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DEMONAMIDDAG 
 

GROENBEDEKKERS - BEHEER SPUITRESTEN - BODEMBEHEER 
 
 

Waar en wanneer 
 

Dinsdag 13 november 2018 | start 13u30 – einde 16u30 |  
Broekenhoek 1 - Moen (Zwevegem) 

 
Programma 
 

 Verwelkoming en inleiding 
 

 Beheer van spuitresten en bioremediatie 
 

 Goed bodembeheer: gevolgen van aslasten en bandenspanning op 
bodemkwaliteit 

 

 Demoveld mengsels van groenbedekkers 
 

 Afsluitende drink 
 

 
Deze studiedag komt in aanmerking als vormingsactiviteit voor de fytolicentie.       
Breng uw identiteitskaart mee ! Meer info op www.fytolicentie.be. 

 
 

http://www.fytolicentie.be/


   

 
 
 
Toelichting 
Om de waterkwaliteit te verbeteren moet er verstandig omgesprongen worden met 
gewasbeschermingsmiddelen. Een goed beheer en verwerking van spuitresten is belangrijk om puntvervuiling 
te vermijden en verontreiniging van oppervlaktewater te voorkomen. 
 
Vaak staan we niet stil bij de gevolgen van de zware gewichten die op onze bodems komen. Om de aslasten te 
kennen, plaatsen we enkele machines op weegplaten. Daarnaast speelt een aangepaste bandenspanning een 
belangrijke rol om de bodemverdichting minimaal en oppervlakkig te houden. 
 
Bij de keuze van een groenbedekker die je inzaait op je bedrijf zal men rekening dienen te houden met de 
eigenschappen van de gewassen in het teeltplan. Wat is de impact op ziekten en plagen? Waarop letten bij de 
samenstelling? Op het demoveld zijn vele verschillende mengsels uitgezaaid en worden de aandachtspunten 
toegelicht. Wat kan een groenbedekker betekenen voor bijen? In welke mate kunnen gewassen als 
groenbedekker geteeld worden ook interessant zijn als stuifmeelbron voor de bijenpopulatie? Welke gewassen 
komen hiervoor in aanmerking? 
 
Locatie   
Broekenhoek 1 te Moen  

 
Inschrijving 
Deelname is GRATIS. Gelieve tijdig aanwezig te zijn! 
Schrijf je in via website Inagro www.inagro.be/inschrijven zodat we je op de hoogte kunnen houden via mail 
en/of sms.  Aangepast schoeisel is aangewezen. 
 
Meer info 
 
Bart Debussche ׀ 014 827 0473 ׀ bart.debussche@lv.vlaanderen.be    
Vlaamse overheid ׀ DEPARTEMENT LANDBOUW & VISSERIJ ׀  
 
Franky Coopman  ׀ 45 33 27 051 ׀ franky.coopman@inagro.be 
Inagro vzw  
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