
DE INNOVATIES WORDEN  
GEBUNDELD PER THEMA: 

•  THEMA 1:  
Innovaties die het koolstof- 
management optimaliseren

Dierlijke mest is voor veel teelten een 
basisbemesting en bovendien een vorm 
van kringloopsluiting. De mestwet- 
geving beperkt de toediening van ruwe 
mest. Zit er muziek in rijenbemesting 
met gelijktijdige zaai? Of eerder in het 
aanwenden van nieuwe mestproduc-
ten, verkregen via mestbewerking of 
-verwerking? En, welke andere bodem-
verbeterende middelen, praktijken of 
technieken zijn gericht op het koolstof-
gehalte in de bodem?

•  THEMA 2:  
Innovaties gericht op  
bodemgezondheid.

Technieken en maatregelen die binnen 
dit thema aan bod kunnen komen zijn: 

-  Handhaven van optimale bodem-pH 
via plaatsspecifiek bekalken

-  Groenbemesters in relatie tot  
biofumigatie

-  Optimalisatie van het waterregulerend 
vermogen van de bodem

-  Producten die het bodemleven 
bevorderen

•  THEMA 3:  
Innovatieve teelttechniek  
(o.a. mechanisatie)

Bodembewerkingen hebben een 
belangrijke invloed op de bodem- 
structuur. Fouten bij bodembewer-
kingen, zeker deze die voor de zaai 
gebeuren, kunnen tijdens het teelt- 
seizoen zelden nog gecorrigeerd  
worden. Technieken en maatregelen  
die aan bod kunnen komen zijn: 

-  Vaste rijpadensyteem
-  Bandenspanningsmeters/weegplaten
-  Strip-till
-  Precisielandbouw
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MEER INFO
Dienst land- en tuinbouw, 016 26 72 72 of 
bodem@vlaamsbrabant.be

BELEIDSVERANTWOORDELIJKE:  
Monique Swinnen,   
gedeputeerde voor land- en tuinbouw

INSCHRIJVEN
Inschrijven is verplicht via  
bodem@vlaamsbrabant.be 

Let op: het aantal plaatsen is beperkt.

In het kader van Agribex organiseert  
Interreg Leve(n)de Bodem een inspiratie-
platform voor bodemvriendelijke innova-
ties. Wij geven bedrijven de kans om hun 
nieuwigheid rond dit thema voor te stel-
len in een korte pitch. Naast haalbaarheid 
en toepasbaarheid, vragen we hen om 
ook aandacht te hebben voor de bedrijfs-
economische kant van hun innovatie: Is 
het wel/al betaalbaar? Op welke manier 
wegen de kosten op tegen de baten? 

Als toehoorder krijg je een overzicht van  
vernieuwende technieken. Je kan bovendien mee 
aangeven welke techniek je in het kader van het 
Interreg-project gedemonstreerd wenst te zien 
op een agrarisch praktijkcentrum, proefboerderij 
of op het perceel van een landbouwbedrijf in je 
buurt.

Het project ‘Leve(n)de Bodem’ is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkings-
programma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu
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