Demoprogramma

Workshops

11.15u CSA De Klepper (rondleiding)
Door gastvrouw en -heer Sigrid en Dave
12.00u Demo: Mechanische en thermische
onkruidbeheersing
Schoffeltechniek
HAK, Lambers LMB
Werktuigdrager – vingerwieder
		
Terrateck
Wiedeg “Tiny treffler”
		
Man@machine
Onkruidbranders
		
Cecotec
Grondstomer
		
Simox
14.00u Demo: Bodembewerking
Startpakket CSA - Machines De Klepper
Lieven Delanote
Spitmachines
		
Declippeleir, Imants
Actisol
		
De Muynck Agri
15.00u Demo: E-tools voor onkruidbestrijding
Wied- en transportrobot Naïo
		Agronova
Elektrisch aangedreven werktuigdrager
		
IG-TEC duurzaam onkruid beheer
Wiedbed op zonne-energie
		
Andela
Elektrisch wiedbed en wieder Elatec
		
Sebastien Dubois
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Workshop: Starten met en omschakelen naar
biolandbouw
Sander Van Haver (Bio zoekt boer)
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Proefbedrijf Pluimveehouderij

Workshop: Irrigatie en water management
Irrigatie kleinfruit
Bosta, Maïs Automatisering, Habo
Kleine haspel – groente
Terrateck
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- Workshop ‘Kleinschalig houden van pluimvee’: Start om 12u, einde om 13u
Naast groenten en fruit willen meer en meer bedrijven ook eieren en/of vlees aanbieden
aan hun klanten. In deze workshop krijg je tips voor het kleinschalig houden van pluimvee:
van huisvesting, over voeder tot rassenkeuze!
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- Workshop ‘Irrigatie en watermanagement in fruit- en groenteteelt’:
Start om 14u, einde om 15u.
Yves Hendrickx van Proefcentrum Pamel gidst je doorheen de verschillende oplossingen
voor irrigatie van groenten en kleinfruit.

Demo: Handmateriaal
Handschoffels, -hakken, …
Polet
Wielschoffels
Habo Belgium, Terrateck
Woelvork Guerilu
Cecotec
Woelvork Campagnole
Humus

Workshop: Afstellen van een schoffelmachine
Lieven Delanote (Inagro)
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Ebra zaaimachine
Terrateck
Earthway zaaimachine
Cecotec
Planet Jr. en Hoss Seed & Weed tool
Vloebergh Els & Jelle – ’t Plukhof
Terradonis zaaimachine
Sebastien Dubois
Handplanters
Terrateck, Cecotec, Habo

In deze workshop tonen enkele onderzoekers hoe we de belangrijkste plagen in
vollegrondsgroenten, vruchtgroenten, kleinfruit en pitfruit monitoren. Met de aanwezige
leveranciers van netten en biologische bestrijders bespreken we daarnaast ook enkele
beheersingsmethoden.
- Workshop ‘Afstellen van een schoffelmachine’: Start om 16u, einde om 17u
Lieven Delanote, adviseur bio akkerbouw en groenten, legt uit hoe je de schoffelmachine
optimaal kan afstellen. Aanrader!
- Workshop ‘snoei van pit- en kleinfruit’: Doorlopend vanaf 11u tot 18u
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Demo: (Hand)zaaimachines en plantmachines

17.00u Demo: Smart Farming		
Sleepvoet systeem
AVS Agri
RTK GPS: “ECO-GPS” en Trimble
		
AVS Agri
Doe-het-zelf RTK GPS
		
Karel Dewaele

Welke zijn de voornaamste uitdagingen van de biologische teelt? En welke technieken
bieden daarop een antwoord? Hoe verloopt de omschakeling naar bio en welke zijn de
mogelijke afzetkanalen? Finaal geven we je mee welke demo’s, workshops en standhouders zeker een bezoekje waard zijn voor jou als startende bioboer.

- Workshop ‘Monitoren en beheersing van plagen’: Start om 15u, einde om 16u

Femke Temmerman, Yves Hendrickx, Justine Dewitte en Tim Beliën (CCBT proefcentra)
Koppert, Biobest, Sanac, Howitec, Duranet, De Proft Agrotechnie

Door gastvrouw en -heer Sigrid en Dave
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Mobiele kippenkar
Wij Kamp Farming Solutions en
praktijkvoorbeelden
Automatisch kippenluik
Anti Fox
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In de loop van de dag worden er naast machinedemonstraties ook inhoudelijke workshops
georganiseerd die parallel of los van de demomomenten verlopen.
- Workshop ‘Omschakelen naar of starten met bio’: Start om 11u15, einde om 12u15
Doelpubliek: Telers met interesse in bio

Workshop: kleinschalig houden van pluimvee

Workshop: Monitoring en beheersing van plagen

16.00u CSA De Klepper (rondleiding)		
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Gedurende de volledige dag wordt door de medewerkers van Proefcentrum Pamel de
snoei van pit- en kleinfruit gedemonstreerd. Je kan bij hen terecht met al je vragen.

Kennisplein

12
Sinds 2014 is de netwerkdag en beurs “techniek in de bio tuinbouw” een tweejaarlijks
evenement dat georganiseerd wordt door CCBT, Inagro, PCG, Proefcentrum Pamel en
pcfruit. Op het kennisplein, in de buurt van de grote tent, vind je alle informatie over
het CCBT, de organiserende praktijkcentra, alsook van enkele keten-ondersteunende
organisaties waaronder BioForum, Bio zoekt boer en Boerenbond.

