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  MACHINE-DEMO:  

OPROLLEN EN LEGGEN AFDEKMATERIALEN 

& 

GELEID BEZOEK: 

NAJAARSTEELTEN 

DINSDAG 1 OKTOBER OM 14 UUR  

Proefstation voor de Groenteteelt  

Duffelsesteenweg 101, Sint-Katelijne-Waver 

Het geleid bezoek is opgedeeld in thema’s.  
Naargelang uw interesses kan u starten om 14u00, 14u45 of 15u30.  
Alle onderwerpen vinden plaats op de afdeling vollegrond, Duffelsesteenweg 101, enkel de 
vergelijking van afdekmaterialen bij sla en Chinese kool kan u bezoeken op ons bioperceel, 
Muilshoek 2. 

Locatie Muilshoek 2: 

 14u00 Bio-afdeling: vergelijking van afdekmaterialen tegen insecten bij 
sla en Chinese kool (1) 

Locatie Duffelsesteenweg 101: 

 14u00 en 14u45 Rassenproeven en innovatieve teelten (2) 
o Venkel (rassen en tripsbestrijding) 
o Radicchio (ronde en lange types) 
o Alternatieve sla (kropsla, ijsbergsla, lollo’s, eikenbladsla, little 

gem, romeinse sla, batavia) 
o Courgette 

https://www.boerenbond.be/
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o Pompoen (hokkaïdo, butternut, muskaat, spaghetti, groen, 
haloween). 

o Innovatieve teelten (2)  (meloen, mashua, oca, haverwortel, 
chayotte, edemame, wortelpeterselie, gekleurde wortel) 

 14u00 en 14u45 proeven prei 
o Wikileeks, variabel bijbemesten in prei met behulp van 

dronebeelden (3) 
o Druppelirrigatie (5) 
o Rassenproef vroege herfstteelt 
o Spuittechniek (hoeveelheid water, wingssprayer en 

antidriftdoppen) (4) 
o Vergelijking afdekmaterialen tegen mineervlieg 

 14u00 en 14u45 Interreg SOILCOM: lange termijnproef compostgebruik 
(6) en opzetten van een lokaal composteringsnetwerk LOCO (7) 

 

 15u30 DEMO OPROLLEN EN LEGGEN AFDEKMATERIALEN (1) 
o BSE YMOND BV 
o Nanne Kooiman 
o AVS AGRI Johan Van Schoor 
o … 

 
Deze proeven werden uitgevoerd in kader van volgende projecten:  

(1)  “Gebruikswijzer voor afdekmaterialen in de groenteteelt” (ccbt project) 
(2)  “Vele kleine maken groot: innovatieve teelten in Vlaanderen”. (demonstratie project 

duurzame landbouw van het departement landbouw&visserij) 
(3) “preciezer prei telen met precisielandbouw (vlaio traject) 
(4) “Innovatieve spuittechnieken in de groenteteelt” (demonstratie project duurzame 

landbouw         van het departement landbouw & visserij) 
(5) “Demonstratie van druppelirrigatie in groenten en fruit” (demonstratie project duurzame 

landbouw  van het departement landbouw & visserij) 
(6) “SOILCOMSustainable soils by quality compost with defined properties” (Interreg 

Noordzee regio) 
(7) “Loco: lokaal composteren” (PDPO plattelandsproject) 

https://www.boerenbond.be/

