordt zeker en 
vast vervolgd …

Begeleiding in nieuw jasje
Sinds de start van MAP 4 werkt het 
CVBB samen met landbouwers aan 
verminderde nitraatuitspoeling 
naar het oppervlaktewater. Via 
individuele bedrijfsbegeleiding 
krijgen landbouwers bemestings-
advies op perceelsniveau. Om de 
werkingsmiddelen efficiënter in 
te zetten, lag de focus in 2016 op 
bedrijven met te hoge nitraatresi-
du’s. Enkel landbouwers met een 
nitraatoverschrijding in de afgelo-
pen drie jaar of zonder voorgaande 
deelname mochten deelnemen. De 
talrijke inschrijvingen tonen aan dat 
de nood aan begeleiding hoog is.

Gebiedswerking verder 
uitbreiden
Het CVBB richt zich ook op de 
afstroomgebieden van rode 
MAP-meetpunten. In overleg met 
de betrokken landbouwers pakken 
de medewerkers er de bemestings-

strategie aan. In het najaar van 2016 
breidde het CVBB die verregaande 
begeleiding met intensieve aanpak 
(IA) van de percelen uit met tien 
nieuwe gebieden. Daardoor staat 
de teller nu al op 32. Geleidelijk aan 
is CVBB Inagro actief aanwezig in 
de hele provincie.
“We doen de landbouwers bewust 
nadenken over de inzet van 
meststoffen en hun invloed op de 
waterkwaliteit”, verduidelijkt Eva 
Maddens, CVBB-adviseur in Inagro. 
“Voor sommige landbouwers 
betekent dat een andere manier 
van denken. Zij kunnen rekenen op 
onze steun en begeleiding.”

In de nazomer organiseerde 
CVBB Inagro een zogenaamde 
‘tententocht’ in enkele IA-gebieden. 
Voor de lokale infomomenten met 
een korte stand van zaken kon de 
landbouwer als het ware recht van 
het veld naar de tent toestappen en 
aansluiten.

CVBB verscherpt focus
MAP 5 is sinds 2015 in voege. Voor de tussentijdse evaluatie in 2017 zijn de meetresultaten 
van de waterkwaliteit van het winterjaar 2016-2017 bepalend. Meer dan ooit focuste het 
Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding duurzame Bemesting (CVBB) in 2016 dan ook op 
bedrijven met te hoge nitraatresidu’s. Daarnaast breidde het de “intensieve aanpak” (IA) uit met 
tien nieuwe gebieden.

Tussentijdse resultaten
In 2016 zakte het percentage rode 
MAP-meetpunten onder de 20 %. 
Er is dus nog een lange weg te 
gaan om de doelstelling van MAP 
5, namelijk slechts 5 % rode meet-
punten, in 2018 te halen. Toch is 
CVBB hoopvol: met de verscherpte 
focus kan het percentage verder 
dalen.

MAP-man
Met de leuze “Zeg niet te gauw, 
’t steekt niet zo nauw!” streek 
MAP-man in het voorjaar van 
2016 neer in het Vlaamse land-
schap. Tijdens het seizoen gaf 
hij tips om efficiënter te bemes-
ten en verliezen van nutriënten 
te vermijden. Om de doelstel-
lingen voor waterkwaliteit in 
Vlaanderen te halen, moeten we 
nu actie ondernemen. De land-
bouworganisaties, het CVBB, 
de praktijkcentra en betrokken 
administraties stemden hun 
acties en communicatie  
rond bemesting en  
verbetering van  
waterkwaliteit  
gedurende een  
jaar op mekaar af.
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100% West-Vlaams bevestigt stijgende 
interesse in lokale hoeveproducten
100% West-Vlaams telt vandaag meer dan honderd 
hoeveverkooppunten, verspreid over de provincie. Dat record 
weerspiegelt de stijging van de vraag naar en het aanbod van 
lokale producten.  

2016 was een feestjaar voor de 
vereniging van West-Vlaamse 
hoeveproducenten, dat naar buiten 
treedt onder de merknaam “100% 
West-Vlaams”. Naast de verwelko-
ming van het honderdste lid, vierde 
de vereniging ook haar vijftiende 
verjaardag. De laatste jaren is er 
niet alleen een stijgende vraag naar 
verse en pure hoeveproducten, 
het aanbod wordt ook meer divers. 
Steeds meer landbouwers zijn op 
zoek naar nieuwe verdienmodellen, 
waaronder korte keten-verkoop.

Kwaliteit, professionaliteit en 
herkenbaarheid
Het is dan ook niet verwonderlijk 
dat de vereniging haar ledenaantal 
jaar na jaar zag groeien. Vandaag 
mogen 107 verkooppunten zich 
het label “100% West-Vlaams” 
toe-eigenen. Die hoeves verwerken 

en verkopen hun eigen producten 
volgens de criteria van korte keten. 

Onder het label 100% West-
Vlaams maken Inagro en haar 
partners gezamenlijk promotie 
voor de West-Vlaamse hoeve- en 
streekproducten. Daarnaast 
kunnen de leden ook rekenen 
op advies en ondersteuning in 
de professionele uitbouw van de 
korte keten-verkoop. Er worden 
nieuwe gezamenlijke initiatieven op 
poten gezet, zoals het succesvolle 
hoevepicknickconcept op zeventien 
boerderijen of de afzet naar 
grootkeukens.

“Waarden van 100% West-
Vlaams zijn ook onze waarden”
100% West-Vlaams inspireert en 
geeft een positieve dynamiek aan 
de West-Vlaamse hoeveproducen-

ten. Hoeveslagerij De Heerlijkheid 
in Vladslo, die in 2016 als honderd-
ste hoeveproducent toetrad tot het 
netwerk, stelt persoonlijk contact 
met de klant en verkoop in de korte 
keten voorop. “Dat is ook de visie 
van 100% West-Vlaams. We kunnen 
ons vinden in die waarden en willen 
dan ook graag deel uitmaken van 
de overkoepelende werking rond 
hoeve- en streekproducten in de 
provincie”, zegt Bart Syryn van 
Hoeveslagerij De Heerlijkheid.

100% West-Vlaams is een gezamenlijk initiatief van Inagro en 
POM West-Vlaanderen.

Het project ‘Eetbaar Landschap’ is gefinancierd door  Leader Westhoek en loopt in samenwerking met Het Centrum Agrarische Geschiedenis, 
Erfgoedcel CO7, Plattelandsklassen, Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels, Landelijke Gilden, Stadsarchief Ieper, de gemeenten Vlete-
ren, Mesen, Heuvelland, stad Poperinge en de Provincie West-Vlaanderen.

In ‘Eetbaar landschap’ werken 
verschillende partners samen 
rond het heden en verleden van 
natuur en landbouw in de Zuidelijke 
Westhoek. Zo zetten ze actief in 
op dialoog en wederzijdse kennis 
en begrip tussen burgers en 
landbouwers. Inagro coördineert 
het programma. In 2016 konden 
bewoners uit de regio het land-
schap ontdekken tijdens meer 

dan 30 activiteiten, waaronder 
lezingen, een vorming landbouw 
voor streekgidsen, lokale markten, 
kookworkshops met lekkers van  
de boer, theater en zelfs een  
bezoek van een foodarcheoloog. 
We blikken dan ook terug op een 
zeer geslaagde programmatie in 
2016, want zowat alle activiteiten 
konden op een grote opkomst 
rekenen.

Uniek samenwerkingsproject rond  
eetbaar landschap in de Westhoek
Wat groeit er op de akkers ? Wat kuiert er in de weiden ? 
Welke bessen blinken in het struikgewas ? Dankzij 
het project ‘Eetbaar landschap’ ontdekken burgers de 
geheimen en bijzondere weetjes van het veelzijdige 
landschap in de Westhoek, gaande van de wilde pluknatuur 
en de streekeigen lekkernijen tot de verwerkte producten 
die ze in de supermarkt vinden.

Tentoonstellingen tussen de 
beboste heuveltoppen en de 
verbouwde vlakte
Twee tentoonstellingen onthullen 
lekkere geheimen en bijzondere 
weetjes over het veelzijdige land-
schap. Zo is de kerk van Kemmel 
omgetoverd voor een interactieve 
tentoonstelling over hedendaagse 
landbouw. Kijklustigen kunnen 
er nog tot 30 april 2017 terecht. 
Daarnaast groef het stadsarchief 
van Ieper samen met het Centrum 
Agrarische Geschiedenis in de 
archieven voor een historische 
expo over landbouw in de Zuidelijke 
Westhoek. ‘Recht van ’t veld’ reist 
tot eind 2017 naar de stadsbibliothe-
ken van de regio.

Ook in 2017 een gevuld 
programma
Wie er niet bij was in 2016, kan in 
2017 zijn hart nog ophalen aan het 
lekkere platteland. In 2017 willen de 
partners nog meer inzetten op het 
verbinden van mensen door eten. Zo 
stellen de hobbykoks van ‘Tafelen 
in de Westhoek’ hun eettafel open 
voor  een aantal - nog onbekende – 
dorpsgenoten. Ze koken uiteraard 
met lokale ingrediënten. Daarnaast 
trekken de leerlingen uit de basis-
scholen van Poperinge en Lange- 
mark-Poelkapelle naar het woon-
zorgcentrum in hun gemeente om 
er samen te werken rond ‘eten uit 
de kindertijd’. En gezinnen kunnen 
op 28 mei afzakken naar Vleteren 
voor het vernieuwde plattelandspad 
en educatief aanbod in de Sceure.
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Witloofevent en kwaliteitsactieplan vestigen  
aandacht op betere witloofkwaliteit
De witloofsector heeft het niet gemakkelijk. Een slechte prijsvorming en dalende consumptie 
doen de druk op de witloofbedrijven verder toenemen. Het streven naar opbrengstmaximalisatie 
beïnvloedt de kwaliteit en houdbaarheid van het witloof vaak negatief. Met een feestelijk 
witloofevent en de lancering van het kwaliteitsactieplan witloof wees Inagro de 
witloofproducenten op het belang van kwaliteit.  

Het project ‘Samen uit de modder’ is  
gefinancierd door het Departement  
Landbouw en Visserij.

Het kwaliteitsactieplan witloof is gefinancierd 
binnen het GMO-programma en loopt in samen-
werking met REO Veiling.

Samen uit de modder

De voorbije jaren realiseerden verschillende West-Vlaamse 
gemeenten maatregelen om de erosieproblematiek te 
verhelpen. Zo ook Staden, Hooglede en Lichtervelde. Om de 
succesvolle aanpak op het terrein te tonen aan boeren, burgers 
en beleidsmakers zetten Inagro en de gemeentebesturen 
verschillende activiteiten op poten. 

Gluren bij de buren
Hoe kunnen we boeren, burgers en 
beleidsmakers laten kennismaken 
met de erosieproblematiek en 
de bijhorende oplossingen op het 
terrein ? In augustus trokken we 
met een volle bus naar de drie 
gemeenten. Diverse stops zorgden 
voor een boeiende interactie 
tussen boer en beleid. Ervaringen 
werden gedeeld en nieuwe 
ideeën geopperd. Iedereen zag de 
mogelijkheden die er zijn om de 
erosieproblematiek aan te pakken. 

Om de burgers mee te krijgen in 
het verhaal organiseerden we een 
heuse erosiefietszoektocht met 
een parcours op maat doorheen 
Staden, Hooglede en Lichtervelde. 
Heel wat enthousiastelingen trot-
seerden de wind en de hellingen 
en ontdekten zo, via infoborden en 
bemande stopplaatsen, het erosie-
verhaal van de gemeente. 

Praten over hiaten
“Gronden worden in West-Vlaan-
deren te intensief beboerd, 
waardoor ze erosiegevoeliger zijn 
dan in andere provincies !” en “De 
vervuiler betaalt het ruimen van de 
straat of de gracht na afstroming 
van bodemdeeltjes !” zijn slechts 
enkele stellingen die aan bod 
kwamen tijdens het erosiedebat op 
3 november 2016. Tijdens dat debat 
stimuleerden we boer, burger en 
beleidsmaker om na te denken 
over de wederzijdse belangen van 
erosiebestrijding. De deelnemers 
deelden feiten, ervaringen en 
meningen om na het debat te 
concluderen dat lokale problemen 
misschien wel te vaak aangepakt 
worden met generieke maatrege-
len. Samen moeten we zoeken naar 
een haalbare en betaalbare manier 
om met de erosieproblematiek in 
onze regio om te gaan. 

Witloofevent focust op 
marktgericht produceren
Naar aanleiding van 60 jaar Beitem 
toverde Inagro de traditionele 
witloofstudieavond om tot een heus 
Witloofevent. Door telers in de 
plaats te stellen van de consument, 
wou het proefcentrum hen wijzen 
op het belang van een uitmuntende 
kwaliteit van het witloof. Een 
product dat tegemoetkomt aan 
de wensen van de consument is 
immers een noodzaak om kopers 
opnieuw naar het witloof in de 
winkelrekken te lokken. Op het 
Witloofevent, dat tot stand kwam 
in samenwerking met REO Veiling, 
namen we de witlooftelers dan ook 
mee in verschillende belevingsmo-
menten die de brede waaier aan 
mogelijkheden met het ‘witte goud’ 
benadrukten. Na een afsluitend 
discussiemoment stuurden we de 
witlooftelers naar huis met vol-
doende stof om na te denken over 
de toekomst van hun product.    

Kwaliteitsactieplan helpt 
witlooftelers hoogkwalitatief 
witloof te produceren

Via onderzoek en voorlichting zet 
Inagro in op de verdere kwaliteits-
verbetering van het witloof en de 
bewustwording bij de telers. Om 
over de kwaliteit van het product 
te waken, slaan REO Veiling en 
Inagro de handen in elkaar in een 
kwaliteitsactieplan witloof. Op de 
bedrijven nemen we de oogstwerk-
zaamheden en het marktklaar ma-
ken onder de loep. Vervolgens gaan 
we samen met de producent op 
zoek naar knelpunten en mogelijke 
oplossingen om de kwaliteit van 
het witloof verder te verbeteren. 

Oogst- en behandelingsschade zijn 
de meest frequente problemen. 
Het vermijden van nagelschade en 
duwplekken blijft een belangrijk 
aandachtspunt om de kwaliteit 
verder te verbeteren.
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De visie van smartfarming-
goeroe Marc Vanacht
Onder veel belangstelling luis-
terden de deelnemers naar de 
plenaire spreker Marc Vanacht. 
De trendwatcher in precisieland-
bouw reisde af uit Amerika om 
de huidige stand van zaken in 
slimme landbouw toe te lichten en 
een toekomstbeeld te schetsen. 
De verhelderende inzichten over 
smartfarming op wereldschaal 
maakten duidelijk dat Vlaanderen 
niet mag achterblijven, gezien het 
aanwezige potentieel van bedrijven 
dat actief is in slimme elektronica.

Geïntegreerde systemen ook 
mogelijk in landbouwsector
De hightech sturingstechnologieën 
die al van toepassing zijn buiten de 
landbouwsector kunnen vaak ook 

hun nut bewijzen in precisieland-
bouw. Verschillende toeleveran-
ciers van Smart Electronic Sys-
tems kregen de kans om hun ont-
wikkelingen voor te stellen. Nadien 
kon elke deelnemer individueel 
kennismaken met de bedrijven. Het 
resultaat zijn heel wat interessante 
contacten tussen technologiebe-
drijven en machineconstructeurs 
of stallenbouwers. 

Grote opkomst in Poperinge
Met zo’n 120 deelnemers kon de 
eerste editie van het event alvast  
op heel wat belangstelling rekenen. 
Zowel bedrijven als bezoekers 
gingen naar huis met vernieuwende  
ideeën, praktische inzichten en 
nuttige contacten. In 2017 zal 
Agreon die opportuniteiten verder 
opvolgen en begeleiden.

Agreon scherpt innovatie  
in West-Vlaamse land-  
en tuinbouw aan
De agrarische sector staat voor 
grote uitdagingen. In de evolutie 
naar steeds duurzamere land- 
en tuinbouw is innovatie een 
noodzaak. Om de concurrentie-
positie van onze West-Vlaamse 
toeleveranciers te versterken, 
groepeert Agreon die kmo’s 
in een innovatienetwerk. Het 
begeleidt en adviseert hen in de 
ontwikkeling van nieuwe tech-
nieken. Met een subsidie van 
maximum 10.000 euro per kmo 
voor de ontwikkeling van een  
innovatief prototype en de pro- 
motie van zogenaamde ‘quick  
wins’ ondersteunt Agreon con-
structeurs. Via netwerkevents, 
studiereizen en opleidings 
momenten zorgt Agreon ook  
voor de nodige kennisverwerving  
en nieuwe, relevante contacten.

Succesvolle eerste editie B2B-event Smarter Farming

22 november 2016 was een hoogdag voor wie een beetje lef toont en evoluties in de 
landbouwsector omarmt. Samen met Fedagrim, Agoria en DSP Valley organiseerde Agreon  
het netwerkevent Smarter Farming. In Poperinge brachten ze de wereld van sensoren en 
robotica samen met die van de machineconstructeurs, kassen- en stallenbouwers actief  
in de landbouwsector. 6

nuttig en
interessant

Mijn werk was enorm boeiend. Ik mocht er rustig 
inrollen, alles zelf ontdekken en uitzoeken. Het was 
niet alleen mijn job, maar ook mijn hobby.

Robrecht Sarrazyn 
Onderzoeker – 1971 tot 2006Agreon is een gezamenlijk initiatief van Inagro en POM West-Vlaanderen.
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Een blik op sociale media TOURNéE PROVINCIALE
In Tournée Provinciale, een rubriek van PlattelandsTV, zendt Inagro regelmatig een reportage uit (met financië-
le steun van de Provincie)

Duurzame landbouw 60 jaar Inagro Melkvee

Champignonteelt Proefplatform Ten Bogaerde Insecten
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NOG GEEN LID VAN INAGRO ?

Volg het voorbeeld van zo’n 4500 sectorgenoten en word lid van Inagro. Je krijgt wekelijks 
hapklare info en uitnodigingen in jouw mailbox, en dat helemaal gratis.

Nieuws uit Beitem, op maat van 
jouw persoonlijke voorkeuren, 
wekelijks in je mailbox.  
In een gepersonaliseerde nieuws-
brief op maat van jouw interesses 
en sector(en) informeren we je  
snel en duidelijk over onze proef- 
resultaten in praktische adviezen, 
onze dienstverlening en het  
nieuws uit de sector. 

Persoonlijke uitnodigingen voor 
activiteiten en studiedagen die 
aansluiten bij jouw interesses. 
Via e-mail ontvang je uitnodigingen 
voor studiedagen en demo’s. 
Daarin staat een gedetailleerd 
programma en alle praktische 
informatie. 

Gepersonaliseerde website met 
directe toegang tot informatie die 
voor jou nuttig is. 
De berichtgeving op de website is 
aangepast aan jouw interesses. Op 
het persoonlijke online platform 
“Mijn Bedrijf” kan je alle documenten  
en analyserapporten van Inagro 
voor jouw bedrijf beheren.

Blijf op de hoogte van ons onderzoek en advies. Registreer je gratis via http ://www.inagro.be.

3 3 3
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Nuttige adressen

Inagro vzw  Ieperseweg 87, 8800 Rumbeke-Beitem
 T 051 27 32 00 - F 051 24 00 20
 info@inagro.be - www.inagro.be

Directie Mia Demeulemeester, afgevaardigd bestuurder
 T 051 27 32 00 - mia.demeulemeester@inagro.be

 Greet Ghekiere, adjunct-directeur
 T 051 27 32 13 - greet.ghekiere@inagro.be

Akkerbouw Aardappelen
 Kürt Demeulemeester
 T 051 27 32 42 - kurt.demeulemeester@inagro.be

 Granen en andere akkerbouwgewassen
 Daniël Wittouck
 T 051 27 32 41 - daniel.wittouck@inagro.be

Tuinbouw Openlucht Danny Callens
 T 051 27 33 02 - danny.callens@inagro.be

Tuinbouw onder afdekking  Glasgroenten
 Peter Bleyaert
 T 051 27 32 70 - peter.bleyaert@inagro.be

 Witloof en kleinfruit
 Jochen Hanssens
 T 051 27 32 93 - jochen.hanssens@inagro.be

 Eetbare paddenstoelen
 Nancy Pyck
 T 051 27 32 68 - nancy.pyck@inagro.be

Dierlijke productie Melkveehouderij - varkenshouderij - geur en emissies
 Isabelle Vuylsteke
 T 051 27 33 86 - isabelle.vuylsteke@inagro.be

 Aquacultuur
 Stefan Teerlinck
 T 051 27 33 89- stefan.teerlinck@inagro.be

Biologische productie Lieven Delanote
 T 051 27 32 50 - lieven.delanote@inagro.be

Laboratorium Marleen Seynnaeve
 T 051 27 33 30 - marleen.seynnaeve@inagro.be

Maatschappij en Leefomgeving Landbouweducatie en -verbreding
 Nele Dejonckheere
 T 051 27 32 25 - nele.dejonckheere@inagro.be

 Landbouw en leefomgeving
 Dieter Depraetere
 T 051 27 33 82 - dieter.depraetere@inagro.be

 Energie, biomassa en innovatie
 Bart Ryckaert
 T 051 27 33 84 - bart.ryckaert@inagro.be

Kenniscentra Energie
 Bart Ryckaert
 T 051 27 33 84 - bart.ryckaert@inagro.be

 Water
 Dominique Huits
 T 051 27 33 88 - dominique.huits@inagro.be

 Gewasbescherming
 Ellen Pauwelyn
 T 051 27 32 90 - ellen.pauwelyn@inagro.be

 Precisielandbouw
 Jonathan Van Beek
 T 051 27 32 09 - jonathan.vanbeek@inagro.be

 Bodem
 Franky Coopman (algemeen)
 T 051 27 33 45 - franky.coopman@inagro.be

 Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding Duurzame Bemesting 
 Brecht Catteeuw
 T 051 27 32 33 - brecht.catteeuw@inagro.be

Communicatie Bart Verhaeghen
 T 051 27 32 36 - bart.verhaeghen@inagro.be

Budgetbeheer en boekhouding  Johan Mahieu
 T 051 27 32 10 - johan.mahieu@inagro.be

IT Yves Billiet
 T 051 27 33 00 - yves.billiet@inagro.be

Administratie, HRM en catering Roos Meulemeester
 T 051 27 32 06 - roos.meulemeester@inagro.be

Infrastructuur, overheids- Griet Terryn 
opdrachten en contracten T 051 27 33 93 - griet.terryn@inagro.be
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Gedeputeerde Bart Naeyaert
Provinciehuis Boeverbos
Koning Leopold III-laan 41
8200 Sint-Andries – Brugge
T 050 40 31 90
F 050 40 73 05
E bart.naeyaert@west-vlaanderen.be

Provinciale dienst Economie 
Landbouw & Visserij
Torben Wolfs
Provinciehuis Boeverbos - Filiaal I
Koning Leopold III-laan 31
8200 Sint-Andries – Brugge
T 050 40 72 36
M 0499 77 04 70
F 050 40 31 43
E torben.wolfs@west-vlaanderen.be

Gebiedswerking landbouw
Streekhuis Westhoek
Woumenweg 100
8600 Diksmuide
Bart Boeraeve
T 051 51 94 37
E bart.boeraeve@west-vlaanderen.be

Streekhuis Noord-West-Vlaanderen
Tillegemstraat 81
8200 Sint-Michiels – Brugge
Lode Tanghe
T 050 40 35 45
E lode.tanghe@west-vlaanderen.be

Streekhuis Midden-West-Vlaanderen
Spanjestraat 141
8800 Roeselare
Jan Van Winghem
T 051 27 55 55
E jan.vanwinghem@west-vlaanderen.be
Steunpunt Groene Zorg

Streekhuis Kasteel Tillegem
Tillegemstraat 81
8200 Sint-Michiels – Brugge
Els Roelof
T 050 40 70 31
E els.roelof@groenezorg.be

Boeren op een kruispunt
7 dagen op 7 bereikbaar via het gratis nummer  
0800 99 138
E info@boerenopeenkruispunt.be

Certificering

 
Werken met zorg voor het milieu
Zowel in de dienstverlening als in de interne werking werkt Inagro mili-
eubewust. Om ons milieubeleid gestructureerd aan te pakken, werken 
we sinds eind 2014 conform ISO14001. Wist je dat Inagro in 2016 eigen 
klimaatdoelstellingen neerschreef ? Zo verminderen we onze CO2-uit-
stoot tegen 2030 met 30%.
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Dit jaarverslag is geprint op FSC-gecertificeerd papier.

COLOFON

Dit jaarverslag werd uitgegeven in opdracht van de raad van bestuur van Inagro vzw.

Redactie Peter Bleyaert, Eline Braet, Jonas Claeys, Franky Coopman, Carl Coudron, 
Simon Craeye, Kim De Bus, Eddy Decaesteker, Bart Declercq, Anneleen 
Dedeyne, Elise Degroote, Martijn D’Hoop, Lieven Delanote, Mia Demeu-
lemeester, Martijn De Naegel, Dieter Depraetere, Leen Desmyter, Greet 
Ghekiere, Jochen Hanssen, Dominique Huits, Eva Maddens, Roos Meule-
meester, Ellen Pauwelyn, Ine Pertry, Annelies Pollentier, Sabien Pollet, 
Nancy Pyck, Stefaan Serlet, Celine Simoen, Stefan Teerlinck, Griet Terryn, 
Lynn Tiebergijn, Jonathan Van Beek, Elien Vancaysele, Helena Vandekerck-
hove, Bart Verhaeghen en alle andere medewerkers van Inagro.

Eindredactie Bart Verhaeghen en Elise Degroote

Fotografie Eigen archief Inagro, Unitas Foto’s-Desnoeck (p.16), van Bergen Kolpa 
Architecten-META Architectuurbureau bvba (p. 17), AF Fotografie (p. 32, p. 
33), Alex Coan/Shutterstock.com (p. 35), Hannibal (p. 38), Sander van Haver 
(p. 40), Maarten Devoldere (p. 42), De Heerlijkheid (p. 42), David Samyn i.o.v. 
Provincie West-Vlaanderen (p. 43), Marc Wallican (p. 46).

Lay-out Panach’ - Wervik

Druk en verzending Lowyck & Pluspoint Drukkerijen - Oostende

Voor alle suggesties en opmerkingen Bart Verhaeghen, T 051 27 32 36 of bart.verhaeghen@inagro.be

Verantwoordelijke uitgever Mia Demeulemeester, afgevaardigd bestuurder Inagro vzw
 Ieperseweg 87, 8800 Rumbeke-Beitem.

Mia Demeulemeester 
Afgevaardigd bestuurder – Sinds 2012

Bedrijfsleiders in de landbouwsector zijn ondernemers  
in het kwadraat: ze hebben weinig tijd en willen hapklare, 
toepasbare info voor hun bedrijf.
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Ieperseweg 87
8800 Rumbeke-Beitem
T 051 27 32 00
F 051 24 00 20
E info@inagro.be
_
www.inagro.be


