
 

 

Documenten van de Open Dag 

MORGEN EEN NIEUWE KETEN VOOR 

BIOLOGISCHE VLINDERBLOEMIGEN? 

29 JUNI 2018 - Rosières (Oise, Frankrijk)) 

 

Als vervolg van de studiedag « Vlinderbloemigen » die op 29 juni 2018 doorging te Rosières, 

vinden jullie hierbij dit dossier die alle op het evenement voorgestelde elementen verzamelt: 

 Het persdossier met het programma van de dag, het interview met Guy 

Vanlerberghe, enkele gegevens over de keten vlinderbloemigen, de voorstelling van 

het Interregproject SymBIOse en de partners 

 Het landbouwbedrijf ‘Clos Bernard’ in cijfers en de ondernomen technische stappen 

om luzerne te telen op dit bedrijf, 

 en alle presentaties van de verschillende inleiders in het Frans en in het Nederlands 

We wensen nogmaals de familie Vanlerberghe bedanken die onze gastheren waren voor deze 

manifestatie evenals alle partners die actief bijgedragen hebben aan dit geslaagd initiatief, met 

ongeveer 130 deelnemers.  

Deze dag maakte het mogelijk om de perspectieven voor de ontwikkeling en de 

onderzoeksprojecten  van de biologische landbouw in onze grensoverschrijdende regio in de 

schrijnwerpers te plaatsen, in het bijzonder de valorisatie van luzerne en het rantsoen van 

eenmagigen.  
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SAMEnVAttIng

uitnodiging 

LanCering van het project symbiose 

29 juni 2018 

van 9u00 tot 17u30 
« een biologische keten als maatregel voor de bescherming van een wa-

terwingebied ? « Lancering van het project symbiose en open deur bij het 

landbouwbedrijf ‘du Clos bernard’ van dhr. en mevr. vanlerberghe, te ro-

sières (oise, frankrijk)

Bovenop hun talrijke landbouwkundige voordelen, kunnen vlinderbloemigen ook interes-

sant zijn om het water te beschermen. toch blijft hun valorisatie moeilijk.

Is het mogelijk om met innoverende technieken en kennisuitwisseling een nieuwe keten 

“biologische vlinderbloemigen” op te zetten om de autonomie van de landbouwbedrijven 

te vrijwaren en zorg te dragen voor de waterbronnen?

dagprogramma 

9u00 Verwelkoming met koffie 

9u30 Inleiding en officiële lancering van het project SymBIOse 

12u45 – 14u00 lunch ter plaatse 

14u00 - 17u30 ontmoetingen en uitwisselingen in stands

• Bescherming van waterbronnen
• Uitwisseling van ervaringen in een collectief project
• Financieringsmogelijkheden
• Beschikbare instrumenten om een gebied te begeleiden.
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Landbouwers Guy en Sébastien Vanlerberghe 
uit de Oise (Rosieres-en-Valois) hebben de 
vlinderbloemigen in hun teeltplan ingepast bij de 
omschakeling naar bio.

Bij hen liggen er proefvelden in werkelijke 

omstandigheden in open lucht aan. het zijn proeven 

met luzerne of mengteelten zoals linzen-spelt.  dit 

veld hier werd aangelegd om te testen hoe teelten 

met grote stikstofbehoefte, zoals maïs, de stikstof 

uit de voorteelten kan benutten. het doel van deze 

nieuwe omschakeling naar de biologische teelt is 

om nieuwe teelttechnieken te leren, maar niet enkel 

dat…  “luzerne is interessant om bodemverdichting 

tegen te gaan en om organische stikstof aan te 

brengen gedurende 2 à 3 jaar. linzen worden 

geteeld als antwoord op de groeiende vraag naar 

vlinderbloemigen voor de voeding”, onderschrijft Guy 
Vanlerberghe.

Bescherming van watervoorraden: link tussen de 

omschakeling naar bio en vlinderbloemigen

“we worden geconfronteerd met de bevuiling 

van de watervoorraden. dit leidt tot een 

restrictie van het gebruik van kunstmeststof en 

gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw. de 

introductie van de vlinderbloemigen in het teeltplan, 

noodzakelijk in de biologische landbouw, bieden 

een oplossing voor dit probleem: vlinderbloemigen, 

in het bijzonder luzerne, zijn heel goede voorteelten 

voor stikstof. zij leveren de bodem de stikstof die 

de granen nodig hebben. het gaat erom om deze 

zo goed mogelijk te benutten om het gebruik van 

minerale meststoffen, die zowel de lucht als het water 
vervuilen, te verminderen of zelfs te vermijden.”

SymBIOse, het grensoverschrijdend onderzoeks- 
en demonstratieproject dat samen met Vlamingen, 

walen en Fransen wordt uitgevoerd, laat toe om 

de ervaringen inzake zaad- en blad producerende 

vlinderbloemigen in de biologische akkerbouw 

samen te brengen. “dit project geeft goesting om 

deze toe te passen want we staan pas aan het begin 

van de kennis die ons zal leiden tot een properder 

landbouw zonder input van stikstof. het onderzoek 

maakt het ons mogelijk om te innoveren en in die 

richting vooruitgang te boeken.” 

“Morgen een  

bioLogisChe keten 

vLinderbLoeMigen?”

productie:

o Appelboomgaarden voor cider

o Vleesschapen

Bedrijf > 204 ha, waarvan:

-  90 ha akkerbouw:

o 30 ha luzerne

o 30 ha maïs

o 30 ha graan-veldbonen, spelt-linzen, 

zomergerst

- 110 ha boomgaarden: appelbomen voor 

cider

afzet : lange en korte keten 3 VtE

veestapel : 350 schapen (ras Shropshire)

doel : 450 schapen 
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ontwikkeling van een keten met vlinderbloemigen, 

een belangrijke uitdaging

Vlinderbloemigen zijn de motor van biologische 

systemen dankzij hun landbouwkundige en 
milieuvoordelen. Echter stoten we op dit moment op 

moeilijkheden om deze te commercialiseren en te 

valoriseren. het is een grote uitdaging om een keten 

van biologische vlinderbloemigen te ontwikkelen 

en te structureren. Maar ze maakt mogelijk om een 

antwoord te bieden op de lokale vraag aan lokale 

plantaardige eiwitten zowel voor menselijk als voor 

dierlijk gebruik. tot op vandaag blijft soja de bron van 

plantaardige eiwitten. dit is een tropische plant die hier 

moeilijk te telen is en ingevoerd wordt uit de VS en uit 

Brazilië. Daar soja noodzakelijke aminozuren bevat 
voor de varkens en kippen, voorziet de biologische 

regelgeving tot 2021 een derogatie die toelaat om 

tot 5% conventionele voeders toe te voegen aan het 

rantsoen van eenmagige dieren (varkens, pluimvee) 

dat meestal ingevuld wordt met soja. Momenteel zijn 

de alternatieven voor de biologische plantaardige 

eiwitten heel beperkt. Maar we moeten een oplossing 

vinden vanaf 2021.

Guy Vanlerberghe is momenteel al bezig met 
oplossingen te zoeken op zijn bedrijf. “ Voor mij is 

luzerne de soja van Europa! het is een miraculeuze 

plant, heel gemakkelijk biologisch te telen en 

tweemaal rijker aan plantaardige eiwitten dan soja. 

Er dient gezocht naar nieuwe pistes om luzerne te 

valoriseren, zowel voor menselijke toepassingen als 

voor het voederen van 100% biologische eenmagige 

dieren.”

Bladachtige vlinderbloemigen kunnen gefractioneerd 

worden geoogst. Enerzijds zijn de blaadjes rijk aan 

eiwitten, anderzijds zijn de stengels rijk aan vezels. 

deze innovatie kan de motor zijn om de biologische 

luzerneketen te ontwikkelen en de valorisatie te 

vergemakkelijken.

historiek

1980 :  Start van Guy op een bedrijf graan-
bieten met rundveeteelt

1990 : Aanleg van de boomgaarden, 

verdwijnen van weides, groei van de 

oppervlakte granen

2000 : groei van de oppervlakte 

boomgaarden

2011 : eerste denkoefening voor 

omschakeling naar biologische landbouw

2013 : introductie van de 1e Shropshire 

schapen, rustiek Engels ras

2015 : omschakeling naar bio

2016 : pensionering Guy en overname van 
het bedrijf door zijn zoon Sébastien
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eveneMent 

‘bioLogisChe 

vLinderbLoeMigen : 

nieuwe MogeLijkheden 

voor vaLorisatie in onze 

regio’

Bio en hauts-de-France organiseerde samen 

met de partners van het project SymBIOse een 
ontmoetingsdag voor landbouwers en lokale 

overheden gewijd aan de valorisatie van stikstof 

in biologische teeltsystemen. Deze ging op vrij-
dag 29 juni 2018 door te Rosières (departement 

oise).

Naast de officiële lancering van het grensoverschri-
jdend Interregproject SymBIOse stonden thematische 
lezingen, proefveldbezoeken, machinedemonstra-

ties, voorstelling van innoverende technieken en het 

bezoek aan een biogasinstallatie op het program-

ma.  Het onderzoeks- en demonstratieproject Sym-

BIose heeft als doel om de stikstof afkomstig van 

vlinderbloemigen in de akkerbouw en vollegronds-

groententeelt te valoriseren. de vlinderbloemigen 

zijn de motor van de biologische teeltsystemen maar 
zijn soms moeilijk te finaliseren. De uitdaging is om 
nieuwe pistes tot valorisatie te vinden.

Hiervoor openden Guy en Sébastien Vanlerberghe de 
deuren van hun bedrijf om ons kennis te laten maken 

met de innovatieve technieken die op hun bedrijf uit-

getest worden: drogen en ontbladeren van luzerne 

om te gebruiken in voeders van herbivoren en een-

magigen en de mobiele sortering van de mengsels 

granen-vlinderbloemigen.

tijdens de proefveldbezoeken konden we kennis 

maken met de zaai van maïs na luzerne en de voor-

delen van mengteelten granen-vlinderbloemigen. Er 

gingen ook machinedemonstraties door. we konden 

kennis maken met de multifunctionele droger Alvan 

Blanch, de ontbladeraar Eclarival en een opraapwa-

gen. Er waren tevens heel wat experts aanwezig uit 

het onderzoek, producentenorganisaties, verwer-

kers en landbouwconstructeurs (mobiele sorteerder, 

ontbladeraars, droger Alvan Blanch, vergister, …  .

dit evenement was een ideale plaats om samen uit 

te wisselen rond de innovatie binnen en de verdere 

groei van de biologische landbouw in onze regio. 

137 grande Rue, F-60440 Rosières. 
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workshops

Workshop 1 Combinatie fruitteelt-veeteelt : voor een beter graslandbeheer en 

ziektedruk

 UitWisseling met een technieker van aval conseil en stUdiebUreaU péri-g 

projectleider van project «apple»

 pUbliek : landboUWers en overheden 

Workshop 2 samen stappen durven ondernemen in de landbouw

	 •	Landbouwkundige	maatregeLen	voor	het	behoud	van	de	waterkwaLiteit	
: joUW mening. interesseert ons! sageba en bio en haUts-de-France 

modereren een debat om 14u, 15u, 16u en 17u, gevolgd door UitWisselingen 

rond het thema. 

	 •	Studiebureau	Péri-g	SteLt	eveneenS	voor	om	kenniS	te	maken	met	een	
gebiedsproject binnen het project «is’eaU». 

 pUbliek : landboUWers en overheden  

Workshop 3 overheden : bio en hauts-de-franCe begeleidt jullie om jullie 

landbouwstrategie op te maken

 UitWisseling en voorstelling van instrUmenten om overheden te 

ondersteUnen in hUn landboUWbeleid

 pUbliek : overheden 

Workshop 4 welke finanCiering voor projeCten bio ? 

Wat is de ondersteUning van l’agence de l’eaU seine-normandie  voor de 

omschakeling naar biologische landboUW in het gebied?

 pUblic : overheden 

Workshop 5 onthaal bio 

vragen over biologische landboUW ? een biologisch project voor joUW 

bedrijF ? la chambre d’agricUltUre en bio en haUts-de-France heten jUllie 

Welkom.

 pUbliek : landboUWers 

Workshop  6 demonstratie van een opraapwagen om 15u30, 16u30 en 17u30

 UitWisseling en discUssie met  m. stamose, bedrijFsleider te rosieres.

 pUbliek : landboUWers

Workshop 7 demonstratie ontbladeraar prim’alfa om 14u, 15u, 16u en 17u

 Werking, gebrUik, valorisatiemogelijkheden… discUssie en UitWisseling 

met constrUcteUr, eric jUncker de alF’ing 

 pUbliek : landboUWers

Workshop 8 valorisatie van luzerne voor dierenvoeding : herbivoren en eenmagigen ?

 novial en bio en haUts-de-France antWoorden op jUllie vragen: behoeFte 

aan een keten, eiWittekort in Frankrijk, evolUtie van de bio regelgeving 

voor eenmagigen, integratie in een indUstrieel proces ?  

 pUbliek : landboUWers

Workshop 9 tentoonstelling onkruidmaaier concept boUille

 ontdek een technische oplossing voor biologisch onkrUidbeheer.

 pUbliek : landboUWers  

Workshop 10 bodemprofiel onder luzerne om 14u en 16u 

 de ongelooFlijke vertakking van de lUzerneWortels en hUn impact op de 

bodemstrUctUUr. UitWisseling en discUssie met 2 techniekers van bio en 

haUts-de-France 

 pUbliek : landboUWers  

lezingen
10u30  mengteelt granen-vlinderbloemigen: meerwaarde en beperkingen

vlinderbloemigen: een meerWaarde voor het milieU  

door rachel l’helgoUalc’h van sageba

mengteelt granen-vlinderbloemigen: meerWaarde oF beperkingen? 

par Fanny vandeWalle de bio en haUts-de-France et philippe grogna de  

bio Wallonie

«la vie est belle» : valorisatie van zaad prodUcerende vlinderbloemigen 

door steFaan deraeve van  la vie est belle

sorteren : een opportUniteit voor het valoriseren van mengsels 

door antoine stoFFel van bio en haUts-de-France

11u30  welke valorisatiemogelijkheden voor luzerne ?

voedervlinderbloemigen : naar een aUtonomie voor eiWitten? 

door éric jUncker (project massaï) van alF’ing

lUzerne : een belangrijke maar moeilijk te valoriseren teelt 

door Fanny vandeWalle van bio en haUts-de-France

ontbladeren : een innovatieF instrUment om lUzerne beter te valoriseren 

door éric jUncker (project massaï) van alF’ing

droger alvan blanch : continUe droger voor lUzerne…maar meer dan dat ! 

door joanes dUrqUet van de éqUipements perreaUlt

valorisatie van lUzerne « en Fab » ? 

door jean-loUp sterin van novial

dagprogramma
vanaf 9u  verwelkoming met koffie en insChrijving voor de betalende 

biologisChe lunCh (15€)

9u30 inleiding van de dag

9u35 – 10u30  lanCering van het projeCt symbiose

10u30 – 12u30  lezingen

12u30 – 14u biologisChe lunCh

met tUssenkomsten van

Plan BIO
Hauts-de-France

Point Accueil Bio
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Journée Porte Ouverte  Open deur 
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in het kader van

vriJdag 29 Juni 2018 
van 9u tOt 17u30 OP hEt bEdriJf ‘LE 

CLOs bErnard’ tE rOsièrEs, OisE (f)

Meer info (o.a. carpoolen) en inschrijven bij Karel dewaele  

op 051 273 258 of karel.dewaele@inagro.be
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WOrkshOp 11 MEngtEELtEn granEn-vLindErbLOEMigEn 

 Open discussie Over de mengteelten: technieken, 

valOrisatiemOgelijkheden, …

 de chambre d’agriculture de l’Oise en het cra-W Ontvangen jullie.

 publiek : landbOuWers 

WOrkshOp 12 vaLOrisatiE van MEngsELs  

agricps stelt jullie een valOrisatiepiste vOOr vOOr jullie Oppervlakten 

in mengteelt

 publiek : landbOuWers   

WOrkshOp 13 ZadEn vLindErbLOEMigEn  

de in biO gOed gekende zaadhandelaar jOuffray-drillaud stelt 

aangepaste zaden. vlinderblOemigen vOOr die vOldOen aan jullie 

behOeften 

 publiek : landbOuWers  

WOrkshOp14 MObiELE sOrtEErdEr : waarOM iK niEt ?  

kOm tOt een meerWaarde van jOuW prOductie dOOr te sOrteren.  WaarOm 

niet gezamenlijk investeren ?  meer infO dOOr de cOnstructeur van 

mObiele sOrteerders dOrez en een technieker biOlOgische akkerbOuW 

van biO en hauts de france 

 publiek : landbOuWers 

WOrkshOp15 EEn MuLtifunCtiOnELE drOgEr : vOOrdELEn En MOEiLiJKhEdEn 

 het bedrijf perreault stelt de technische en ecOnOmische kenmerken 

vOOr van hun multifunctiOnele drOger.

 dEMOnstratiE OM 14u30, 15u30 En 16u30

 de bedrijfsleider getuigt OOk Over de ervaringen met deze drOger Op 

zijn bedrijf.

 publiek : landbOuWers   

WOrkshOp 16 EnErgEtisChE vaLOrisatiE van LuZErnE in EEn biOgasinstaLLatiE  

 Werking, installatie, meerWaarde en mOeilijkheden van de vergister.

 valOgreen heet je WelkOm Op hun stand en nOdigt je uit vOOr het bezOek 

aan de vergister Om 14u30 En OM 16u

 publiek : landbOuWers en Overheden 

sarL dan frères 

ferme de Lessart
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georganiseerd 
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en ondersteund 

door
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projet transfrontaLier  

syMbiose

les surfaces bios, en Belgique comme en France, sont en 

pleine croissance, mais ’excepté en wallonie, la bio ne re-

présente que 1% de la surface agricole régionale. Pour les 

systèmes de cultures sans élevage, l’apport d’azote néces-

saire à la production est un vrai défi.
Situées entre Bruxelles, Lille et Paris, nos 3 régions offrent 
des opportunités de développement considérables pour les 

agriculteurs bios et l’ensemble des maillons de la filière. 
certains opérateurs travaillent déjà à l’échelle des 3 ver-

sants, d’autres cherchent à diversifier leurs approvisionne-

ments géographiques. Le projet SymBIOse a pour ambition 
de soutenir ce développement du marché d’une manière 

durable et équitable. 

les 3 structures de développement de la zone Interreg s’en-

gagent à : 

• rédiger un observatoire annuel,
• contribuer à la mise en place d’un réseau d’acteurs éco-

nomiques, pour favoriser la structuration et la coopération 

transfrontalière au sein des filières biologiques en céréales 
et protéagineux ainsi qu’en légumes de plein champ,

• organiser une table ronde annuelle, avec le réseau des 
opérateurs économiques représentant la production, la 

transformation et la distribution bio, 

• œuvrer pour la construction de projets de collaboration 
transfrontalière entre opérateurs économiques.

En contribuant à la fertilité biologique des sols et à la nu-

trition azotée des cultures, la légumineuse, soit comme 

engrais vert, soit comme protéagineux, se trouve alors au 

cœur des enjeux du développement de la bio dans nos ré-

gions. les structures de recherche et d’accompagnement 

des 3 régions s’engagent à :

• mettre en réseau des agriculteurs pilotes des trois régions, 
• mettre en place un programme d’essais commun et inno-

vant sur les techniques culturales des légumineuses et sur 

leur place dans la rotation, 

• organiser des visites annuelles (bilingues), pour qu’agri-
culteurs et conseillers échangent entre eux leurs expé-

riences acquises,

• rédiger des articles techniques et réaliser des vidéos valo-

risant ces échanges,

• éditer un recueil d’expériences intitulé « Accroître la part 
des légumineuses dans les rotations en agriculture biolo-

gique : opportunités offertes par les cultures associées et 
les inter-cultures riches en légumineuses en France-wal-

lonie-Vlaanderen » et

• organiser un séminaire de clôture.
toutes ces actions permettront de pérenniser les acquis du 

projet.
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syMbiose 

De biologische oppervlaktes in België en in Frankrijk groeien 
sterk. desondanks vertegenwoordigt bio slechts 1% van 

de totale oppervlakte landbouwgrond, behalve in wallo-

nië. Voor de cultuursystemen zonder veehouderij vormt de 
stikstoftoevoer die nodig is voor de productie, een uitdaging.

gelegen tussen de grootsteden Brussel, Rijsel en Parijs, 

bieden onze drie regio’s belangrijke ontwikkelingskansen 

voor de biolandbouwers en voor marktdeelnemers van de 

biologische keten. Sommige (verwerkende) bedrijven wer-

ken al over de 3 regio’s. Andere bedrijven zoeken om hun 

bevoorrading geografisch te diversifiëren. SymBIOse heeft 
als doel de ontwikkeling van de markt op een duurzame en 

evenwichtige manier te ondersteunen. de drie sectororga-

nisaties van het Interreg gebied zullen op jaarlijkse basis 

een sectorobservatorium opstellen om de stand van zaken 

van de biologische keten te schetsen. Een netwerk van 

marktdeelnemers zal worden opgezet om de grensover-

schrijdende uitwisseling en transparantie in de keten voor 

graan en eiwithoudende gewassen enerzijds en voor volle-

grondsgroenten anderzijds te bevorderen. dit netwerk wordt 

gerealiseerd door het organiseren van een jaarlijks ronde-

tafelgesprek met en samenwerking tussen verschillende 

marktdeelnemers die de biologische productie, verwerking 

en distributie vertegenwoordigen. 

door bij te dragen aan de bodemvruchtbaarheid en de 

stikstofvoorziening van gewassen, vormen vlinderbloemi-

gen, hetzij als groenbemester, hetzij als eiwitgewas, een 

belangrijke hoeksteen in een duurzame ontwikkeling van de 

biologische landbouw. de onderzoeksinstellingen en de ad-

viseurs van de drie regio’s brengen de piloot-landbouwers 

samen in een netwerk en zetten gezamenlijk een innovatief 

proefprogramma op voor teelttechnieken van vlinderbloemi-

gen en voor hun plaats binnen de gewasrotatie. door de or-

ganisatie van jaarlijkse bezoeken (met tweetalige uitnodiging 

en documentatie) kunnen landbouwers en hun adviseurs 

elkaar leren kennen en ervaring uitwisselen. technische ar-

tikels en youtube video’s zullen deze uitwisselingen vers-

terken. Een verzamelwerk van de ervaringen getiteld “het 

verhogen van het aandeel vlinderbloemigen in rotaties 

in de biologische landbouw: kansen van gecombineerde 

gewassen en van tussenteelten rijk aan vlinderbloemigen in 

Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen.” en een afsluitend semina-

rie zorgen voor een blijvend karakter van de verwezenlijkin-

gen van het project.
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agro-transfert

Agro-transfert Ressources et territoires développe 

des innovations au service de l’agriculture de la 

région hauts-de-France :

• à la demande des acteurs agricoles locaux 
(chambres d’Agriculture, coopératives agricoles, 

associations …) et avec leur concours,

• avec l’apport de la recherche agronomique, mais 
aussi d’experts et d’acteurs précurseurs sur le 

terrain, 

• au travers de projets d’innovation finalisés, 
partenariaux, d’une durée de 4 à 6 ans.

 

Quelques exemples de projet

• Projet “Agri-Bio : de la connaissance à la perfor-
mance” (2011-2017) sur les performances des sys-

tèmes biologiques de la région hauts-de-France 

pour la gestion des adventices et de l’azote

• Projet «VivLéBio» (2017-2019) sur la durabilité 
des systèmes biologiques avec légumes de plein 
champ 

• Projet “Multifonctionnalité des couverts d’inter-
culture” (2015-2019) 

www.agro-transfert-rt.org

Agrotranfert Ressources et territoires ontwikkelt innovaties ten 

dienste van de regionale landbouw :

- op vraag van en in samenwerking met locale actoren in de 

landbouw (chambres d’agriculture, landbouwcoöperaties, ve-

renigingen,...).

- In samenwerking met landbouwkundig onderzoek, experten 

en voortrekkers op het terrein.

- door middel van innovatieprojecten en samenwerkingsver-

banden met een duur van 4 à 6 jaar. 

lopende projecten zijn onder andere:

- project ‘Agri-bio: van kennis naar slagkracht’ (2011-2017) over 

de slagkracht van biologischeteeltsystemen in de regio Hoog 
Frankrijk voor het beheer van onkruiden en stikstof.

- project ‘Multifunctionaliteit van groenbedekkers’ (2015-2019)

- Project in ontwikkeling (start juni 2017) over de duurzaamheid 

van biologische teeltsystemen metgroenten in open lucht.
Agrotransfert brengt volgende competenties aan voor het project 

Symbiose
- Kennis van de biologische teeltsystemen in Hoog Frankrijk
- opvolging van biologische bedrijven: teelttechniek, nieuwe 

praktijken inzake het beheer van stikstof

(tussenteelten met witte klaver, mengteelten eiwitgewassen met 

granen)

- Ervaring met proefveldonderzoek inzake het beheer van 

tussenteelten

- Ervaring inzake de evaluatie van biologische bedrijfssyste-

men 

Les partenaires 

du projet 

transfrontaLier 

syMbiose

Agro-transfert 

Ressources territoires

2 chaussée Brunehaut  

80200 Estrées-Mons

t  03 22 97 89 28

www.agro-transfert-rt.org
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Cra-w

le cRA-w a pour mission d’accompagner l’agriculture dans 

l’adoption de pratiques plus durables tant environnementa-

lement, qu’économiquement ou que socialement. Pratiques 

qu’il aura contribuées à définir. Dans ce cadre, le Départe-

ment Agriculture et Milieu naturel, impliqué dans la mise en 

oeuvre de ce projet, a développé un ensemble d’expertises 

qu’il mobilisera dans le module 2 « Développement des 
techniques » dont le cRA-w coordonnera la partie légumi-

neuses à graines.

Ainsi, ce Département, et plus spécialement son Unité Sys-

tèmes agraires, territoire et technologies de l’information, 

explore les possibilités offertes, en agriculture biologique, 
par les associations céréales-protéagineux depuis plus de 

15 années. cette expertise a notamment été mobilisée dans 

le cadre du projet IntERREg V VEtABIo, au niveau de 

systèmes d’élevages. Ici, l’approche concernera plus spéci-
fiquement le secteur des grandes cultures.

Toujours en vue d’assurer la fertilité du système de culture, 
l’équipe impliquée explore, dans le cadre des activités me-

nées pour la cellule transversale de Recherches en Agri-

culture biologique du CRA-W, les possibilités offertes par 
l’utilisation d’intercultures, de cultures de service, riches en 

légumineuses. la place de ces dernières dans la rotation, 

leur mode d’implantation, leur conduite, leur impact sur la 

fertilité du système mais également sur les dynamiques des 
populations d’adventices et/ou de maladies et parasites 

sont des compétences dont nous pourrons faire profiter les 
autres versants.

le cRA-w a participé à de nombreux projets IntERREg 

au niveau du programme

France-wallonie-Vlaanderen avec, notamment, les projets 

VEtAB et VEtABIo ou encore la coordination du projet dU-

RAgR’ISo. l’expertise ainsi acquise pourra être valorisée 

dans le cadre du présent projet.

www.cra.wallonie.be/fr/cra-w

het waals centrum voor landbouwkundig 

onderzoek (cRA-w - centre wallon de recherches 

agronomiques) is belast met de begeleiding van 

de landbouwsector bij het invoeren van meer 

milieubewuste en economisch en maatschappelijk 

duurzame landbouwpraktijken die het centrum mee 

ontwikkelde. de afdeling landbouw en leefmilieu 

(département Agriculture et Milieu naturel) werkt 

mee aan dit project en coördineert, vanuit haar 

uitgebreide expertise, het luik «vlinderbloemigen 
voor de korrel’ in module 2 «teelttechnische 
kennisontwikkeling».

deze afdeling, en meer bepaald haar Unit 

Landbouwsystemen, Grondgebied en 
Informatietechnologie (Unité Systèmes agraires, 
territoire et technologies de l’information), 

bestudeert sinds meer dan 15 jaar de 

mogelijkheden van mengteelten van granen en 

eiwitrijke gewassen in de biologische landbouw. 

die deskundigheid werd in het IntERREg 

V VEtABIo-project ten dienste gesteld van 

de biologische melkveehouderij. dit project 

bewerkstelligt de implementatie van deze kennis 

in de akkerbouwsector.

Met het oog op het op peil houden van de 

vruchtbaarheid in biologische teeltsystemen, 
onderzoekt het team ook de mogelijkheden van 

het gebruik van vlinderbloemige tussenteelten 

in het kader van zijn activiteiten voor de 

Multidisciplinaire onderzoekscel voor Biologische 

landbouw (cellule transversale de Recherches 

en agriculture biologique) van het cRA-w. de de 

plaats van vlinderbloemige groenbemesters in 

de gewasrotatie, de mogelijke inzaaitechnieken, 

hun gewasontwikkeling, de stikstofnalevering 

en ook neveneffecten op de ontwikkeling van 
bodemgebonden ziekten en onkruiden zijn 

gemeenschappelijke kennisvragen voor elk van 

de drie regio’s. 

het cRA-w nam deel aan talrijke IntERREg-

projecten van het samenwerkingsprogramma

 

France-wallonie-Vlaanderen en met name aan de 

projecten VEtAB en VEtABIo en de coördinatie 

van het dURAgR’ISo-project. de deskundigheid 

die het centrum zo heeft opgedaan kan nu ten 

dienste van dit project gesteld worden 

cRA-w

9 Rue de liroux 

5030 gembloux -BE

t +32 (0) 81 62 65 55

www.cra.wallonie.be
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biowallonie

Biowallonie asbl est la structure d’encadrement du secteur 

bio en wallonie qui a entre autres les missions suivantes : 

- Encadrement technique des producteurs bio et en 

conversion ;

- Information du secteur professionnel Bio (dont bases de 

données et chiffres du secteur) ; 
- Développement de filières ; 
- Introduction de cours bio dans les écoles agricole, 

agroalimentaire et des métiers de bouche ; 

- Sensibilisation des collectivités à l’alimentation durable.

les compétences que Biowallonie mettra à disposition sont 

: 

- Réseautage de l’ensemble des acteurs bio (bases de 

données) ; 

- l’observation de l’évolution du secteur (et mise en avant 

des éléments pertinents) ;

- L’identification des différents besoins des différents acteurs 
;

- L’identification de synergies entre producteurs et/ou 
transformateurs et/ou distributeurs/ points de ventes 

(coopératives, hall relais, ...) ;

- la connaissance des fermes accompagnées ;

- l’expertise de ses conseillers techniques de terrain ;

- le suivi de cultures ;

- la connaissance de la règlementation ;

- la capacité de vulgariser l’information ;

- Ses moyens de diffusions, web (www.biowallonie.be), 
magazine « Itinéraires Bio » distribué gratuitement à tous 
acteurs professionnels du secteur (2500) 6 fois par an), 

salons, formations ; 

- l’expertise de sa chargée de communication.

www.biowallonie.be

Biowallonie asbl

Avenue comte de Smet 

de Nayer, 14
5000 namur

t  081/28 10 10

E  info@biowallonie.be

www. biowallonie.be

Biowallonie vzw is de overkoepelende structuur van de 

waalse biosector die onder andere de volgende taken 

heeft:

- technische begeleiding van de biologische producen-

ten en de producenten in omschakeling naar bio;

- gegevensverzameling van de professionele biosector 

(cijfers van de sector);

- Sector- en ketenontwikkeling;

- Introductie van biologische landbouw in landbouw- en 

voedingsonderwijs en in bakkers-, slagers- en kok-

sopleidingen;

- Maatschappelijke sensibilisatie rond duurzame voe-

ding; Biowallonie draagt volgende expertise bij aan dit 

project:

- het overzicht van alle stakeholders uit de biologische 

sector (databank);

- het opvolgen van de ontwikkelingen in de sector (en 

het uitlichten van de prioriteiten);

- Het identificeren van de verschillende behoeften van de 
verschillende actoren;

- De identificatie van synergieën tussen producenten 
en/of verwerkers en/of distributeurs/verkooppunten 

(coöperatieven, verkoopshallen,...);

- Ervaringskennis vanuit de landbouwbedrijven die het 

begeleidt;

- technische voorlichting via de adviseurs;

- Monitoring van de teelten;

- kennis van de wetgeving;

- de vulgarisatie van informatie;

- de verschillende verspreidingskanalen: website (www.

biowallonie.be), tijdschrift «Itinéraires Bio», 6 x per jaar 
gratis bezorgd bij alle professionele sectordeelnemers 

(2500), beurzen en opleidingen; -de expertise van de 

afdeling communicatie.
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inagro

Inagro, organisme privé de la province de Flandre occiden-

tale (Belgique), est un centre de recherche et de conseil pour 

l’agriculture et l’horticulture. géographiquement, Inagro se 

situe dans le cœur agricole et horticole très dynamique et 
axé sur l’innovation de la province de Flandre occidentale.

Inagro a de l’expérience dans les productions végétales, 

l’horticulture plein champs et sous abri, la culture des cham-

pignons, l’aquaculture, l’élevage, élevage des insectes, 

l’agriculture biologique et la diversification de l’agriculture. 
le centre de recherche accorde beaucoup d’attention à la 

protection intégrée des cultures, à la gestion des sols, de 

l’eau et de l’énergie, à l’innovation et à l’agriculture intelli-

gente, à l’environnement et aux gestions sociétales.

activités principales

les activités principales d’Inagro s’appuient sur la recherche 

scientifique et appliquée ainsi que sur la transmission des 
connaissances aux acteurs du secteur agricole. Une étroite 

collaboration avec les parties concernées permet de mettre 

en œuvre les résultats de la recherche.

expertise au sein du projet symbiose 

le département dédié aux productions biologiques est re-

connu par le gouvernement flamand comme centre d’ex-

pertise pour l’agriculture biologique depuis 1998. depuis 

lors Inagro n’a cessé de renforcer ses collaborations avec 

le secteur de l’agriculture biologique en Flandre. Inagro a 

établi des collaborations intenses avec BioForum Flandre 

asbl, ainsi qu’avec le ccBt. grâce à son implication dans 

des projets Interreg (entre autre Vetabio) et le maintien de 

contacts réguliers, le département a établi de bonnes rela-

tions avec les acteurs biologiques wallon et français.

Son programme de travail se concentre sur la production 

végétale (grandes cultures, légumes de plein champs et 

cultures fourragères. La fertilité du sol y est un sujet de re-

cherche important. Sa ferme expérimentale est une plate-

forme clé pour la recherche et est reconnu comme ferme de 

référence. c’est tout ce savoir-faire qu’Inagro apporte dans 

le projet Symbiose avec l’ambition d’approfondir encore ces 
connaissances par un travail collectif réunissant des parte-

naires transfrontaliers aux compétences complémentaires. 

Par l’organisation de visites de démonstration et de journées 

d’étude, la publication d’articles de presse et d’un bulletin 

d’information digital (accessible via www.inagro.be ou www.

ccbt.be) ainsi que la mise en œuvre de conseils individuels, 
Inagro atteint activement une grande partie des agriculteurs 

bio de Flandre. Ainsi, la collaboration avec le ccBt (parte-

naire associé) garantit une communication cohérente vers 

les agriculteurs bio flamands et autres intéressés. 

Coordonnées 

karel dewaele, chercheur production biologique

t  051 27 32 58 | E  karel.dewaele@inagro.be

voorstelling inagro

Inagro, een verzelfstandigd agentschap van de Provincie 

West-Vlaanderen (België), is een onderzoeks- en advies-

centrum voor land- en tuinbouw. Geografisch gezien ligt Ina-

gro in het zeer intensieve en innovatiegedreven landbouw- en 

tuinbouwhart van de provincie west-Vlaanderen.

Inagro heeft ervaring in akkerbouw, openluchttuinbouw, tuin-

bouw onder afdekking, eetbare paddenstoelen, aquacultuur, 

veeteelt en intensieve veeteelt, insectenteelt, biologische 

landbouw en diversificatie van landbouw. Het proefcentrum 
besteedt ruim aandacht aan geïntegreerde gewasbescher-

ming, bodem-, water- en energiebeheer, innovatie en smart 

farming, milieu en maatschappij.

kernactiviteiten

de kernactiviteiten van Inagro zijn wetenschappelijk onder-

bouwd praktijkgericht onderzoek leveren en kennis overdra-

gen aan de belanghebbenden in de agrarische sector. Inten-

sieve samenwerking met de stakeholders maakt het mogelijk 

om de onderzoeksresultaten te implementeren. 

expertise binnen het symbiose - project

de afdeling Biologische Productie is door de Vlaamse 

overheid erkend als praktijkcentrum voor de biologische 

landbouw sinds 1998 en heeft in die tijd een nauwe betrok-

kenheid opgebouwd met de Vlaamse biologische landbouw. 

Er is een intensieve wisselwerking met Bioforum Vlaanderen 

vzw en met het ccBt. Via voormalige Interregprojecten (o.a. 

Vetabio) en regelmatige contacten ad hoc, heeft de afdeling 

goede contacten met de waalse en noord-Franse biosector.

het programma van de biologische afdeling focust op plan-

taardige productie, meer bepaald op akkerbouwteelten, 

groenten en voedergewassen. Bodemvruchtbaarheid is een 

belangrijk onderzoeksthema. het proefbedrijf biologische 

landbouw van Inagro is een belangrijk onderzoeksplatform en 

wordt door de praktijk erkend als inspirerend voorbeeldbedri-

jf. daarnaast wordt intensief samengewerkt met biologische 

landbouwers verspreid over Vlaanderen. Inagro brengt deze 

ervaring in in het project Symbiose en wil deze kennis mid-

dels de samenwerking met de partners verder verdiepen. 

Via demobezoeken, studiedagen, artikels, een digitale 

nieuwsbrief (via www.inagro.be en via www.ccbt.be) en in-

dividuele voorlichting heeft Inagro een groot en actief bereik 

in de biologische sector. de samenwerking met ccBt als 

geassocieerd partner waarborgt een coherente communica-

tie omtrent Symbiose naar de Vlaamse biologische sector en 
geïnteresseerden. 

Contactgegevens 

karel dewaele

onderzoeker biologische landbouw

t  051 27 32 58

E  karel.dewaele@inagro.be

Inagro vzw

Ieperseweg 87

8800 Rumbeke-Beitem 

- BE

t 051 27 32 00

F 051 24 00 20

E info@inagro.be

www.inagro.be
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bioforum vlaanderen

BioForum Vlaanderen est l’organisation interprofession-

nelle Flamande pour l’agriculture et l’alimentation biolo-

gique. BioForum est aussi une organisation de membres 

qui défend les intérêts de tous les opérateurs biologiques: 

agriculteurs, industrie agro-alimentaire, distributeurs, dé-

taillants et restauration hors domicile. 

BioForum coordonne 7 réseaux d’exploitations agricoles 

bio (réseaux participatifs de différents secteurs
agricoles avec la collaboration de conseillers techniques et 

chercheurs). Inagro y est un partenaire important. BioFo-

rum est partenaire du Réseau Européen thématique ok-

net Arable.

BioForum met au service du projet son expertise sur la 

construction de filières et la coopération entre acteurs éco-

nomiques. Elle interviendra particulièrement sur le module 

« développement de filières » dont Bioforum se présente 
comme chef de module.

BioForum travaille ensemble avec les organisations agri-

coles conventionnelles (ABS, Boerenbond et VAc) et avec 

Fevia (industrie alimentaire) et comeos (distribution) qui 

sont tous partenaires du Plan Stratégique pour l’agricultu-

re biologique. Les projets «Bio zoekt Boer’ («Bio cherche 
Agriculteur’ qui vise à stimuler la conversion d’agriculteurs 

conventionnels) et «Bio zoekt Keten’ («Bio cherche opéra-

teurs de filières’) sont deux exemples de notre étroite coo-

pération. 

BioForum est membre dirigeante du réseau d’expertise 

biologique (BBn, ccBt et noBl).

BioForum stimule la coopération entre les entreprises bio-

logiques à travers la construction de filières, du champ à 
l’assiette. 

BioForum assure la communication avec le secteur au 

moyen de la revue professionnelle Bio Actief et d’une lettre 
d’informations digitale bimensuelle pour les agriculteurs, 

transformateurs, détaillants et la restauration hors domicile. 

www.bioforumvlaanderen.be/

BioForum Vlaanderen is de Vlaamse sectororga-

nisatie voor de biologische landbouw en voeding. 

BioForum is ook een ledenorganisatie en verdedigt 

de belangen van alle biologische boeren, voedings-

bedrijven, verdelers, grootdistributie, kleinhandel en 

foodservices. 

BioForum coördineert 7 Biobedrijfsnetwerken (parti-

cipatieve netwerken van biologische bedrijven in de 

diverse landbouwsectoren ism respectievelijke ad-

viseurs en onderzoekers). Inagro is eveneens een 

belangrijke partner in deze netwerken. BioForum is 

partner in het Europese thematische netwerk ok-

net Arable. 

BioForum stelt haar expertise ter beschikking van 

het project op het vlak van het ontwikkelen van pro-

ductie- en afzetketens en het bevorderen van de 

samenwerking tussen marktdeelnemers. BioForum 

komt specifiek tussen in de module « ketenontwik-

keling », waar ze zal optreden als werkpakketleider.

BioForum werkt samen met de gangbare 

landbouworganisaties (ABS, Boerenbond en VAc), 

met Fevia (voedingsindustrie) en comeos (distribu-

tie), die elk partner zijn bij het Strategisch Plan voor 

de biologische landbouw. De projecten «Bio zoekt 
Boer « (met als doel om gangbare landbouwers tot 
omschakeling naar de bioteelt te stimuleren) en «Bio 
zoekt keten’ zijn 2 voorbeelden van onze nauwe 

samenwerking met deze partners.

BioForum is aansturend lid in het Vlaams Biokennis-

netwerk (BBn, ccBt en noBl). 

BioForum werkt nauw samen met en stimuleert 

samenwerking tussen biologische bedrijven 

doorheen de productieketen van veld tot bord. 

BioForum onderhoudt de communicatie met de sec-

tor via een kwartaal ondernemersblad Bio Actief en 

een tweewekelijkse digitale nieuwsbrief voor boeren, 

verwerkers, winkeliers en food services.

BioForum Vlaanderen 

vzw

Bedrijventerrein PAkt

Regine Beerplein 1, bus 

E305

2018 Antwerpen 
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Bio en hauts-de-France

Site Amiens 14, rue du 8 mai 1945, 

80090 AMIEnS 

t 03 22 22 58 30 

Siège Social  zA le Paradis, Escalier 

c, 59133 PhAlEMPIn

t  03 20 32 25 35

bio en hauts-de-france

Bio en hauts-de-France, née de la fusion de l’ABP et 

du gabnor, est l’organisation régionale des agricul-

teurs biologiques ouverte aux acteurs économiques 

et partenaires. 

1- L’expérimentation et l’accompagnement tech-

nique des agriculteurs bio existants et à venir

depuis plus de 3 ans, Bio en hauts-de-France ex-

périmente, avec un réseau d’une vingtaine d’agricul-

teurs, de nouvelles techniques en grandes cultures 

et légumes de plein champ bio. chaque année, 4 

projets d’expérimentation sont menés en région.

3 conseillers techniques de Bio en hauts-de-France 

et son réseau de fermes d’expérimentation seront à 

disposition du projet SymBIOse.
Afin de capitaliser et valoriser cette expertise, nous 
contribuons à un projet de recherche régional, orga-

nisons depuis plus de 10 ans des journées de dé-

monstration et des visites techniques et formons les 

agriculteurs aux techniques bios.

Bio en hauts-de-France est membre fondateur du 

Pôle de conversion, au service des agriculteurs dési-
reux de s’investir en agriculture biologique. chaque 

année, nous sensibilisons plusieurs milliers d’agricul-

teurs et accompagnons une cinquantaine d’agricul-

teurs dans leur projet de conversion bio.

l’expérience de Bio en hauts-de-France servira à  

sensibiliser, former et accompagner les agriculteurs 

afin qu’ils bénéficient de l’innovation technique bio. 
 2 - L’observatoire et la structuration des filières 
biologiques

chaque année nous mettons à jour les données chif-

frées du développement bio dans notre observatoire 

de l’agriculture biologique, qui servira de base pros-

pective aux bénéficiaires du projet SymBIOse.
notre dimension interprofessionnelle favorise le 

lien entre les opérateurs économiques. nous déve-

loppons notre ingénierie de projet en favorisant la 

co-construction de filières durables entre agriculteurs, 
collecteurs, transformateurs et distributeurs bios. 

notre spécialisation régionale en grandes cultures 

et légumes de plein champ a, par exemple, permis 

de  favoriser le développement des marchés et l’ap-

provisionnement local de 3 coopératives céréalières 

biologiques, 1 coopérative légumière et 3 industriels. 

Bio en hauts-de-France mettra à disposition du pro-

jet SymBIOse son réseau d’acteurs économiques, 
ses outils d’analyse du marché (base de données ac-

tualisées), d’animation et de structuration de filières.
www.bio-hautsdefrance.org

het Bio en hauts de France beschikt over verschillende 
competenties die ze inzet ten dienste van SymBIOse :
1. onderzoek voor en technische begeleiding van huidige 
en toekomstige biologische landbouwers.

Sinds meer dan 3 jaar, experimenteert het Bio en 
hauts de France binnen een netwerk van een twintigtal 
landbouwers met nieuwe technieken in de biologische 
akkerbouw en vollegronds groenteteelt. Elk jaar leidt Bio 
en hauts de France vier onderzoekplatformen in de regio.

het Bio en hauts-de-France zal 3 technische adviseurs 
en zijn landbouwnetwerk ter beschikking stellen van de 
module «teelttechnische kennisontwikkeling’.
om deze ervaring te kapitaliseren en te valoriseren, dra-
gen wij bij aan een regionaal onderzoeksprogramma, or-
ganiseren wij sinds meer dan 10 jaar demonstratiedagen 
en technische bezoeken en vormen wij landbouwers in de 
biologische technieken.

het Bio en hauts-de-France is stichtend lid van de 
«omschakelingspool’; een instrument ten dienste van de 
landbouwers die geïnteresseerd zijn om te investeren 
in biologische landbouw. wij sensibiliseren elk jaar en-
kele duizenden landbouwers en begeleiden een vijftigtal 
landbouwers in hun omschakelingsproject naar bio.

het Bio en hauts de France brengt deze expertise in 
om de sensibilisatie, de vorming en de begeleiding van 
landbouwers in het Interreggebied te versterken opdat ze 
voordeel kunnen halen uit de technische innovatie van de 
biologische landbouw. 

2. observatorium en structureren van de biologische han-
delsketen

 Via ons observatorium van de biologische landbouw, ac-
tualiseren wij elk jaar de kengetallen van de ontwikkeling 
van bio. dit observatorium zal dienst doen als prospec-
tieve basis voor de begunstigden van het project Sym-
Biose.

onze interprofessionele dimensie bevordert de band 
tussen economische spelers. wij ontwikkelingen onze 
projecttechnologie ten voordele van de co-construc-
tie van duurzame handelsrelaties tussen biologische 
landbouwers, handelaars, verwerkers en verdelers. onze 
regionale specialisatie in akkerbouw en vollegronds-
groenten heeft bijvoorbeeld de ontwikkeling van de afzet 
en van de lokale bevoorrading van 3 biologische graan-
coöperaties, 1 groentecoöperatie en 3 groenteverwer-
kende bedrijven bevorderd.

het Bio en hauts de France zal zijn netwerk met markt-
deelnemers zijn instrumenten voor de marktanalyse 
(geactualiseerde databank), voor het activeren van de 
markt en voor het structureren van de handelsketens ten 
dienste stellen van het project SymBiose.
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CCbt

le ccBt est l’organisation chapeautant la recherche ap-

pliquée concernant l’agriculture biologique en Flandre. le 

gouvernement flamand a mis en place le CCBT pour coor-
donner, stimuler et communiquer sur la recherche agricole 

bio. la recherche est prioritairement axée sur la demande 

du secteur. les membres (instituts de recherche) sont : 

Pcg, Inagro, Proefcentrum Pamel, Pcfruit et Proefbedrijf 

Pluimveehouderij.

depuis 2010, le ccBt a déjà initié 58 projets pratiques chez 

ces membres.

le ccBt est un des trois membres du réseau d’expertise 

biologique (BBn, ccBt et noBl).

l’expertise principale du ccBt pour ce projet est la commu-

nication des techniques innovantes et des résultats vulgari-

sés (adaptés à l’agriculteur) de la recherche. A cette fin, le 
ccBt utilise un site web (BIopraktijk.be), un bulletin men-

suel et l’organisation d’activités de sensibilisation. 

Pour la propagation de connaissance nationale et interna-

tionale ccBt coopère avec diverses organisations pour le 

transfert de connaissances (par exemple biokennis.org).

En outre, le ccBt stimule l’utilisation des nouveaux médias 

(YouTube, Facebook, Twitter) afin d’atteindre le public cible.
Le site a une moyenne de 1500 visiteurs par mois. Le bulle-

tin a actuellement 950 abonnés, mais ce nombre ne cesse 

d’augmenter. les agriculteurs conventionnels et d’autres 

parties prenantes peuvent aussi être intéressés et informés 

par nos communications.

ccbt.be/?q=node/179

ccBt is de koepel van het praktijkonderzoek voor de biolo-

gische landbouw in Vlaanderen. de Vlaamse overheid heeft het 

ccBt opgericht voor het coördineren, het communiceren en het 

stimuleren van het onderzoek voor de biologische landbouw. 

Vraaggestuurd onderzoek staat centraal. de leden-proefcentra 

zijn Pcg, Inagro, Proefcentrum Pamel, PcFruit en Proefbedrijf 

Pluimveehouderij. Sinds 2010 heeft ccBt reeds 58 praktijkge-

richte projecten opgezet bij deze leden.

ccBt is één van de drie structuren van het onderzoeks- en ken-

nisnetwerk voor biologische landbouw en voeding (Biobedrijfs-

netwerken/BioForum, ccBt en noBl).

de belangrijkste expertise van ccBt voor dit project is de com-

municatie van onderzoeksresultaten en innovatieve praktijkin-

formatie op maat van de landbouwer. om dit te verwezenlijken 

maakt ccBt gebruik van een website (BIopraktijk.be), een 

maandelijkse nieuwsbrief BIopraktijk en de organisatie van de-

monstratieve en sensibiliserende activiteiten. 

ccBt Vzw

Vlaanderen (oudenaarde)

karreweg Adres 6

9770 kruishoutem - BE

t +32 (0) 93 31 60 85 

www.ccbt.be

om kennis uit binnen- en buitenland te laten doorstromen gaat 

ccBt samenwerkingen aan met diverse organisaties voor ken-

nistransfer (bv biokennis.org).

daarbovenop gebruikt ccBt ook social media (youtube, Face-

book, twitter) om de doelgroep optimaal te bereiken. de website 

heeft gemiddeld 1500 bezoekers per maand. de nieuwsbrief 

heeft momenteel 950 abonnees, maar dit aantal neemt continu 

toe. ook gangbare boeren en andere stakeholders zijn geïnte-

resseerd in en worden geïnformeerd door onze communicatie.
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université picardie jules verne

L’université Picardie Jules Verne mettra au profit du projet 
SymBIOse son expertise scientifique pour mesurer et ob-

jectiver les résultats des expérimentations. Une ferme expé-

rimentale et des outils d’analyse utilisés depuis plus de 15 
ans permettent :

- d’analyser la résilience des agroécosystèmes, depuis la 
parcelle cultivée jusqu’aux systèmes de production. 

- de concevoir et gérer des nouveaux systèmes de cultures 
surproducteurs de matières organiques à cyclecourt pour 
réactiver la fertilité biologique des sols.

- d’évaluer leurs performances agronomique, écologique et 

environnementale par analyses physiques,chimiques et 
biologiques. 

- de développer une recherche participative associant cher-

cheurs, organismes de développement agricoleet agricul-

teurs.

www.u-picardie.fr/edysan

de Universiteit Picardie jules Verne zal zijn wetenschap-

pelijke expertise ten dienste stellen van het project Sym-

Biose voor het meten en objectiveren van de resultaten 

van de onderzoeken. Een onderzoeksboerderij en ana-

lyse-instrumenten die reeds meer dan 15 jaar worden in-

gezet zullen toelaten om :

- het herstellend vermogen van agro-ecosystemen te 
analyseren, van het gecultiveerde perceel tot helepro-

ductiesystemen
- nieuwe landbouwsystemen te ontwerpen en te behe-

ren, die extra organisch materiaal produceren en die,de 

kringloop sluitend, de bodemvruchtbaarheid reactive-

ren

- hun agronomische, ecologische en milieuperformanties 

te evalueren via fysische, chemische enbiologische 
analyse

- een participatief onderzoek te ontwikkelen waarbij on-

derzoekers, sectororganisaties en landbouwersworden 

betrokken

Université de Picardie 

jules Verne

33 Rue Saint-leu 

80 039 Amiens cedex

t 03 20 82 88 13

www.u-picardie.fr/edysan



 

 

 

ITINÉRAIRE TECHNIQUE DE LA LUZERNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARCELLE 

  
Surface de la parcelle : 15 ha 

Type de sol : limono-argileux 

pH : 7,3 

Précédents :  

- 2015 : Blé en C1 

- 2016 : Orge de Printemps en C2 

- 2017 : Luzerne en C2 

- 2018 : Luzerne en AB 

Commentaires de l’agriculteur : La parcelle était envahie de 

chardons suite à l’arrachage de betteraves en 2013 qui avait tassé 

les sols.  

 

 
LUZERNE 

Variété : Eugenia 

Dose de semis : 20 kg/ha 

Fertilisation : 200 Unités de potasse /ha/an sous forme de granulés 

Travail du sol : semoir à disque équipé d’une herse rotative permet 
de semer à moins d’1 cm de profondeur. 

Date d’implantation : Semis à la herse étrille sous couvert d’orge 
de printemps 2016. Problème de levée. Labour, puis nouveau semis 
au printemps 2017. 

Semences : Inoculum de la luzerne 

Date de récolte : 10 mai – 15 juin – 1er aout – 15 septembre (parfois 
1 er Novembre). 

Mode de récolte : Fauchage avec conditionneuse à rouleaux, 
fanage durant 2 jours, ramassage à l’auto-chargeuse puis séchage 
ou pressage 

Rendement estimé : 10-12 TMS/ha 

Techniques de destruction : Au rotavator. Destruction fin février 
puis implantation d’un blé de printemps. 

EXPLOITATION  
SCEA du Clos Bernard 

 

Agriculteur  

Sébastien Vanlerberghe 

 

Production   

- vergers de pommes à cidre 

- ovins viande 

- céréales 

 

SAU : 204ha dont  

- 90 ha de grandes cultures :  

 25ha de luzerne 

 20 ha de maïs 

 10 ha de sarrasin 

 10 ha de mélanges : blé-

féveroles, épeautre-

lentilles, … 

 12 ha d’orge de printemps 

 7 ha de blé d’hiver 

- 110 ha de vergers : pommiers 

à cidre, avec parcours 

 

Débouchés en filière longue et filière 

courte 

 

UTH : 4,5 

 

Cheptel  

- 350 brebis de la race 

Shropshire. Objectif : 450 

brebis.  

 

Conversion à l’AB de la totalité de 

l’exploitation  en 2015 



SymBIOse : 
Biologische vlinderbloemigen in 

het centrum van innovatie en 
grensoverschrijdende netwerken

PROGRAMME DE COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE
GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

AVEC LE SOUTIEN DU FONDS EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL
MET STEUN VAN HET EUROPEES FONDS VOOR REGIONALE ONTWIKKELING



De grensoverschrijdende 
regio

Groei met dubbele cijfers van de bio consumptie

Aanwezigheid van onderzoek biologische 
productie:
- Plantaardige eiwitten
- Vollegrondsgroenten(boontjes, erwten)

Regionale verschillen om te delen: 
- Vlaanderen : al lang teelt van 

vollegrondsgroenten maar problemen met 
bodemvruchtbaarheid en ziekten

- Hauts de France en Wallonië : akkerbouw is 
dominant = bron van plantaardige eiwitten

Verschil in ontwikkling van de biologische 
productie: 
- Minder dan 2% Bio van de verbouwde 

oppervlakte in Vlaanderen en  Hauts de France
- Meer dan 8 % in Wallonië



De grensoverschrijdende 
regio

Akkerbouwsystemen zijn afhankelijk van organische stikstof

Risico voor minder bodemvruchtbaarheid, in het bijzonder wanneer 
veeleisende vollegrondsgroenten ingepast worden in het teeltplan

Interesse voor vlinderbloemigen groeit, zowel als graan als in tussenteelt



SymBIOse : 
Biologische vlinderbloemigen in 

het centrum van innovatie en 
grensoverschrijdende netwerken



SymBIOse : doelstellingen van het 
programma
2018 - 2021

1 –Afstemmen van de behoeften van de markt en het onderzoek
Bijeenbrengen en betrekken van de actoren in onderzoek, 
technische ontwikkeling en ketens om de technische innovatie te 
stimuleren

2 – De dynamiek van schaalverandering in bio identificeren en 
analyseren op het niveau van de grensoverschrijdende regio

3 – De ketenactoren begeleiden naar meer eerlijke relaties

4 – Technische innovatie stimuleren inzake de teelt van 
vlinderbloemigen

5 – Innovatie bevorderen en valoriseren



Onderzoek : 
• Inagro
• CRA-Gembloux
• Universiteit Picardië Jules Verne

Ontwikkeling van bio:
• Bio en Hauts de France
• Bioforum
• Biowallonie

Valorisatie van de innovatie: 
• CCBT
• Agro-Transfert

SymBIOse :
complementariteit van de expertise



Interesse om mee te werken aan SymBIOse :

• Meer info op: 
http://www.symbiose-interreg.eu/

• Contacten: 
– Inagro : + 32 (0)51 27 32 58 
– CRA-Gembloux : + 32 (0) 81 62 65 55
– Universiteit Picardië Jules Verne : + 33 (0) 3 20 82 88 13
– Bio en Hauts de France : + 33 (0)3 22 22 58 30
– Biowallonie : + 32(0) 81 28 10 12
– Bioforum : + 32 (0) 32 86 92 68
– Agro-Transfert : + 33 (0) 3 22 97 89 28
– CCBT : + 32 (0) 93 31 60 85

http://www.symbiose-interreg.eu/


WATERWINNINGSGEBIE
D VAN AUGER-SAINT-

VINCENT

Rachel L’Helgouac’h

SAGEBA



CONTEXT VAN HET GEBIED: 
BASSIN DE L’AUTOMNE & BAC 
D’AUGER-SAINT-VINCENT 

SAGEBA : 
STRUCTUUR VOOR 
WATERWINNING 
(SAGE)

-> DOEL : 
KOMEN TOT 
ECOLOGISCHE GOEDE 
WATERVOORRADEN

WATERWINGEBIED 
(BAC) AUGER-SAINT-
VINCENT : 3500 HA 



WATERWINNINGSGEBIED (BAC)

• Stroomgebied waterwinning:

– Oppervlakte waar iedere op de 
grond gevallen druppel water 
de waterwinning voedt 
(infiltratie of afspoeling)

‐ Perimeter om te strijden tegen 
diffuse en puntvervuiling

‐ Uitdaging om onze 
waterbronnen te bewaren

‐ Instrumenten om een 
actieprogramma op te zetten



UITDAGINGEN VOOR DE 
WATERKWALITEIT 
TE AUGER-SAINT-VINCENT

• Gevonden moleculen:
– Métazachlor (herbicide koolzaad)

– Oxadaxyl (niet meer toegelaten 
sinds 2003)

– Lenacile (herbicide bieten)

– Diméthachlor (herbicide koolzaad)
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Evolutie  van de nitraatconcentratie bij 
de waterwinning 

F1 F2BIS Seuil de potabilité [50mg/l]

55,5

32,5mg
/l

Water-
winning

Totale concentratie van actieve 
stoffen (2017) in µg/l

F1 0,085
F2bis 0,047

F2 0,014
F4 <0,05

NITRATEN ACTIEVE STOF

Drempelwaarde drinkwater: 0,1µg/l



• BAC- Studie van 2012 tot 2014 : actieplan met 5 luiken
(verbetering, stedelijke en niet landbouwkundige fyto, industrieel en 
ambachtelijk, landbouw)

• Oprichting Groep IS’EAU binnen het project AESN in  2014 

– 12 landbouwers die 72% van de oppervlakte van de BAC 
vertegenwoordigen

– Doelstellingen :

• Werken aan de economische en ecologische performante

• Ontwikkelen van een stappenplan om gezamenlijk te werken 
om de impact van de landbouw op de waterkwaliteit te 
verminderen

• Oprichten van lokale en duurzame netwerken

– Uitdagingen waterwinning: werken aan 
bemestingsstrategieën en het verlies aan nitraat vermijden 

BAC : LUIK LANDBOUW– GROEP IS’EAU



LUZERNE NETWERK IN DE  BAC

Problematieken van het gebied

• Vermijden van nitraatuitspoeling naar het
grondwater

• Vermijden van toevoer van
gewasbeschermingsmiddelen

Het gebied

• 2 landbouwers zijn in 2015 omgeschakeld
naar biologische landbouw

• Biogasinstallatie in gebruik in een
stierenfokkerij vanaf 2014

• Verbonden met droger



Problematiek van het gebeid

• Vermijden van nitraatuitspoeling naar het
grondwater

• Vermijden van toevoer van
gewasbeschermingsmiddelen

Gebied

• 2 landbouwers zijn in 2015 omgeschakeld
naar biologische landbouw

• Biogasinstallatie in gebruik in een
stierenfokkerij vanaf 2014

• Verbonden met droger

Luzerne in het gebied

• Noodzakelijke teelt voor de biologische
landbouw: beperkte input; aanvoer van
stikstof voor de volggewassen (tot 200N op 3
jaar)

• Toegevoegd aan het rantsoen van de stieren

• Valorisatie door het drogen van de luzerne

Luzerne t.o.v. de uitdagingen

• Teelt die stikstof vangt:

• Geen stikstofbemesting en minder
nitraatuitspoeling via permanente
bedekking

• Meerjarige teelt (3 jaar): opschonen van het 
perceel, beperkingf ytomiddelen

LUZERNE NETWERK IN DE  BAC



LUZERNE NETWERK IN DE  BAC

 Introductie vanaf herfst 2015

 In 2016 : 40 ha geoogst bij 2

biologische graantelers

 In 2018 : 140 ha bij 7 graantelers

(5 bio)

 Rendement van 7 tot 14 ton DS/ha

 Uitwisseling graantelers-

veehouders via een contract

(financieel of digestaat/stalmest)



Fanny Vandewalle

Bio en hauts-de-france

MENGTEELTEN GRANEN 
VLINDERBLOEMIGEN

BEVRAGING 
« PRODUCENTEN » IN REGIO 

HAUTS-DE-FRANCE



MENGTEELTEN GRANEN 
VLINDERBLOEMIGEN
BEVRAGING « PRODUCENTEN » IN REGIO 
HAUTS-DE-FRANCE

• Een bevraging van
– Biologische producenten/ in omschakeling
– Akkerbouwers
– Al dan niet mengteelten

• Doelen
– Evalueren en karakteriseren van de producten uit de  mengteelten 

granen-vlinderbloemigen 
– In kaart brengen van de interesse/beperkingen voor de valorisatie van 

mengsels
– Inschatten van de toekomstige evolutie (oppervlakten en valorisatie) 

• Eerste tendensen aan de hand van 30 antwoorden
– Deze bevraging is ook voor jou van belang 

en je hebt niet geantwoord?
– Er is nog tijd om jouw mening te geven!

1ère
année

2 à 5 ans> 5 ans

En projet

Non et pas en projet Arrêt



OPPERVLAKTE MENGTEELT GRANEN 
VLINDERBLOEMIGEN IN DE REGIO

• Weinig betrouwbare gegevens op regionale schaal

• Diversiteit mengels:

• Top 3 genoemde mengsels: 
– Winter : Spelt – Linzen
– Lente : Gerst – Eiwitrijke erwten
– Winter : Triticale – Voedererwten

Regionale gegevens 360 ha Agence bio
Gegevens bevraging: 23 bedrijven 370 ha Bio en Hauts-de-France

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1 2 3 4 5

20 mengsels 
voor 23 bedrijven
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Hiver Printemps

Types de mélanges et surfaces cultivées (ha) Nombre de producteursTypes mengels en geteelde oppervlakte (ha) Aantal telers

Winter Lente



MENGELS GRANEN - VLINDERBLOEMIGEN

WAT IS DE LANDBOUWKUNDIGE MEERWAARDE 
VOLGENS DE PRODUCENTEN?



Rendementswinst Beperking legering Verdeling van de risico’s

Onkruidbestrijding Ziektebestrijding
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MENGELS GRANEN - VLINDERBLOEMIGEN

WAT ZIJN DE LANDBOUWKUNDIGE BEPERKINGEN 
VOLGENS DE PRODUCENTEN?



Aanleg (zaaitechniek) Afstemmen afrijping Afstellen oogstmachine

Onkruidbeheersing Moeilijkheden om te voorspellen
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PERSPECTIEVEN VALORISATIE

• Ontwikkeling van mengsels
• Deelnemers project: 4 van de 7 die ze nu nog niet 

produceren
• Willen de oppervlakten mengteelten verhogen:

– 9 op korte termijn en 11 op lange termijn/ 23

• Wens om de sortering op de hoeve uit te breiden

• Naar een valorisatie voor menselijke voeding



POTENTIËLE EIWITPRODUCTIE 
DOOR TEELTEN

Eric Juncker

TRUST’ING ALF’ING
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BIOLOGISCHE EN MENSELIJKE 
STELLINGEN

● HET IS GEMAKKELIJKER OM ENERGIE TE 
PRODUCEREN DAN EIWITTEN

● ZEER SNELLE BEVOLKINGSTOENAME

● HET GEMIDDELD LEVENSNIVEAU GROEIT

●DE OPPERVLAKTE LANDBOUWGROND DAALT 



… EN HUN CONSEQUENTIES

● EIWITTEN ZIJN BEPERKEND EN BELANGRIJKER 
DAN ENERGIE

● BEHOEFTE AAN EIWITTEN GROEIT

● BEHOEFTE AAN DIERLIJKE EIWITTEN GROEIT FORS

● NOODZAAK OM MEER TE PRODUCEREN PER 
EENHEID OPPERVLAKTE



DE UITDAGING INZAKE EIWITTEN

MEER VALORISEERBARE TOTALE STIKSTOF (MAT)
PER HA PRODUCEREN

REDENERING:

EFFICIËNTIE BIJ HET GEBRUIK VAN GRONDSTOFFEN 
IS UITDAGING



HOE AANPAKKEN ?

•Met ‘cerpros’
(associations céréales-protéagineux)
‘mengteelten granen-vlinderbloemigen’

Doel : meer biomassa, meer eiwit (/ha)



HET DROOMBEELD

MAT: = matière azoté totale
= totale Stikstof Productie

Rendement

T/ha

of t MAT/ha

Enkelvoudige

teelt

Met 

veldbonen

Met 

voedererwten

Met 

eiwitrijke

erwten

Met 

voedererwten

afyla

(bladloos)

Met wikken

Triticale

Rogge

Spelt

Baktarwe

Haver

Zuiver eiwit



WERKELIJKE RENDEMENTEN

Naar proef Reine Mathilde, resultaten 2016

Rendemen

t

T/ha

Enkelvoudig

e teelt

Met 

veldbonen

Met 

voedererwten

Met 

eiwitrijke

erwten

Met 

voedererwten

afyla

Met 

wikken

Triticale 5,1 3,8 2,0 4,9 3,2 3,0

Rogge 5,2 5,1 2,3 4,7 4,2 3,9

Spelt 3,9 3,0 2,1 3,6 2,9 3,7

Baktarwe 4,8 2,7 1,8 3,1 2,8 2,4

Haver 7,4 3,9 2,7 5,1 4,4 3,4

Zuiver eiwit 1,9



WERKELIJKE RENDEMENTEN

Naar proef Reine Mathilde, resultaten 2016

Het is niet eenduidig dat meer graan geproduceerd wordt in een mengteelt met 
vlinderbloemigen  dan in een enkelvoudige teelt

Om te slagen hebben we referenties en ervaring nodig

Rendemen

t

T/ha

Enkelvoudig

e teelt

Met 

veldbonen

Met 

voedererwten

Met 

eiwitrijke

erwten

Met 

voedererwten

afyla

Met 

wikken

Triticale 5,1 3,8 2,0 4,9 3,2 3,0

Rogge 5,2 5,1 2,3 4,7 4,2 3,9

Spelt 3,9 3,0 2,1 3,6 2,9 3,7

Baktarwe 4,8 2,7 1,8 3,1 2,8 2,4

Haver 7,4 3,9 2,7 5,1 4,4 3,4

Zuiver eiwit 1,9



WERKELIJKE MAT/HA

Naar proef Reine Mathilde, resultaten 2016

Rendement

T/ha

Enkelvoudig

e teelt

Met 

veldbonen

Met 

voedererwte

n

Met 

eiwitrijke

erwten

Met 

voedererwten

afyla

Met 

wikken

Triticale 100 117 69 96 67 143

Rogge 100 128 48 93 86 116

Spelt 100 172 67 98 104 152

Baktarwe 100 129 47 68 64 88

Haver 100 100 45 68 64 71

Zuiver eiwit 101 - 129



WERKELIJKE MAT/HA

Naar proef Reine Mathilde, resultaten 2016

Het is mogelijk om meer MAT met een mengteelt
graan/vlinderbloemige te produceren dan met enkel graan.

Dit is helemaal niet systematisch.
De eventuele winst is heel variabel.

Rendement

T/ha

Enkelvoudig

e teelt

Met 

veldbonen

Met 

voedererwte

n

Met 

eiwitrijke

erwten

Met 

voedererwten

afyla

Met 

wikken

Triticale 100 117 69 96 67 143

Rogge 100 128 48 93 86 116

Spelt 100 172 67 98 104 152

Baktarwe 100 129 47 68 64 88

Haver 100 100 45 68 64 71

Zuiver eiwit 101 - 129



WERKELIJKE MAT/HA

Naar proef Reine Mathilde, resultaten 2016

HET IS MOGELIJK OM MEER MAT MET EEN CERPRO TE 
PRODUCEREN DAN MET GRAAN.

DIT IS HELEMAAL NIET SYSTEMATISCH.
DE EVENTUELE WINST IS HEEL VARIABEL

MINDER DAN 750KG MAT / HA IN HET HUIDIG VOORBEELD.

Rendement

T/ha

Enkelvoudig

e teelt

Met 

veldbonen

Met 

voedererwte

n

Met 

eiwitrijke

erwten

Met 

voedererwten

afyla

Met 

wikken

Triticale 100 117 69 96 67 143

Rogge 100 128 48 93 86 116

Spelt 100 172 67 98 104 152

Baktarwe 100 129 47 68 64 88

Haver 100 100 45 68 64 71

Zuiver eiwit 101 - 129



RENDEMENTEN EN EIWITGEHALTES

Gewas Ton per hectare Gehalte MAT Kg MAT / ha

Tarwe 3,5 11% 390

Witte lupine 1,7 36% 610

Erwten 2,8 22% 620

Veldbonen 3,1 28% 870

Soja 2,3 40% 920
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RENDEMENTEN EN EIWITGEHALTES

Gewas Ton per hectare Gehalte MAT Kg MAT / ha

Tarwe 3,5 11% 390

Witte lupine 1,7 36% 610

Erwten 2,8 22% 620

Veldbonen 3,1 28% 870

Soja 2,3 40% 920

Luzerne Premium 6 27% 1620

Luzerne 12 18% 2160



GEDEELDE VASTSTELLING 
MET DENEMARKEN

De vlinderbloemigen die als ruwvoer doorgaan 
zijn het meest performant 
zowel inzake de eiwitten

als voor de meest essentiële aminozuren

Gewas Ton per 

hectare

Gehalte MAT Kg MAT / ha Lysine 

(kg/ha)

Methionine

(Kg/ha)

Soja 2 35% 700 43 9

Koolzaad 5 20% 1000 60 20

Tarwe 9 11% 1000 30 16

Erwten 6 22% 1300 92 13

Veldbonen 6 25% 1500 92 11

Klaver 13 20% 2600 200 90

Luzerne 12 21% 2600 200 90



SAMENVATTEND

1 t MAT / ha

2 à 3 MAT t/ha

+ talrijke landbouwkundige
voordelen

+ talrijke voordelen voor het milieu
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CONCLUSIE 1E AFLEVERING  W.W.D.O.

WAT
WE
DIENEN TE
(BETER) ONTWIKKELEN



Eric Juncker

TRUST’ING ALF’ING

EFFEUILLEUSE PREM’ALFA



VROEGERE STAPPEN IN DE OOGST

Maaien Schudden In zwad leggen
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DE JAREN 1940...

Graan → €€€

Stro

ONDERVERDELING

Tarwe



MOMENTEEL ...

Blaadjes → €€€

Stengels

ONDERVERDELING

Luzerne

PremAlfa
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SINDS 2015...

Blaadjes → €€€

Stengels

ONDERVERDELING

Luzerne

+

PremAlfa

Parèp

Alfib



LA PARÈP = BLAADJES + ONZUIVERHEDEN



BEWARING                      

Parèp

gedroogd

ontwaterd



BEWARING

Parèp

gedroogd

massaïs

(kuil)

ontwaterd

Mengen



• ANAEROOB type zuurkool zonder zout
• (inkuilen, slurfsilo’s, verpakken)

• VOORBEELD

• 1 ton parèp met 27% MAT en 25% DS
• + 100 kg maïs met 7% MAT en 88% DS

• + anaerobe fermentatie
• = 1,1 ton massaï met 22% MAT en 34% MS

VOCHTIGE BEWARING → MASSAÏ



L'ALFIB



NIEUWE OOGSTKETENS

ALFIB → ALFIB INGEKUILD (1 DAG)

ALFIB → ALFIB HOOI



TOEGEVOEGDE WAARDE

Kwaliteit luzerne

Variabel

EN

Kwaliteitsverlies in de tijd

Vast

EN

Heel superieur

WAARDE van de oogst €€ €€€€ >           

Dur van de oogst 2 à 5 dagen Slechts                    1 dag

Markten +
Als 13 t MS/ha, 1 ha parèp = 1 t sojaschroot gras / maaibeurt (4x/j)



VOORDELEN INZAKE VOEDING

GEHALTES AAN
LYSINE EN METHIONINE

+ meervoudig onverzadigde 
vetzuren (oméga 3)

+ meerdere voordelen 
voor het milieu   



ECONOMISCH BELANG 
(BIO)

Productie Ton / ha € / ton € / ha Basis tarwe

Tarwe 3,5 400 1400 100

Luzerne 10 140 1400 100

Luzerne

MASSAÏ

10t MS / ha

3,3* 850** 2800 200

* equivalent bio sojaschroot
** van de bio sojaschroot



VERBRUIK MET 23% MAT/DS

● VLEESKIPPEN
Groei 10 à 20% van de totale opgenomen DS

Afmesten 30%

● LEGHENNEN 15 à 20%

● VARKENS (vervangt 100 kg voeder per dier)
na spenen 20%

Groei 40%

Afmesten 50%

Weltin, Carrasco et Bellof, 2014



KRACHT VAN MASSAÏS

● BETER DIERENWELZIJN
– MEER BEZIGHOUDING

– MEER VERZADIGING

– MINDER AGRESSIVITEIT (PIKKEN, STAARTBIJTEN, ...) EN  
KANNIBALISME

● BETERE GEZONDHEID
– MINDER DIARREE (EFFECT PROBIOTICA)

– MINDER ZWEREN

– MINDER POOTONTSTEKINGEN (DESINFECTEREND)

Weltin, Carrasco et Bellof, 2014



ECONOMISCH BELANG (BIO)

 VLEESKIPPEN : + 27 À 70% PER (PLAATS X JAAR)

 LEGKIPPEN : + 50% PER (PLAATS X JAAR)

 VARKENS : EVENEENS HEEL POSITIEF

Weltin, Carrasco et Bellof, 2014



Pour la suite, ...

Paraphrase de Arthur, 1994

SOJA WERD NIET GEKOZEN OMDAT ZE DE BESTE WAS.
SOJA WERD DE BEST OMDAT ZE GEKOZEN IS GEWEEST.



Pour la suite, ...

Paraphrase de Arthur, 1994

SOJA WERD NIET GEKOZEN OMDAT ZE DE BESTE WAS.
SOJA WERD DE BEST OMDAT ZE GEKOZEN IS GEWEEST.

Laten we nu kiezen voor luzerne, rode klaver,
les parèps et les massaïs

En zo ruimschoots hun economisch en ecologisch potentieel aantonen
En volop eiwitten aan onze dieren ter voederen !



BEDANKT... EN TOT BINNENKORT
Eric JUNCKER +33 6 07 01 25 00 ecpaval@hotmail.fr



LUZERNEDROGER

Verdeeld door

JOANES DURQUET

INSTALLATIONS PERREAULT



DEEL 1: VOORSTELLING VAN DE DROGER

DEEL 2 : DROOGKOSTEN



WERKING



OPVOER INGANG



OPVOER INGANG



INTERNE SCHUDDERS EN 
TRANSPORTBAND



INTERNE SCHUDDERS EN 
TRANSPORTBAND



EINDPRODUCT



DROOGKOSTEN



DEBIET EN VERMOGEN



VOORBEELDEN VAN DE 
BEHOEFTEN AAN 

GRANEN EN 
EIWITHOUDENDE 

GEWASSEN



Nationale productie (F)
 

PRODUCTIE VAN VOEDERS VOOR 
BIOLOGISCHE DIEREN IS MET 1,6 
VERMENIGVULDIGD IN DE LOOP VAN 5 
JAAR



EVOLUTIE VAN 
GEPRODUCEERDE TONNAGE 

VOEDERS IN REGIO HAUTS DE 
FRANCE

GEMIDDELD + 4000 TON PER 
JAAR SINDS 7 JAAR



EVOLUTIE VAN DE BEHOEFTES 
AAN GRANEN EN 

EIWITHOUDENDE GEWASSEN

Ieder jaar meer dan  1000 ha granen erbij



STRUCTUUR VAN DE 
PRODUCTIEKETEN



ACTOREN KOMEN DICHTER 
BIJ ELKAAR



PRODUCTIEKETENS 
STRUCTUREREN ZICH 



EEN DYNAMIEK WAAR 
IEDEREEN ZICH IN 

TERUGVINDT …

NOOD OM NIEUWE BRONNEN VAN 
BEVOORRADING TE VINDEN:

-REGIONAAL 
-VEILIG
-MEERWAARDE



EEN DYNAMIEK WAAR IEDERE 
ACTOR BETROKKEN WORDT …

- DURVEN 
- VERTROUWEN OPDOEN
- DELEN
- ……

VERHEUGD OM VOORUIT TE GAAN, OM TE 
INNOVEREN EN OM OP TE BOUWEN
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