
Vlaamse overheid, Departement Landbouw en Visserij 

Landbouwcentrum voor Voedergewassen, LCV 

Vrij Technisch Instituut - Poperinge 
 

nodigen u vriendelijk uit op de studievergadering ‘Voedergewassen en Veehouderij’   

op woensdag 31 januari 2018 om 20 uur in AVOWEST, Schipvaartweg 10 te Poperinge. 
 

PROGRAMMA :  
 

 LCV-actueel  :  wat brengt 2018 op de akker? 
- Overzicht teeltseizoen 2017: effect onkruidbestrijding en inkuilen van gras 

- Maïsrassenkeuze als basis voor een duurzame maïsteelt 

- Teeltvrije zone langs waterlopen (NIEUW) 

- Beleid: Wijzigingen bij vergroening in kader van GLB, GLB groenbedekker en verbod van gewasbeschermingsmiddelen op EAG 

- Thema’s: soja, tijdig zaaien van groenbemesters, tijdstip grasland vernieuwing najaar, voederbieten, teelthandleiding grasklaver 
 

door Bram Vervisch, Inagro  
 

 Actief op en rond de Schipvaarthoeve. 
- Onkruidbestrijding proeven 

- Boer en bij : bouwen van een biofilter 
 

  door Ellen Pauwelyn en Patrick Vermeulen 
 

Pauze – met gratis consumptie 
 

 Optimaal inzetten van ruwvoeders op een melkveebedrijf.   
Ruwvoeder heeft een zeer belangrijk aandeel in het rantsoen (van bijna 100% bij ouder jongvee tot 45 à 60% bij melkvee) en is 

essentieel voor het goed functioneren en produceren van het rund, zowel bij melk-, jong- als vleesvee. Op het rundveebedrijf zijn er 

meerdere soorten ruwvoeders met een variabele kwaliteit aanwezig. Per diergroep zijn er andere aandachtspunten waardoor niet 

altijd dezelfde ruwvoeders het belangrijkst zijn. Welke kwaliteit ruwvoeder verwacht iedere rundveegroep ?   
 

door Eddy Decaesteker, Bedrijfsadvisering melkveehouderij Inagro 



 

 
 

 
 

  
 

 

 

Inlichtingen ? 
 

VTI Poperinge 

Boeschepestraat 44 

8970   Poperinge 

Tel.  057  34 65 55 

 

www.vtip.be 

patrick.vermeulen@vsop.be 
 

 

 

 

Agenda ! 
 

Aardappelavond  
 Donderdag 8 februari ‘18 
 

Open school 
 Zondag 3 juni ‘18 
 

Proefveldbezoeken 2018 
 Vakblad of www.vtip.be 
 

 

 

 

Adresgegevens gewijzigd of 

verkeerd?  

Wenst u niet langer 

uitnodigingen te ontvangen ? 
 

Laat het ons weten via mail ! 

 
 

 

 

 

 

 

Uitnodiging studieavond 
 

VOEDER-

GEWASSEN 

EN 

VEEHOUDERIJ 
 

---------- 
 

Woensdag 

31 januari 2018 

20 uur 

Avowest 

Poperinge 

 

Een organisatie van : 
 

 

Vlaamse Overheid 

 
 

 

Landbouwcentrum voor Voedergewassen 
  

 
 

 

          Land- en Tuinbouw 
 

 
Programma andere studieavonden 

voedergewassen kan u tevens raadplegen in 
agenda vakbladen  

Landbouwleven of Boer&Tuinder 
www.lcvvzw.be  

of op www.vlaanderen.be/landbouw/agenda 

http://www.vtip.be/
mailto:patrick.vermeulen@vsop.be
http://www.lcvvzw.be/
http://www.vlaanderen.be/landbouw/agenda

