
PRAKTISCHE INFO

LOCATIE 
Bollestraat, 3090 Overijse

WANNEER 
donderdag 13 september 2018 
om 13.30 uur

DEELNAME IS GRATIS
Inschrijven is niet nodig. 

MEER INFO 
Ronald Euben 
r.euben@irbab.be of  
0472 36 21 54

Beleidsverantwoordelijke:  
Monique Swinnen, gedeputeerde voor  
land- en tuinbouw

Een activiteit in het kader van Interreg 
Leve(n)de Bodem.  
Meer info? www.levendebodem.eu

Het project Leve(n)de bodem is gefinancierd 
binnen het Interreg V-programma Vlaan-
deren-Nederland, het grensoverschrijdend 
samenwerkingsprogramma met financiële 
steun van het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling.  
Meer info? www.grensregio.eu

Bodemverdichting veroorzaakt allerlei problemen voor de landbouwer, zowel naar 
opbrengst en kwaliteit van het gewas, als naar het risico op erosie en een toename 
in brandstofverbruik... Daarom is het erg belangrijk om bodemverdichting zoveel 
mogelijk te vermijden. Machinekeuze en banden kunnen hier een belangrijke rol in 
spelen. Maar ook de bodembewerking kan van invloed zijn. 

KBIVB vzw legde een veldproef aan waar op objecten met winterploegen, niet-
kerende bodembewerking en strip-till bij de toediening van drijfmest verschillende 
methodes gebruikt werden. Het ging om: een zelfrijder met hoge wiellast, een 
trekker met aalton bij hoge bandendruk en een trekker met aalton bij lage 
bandendruk. Tijdens dit proefveldbezoek kom je te weten wat de effecten hiervan 
zijn op de suikerbieten.

In de laatste fase van het groeiseizoen moet het bietenblad gezond blijven. In een 
vergelijkende proef met alle variëteiten zonder bladziektebestrijding zijn mooie 
rasverschillen zichtbaar. Je krijgt een uitleg over de belangrijkste verschillen. 

UITNODIGING

PROEFVELDBEZOEK  
BODEMVERDICHTING  
EN BLADZIEKTEN BIJ 
SUIKERBIET
donderdag 13 september 2018
13.30 uur, Overijse

PROGRAMMA
•   Leve(n)de Bodem in  

Vlaams-Brabant,  
door Mieke Vandermersch,  
Provincie Vlaams-Brabant

•   Invloed van machinekeuze,  
bandendruk en bodembewer- 
king op bodemverdichting in  
suikerbieten,  
door Ronald Euben, KBIVB

•   De ene band is de andere niet. 
Welke verschillende banden  
bestaan er en wat is de meer-
waarde van een luchtdruk- 
wisselsysteem,  
door Gert Blum, Trelleborg en  
Mitas Agri Benelux

•   Bladziekten bestrijd je ook door 
een goede rassenkeuze. Herken 
de verschillende bladziekten en 
zie de rasverschillen,  
door André Wauters, KBIVB


