
 

 

Peulvruchten in biologische productiesystemen 

CRA-W en Biowallonie nodigen u uit om de veldproeven van het CRA-W in Ciney te bezoeken. 

Op 9, 10, 14 en 15 juli, telkens in de voormiddag 

 

 

Mengteelten bestaan uit het telen van een mengsel van meerdere soorten op éénzelfde perceel. 

Deze eens zo wijdverbreide landbouwpraktijk is met de komst van de moderne landbouw in de 

vergeethoek geraakt. In de biologische landbouw is het een praktijk die steeds meer wordt 

toegepast. In de biologische landbouw, is de mengteelt het onderwerp van onderzoek. Hoewel deze 



praktijk complexer is voor de boer en de afnemers, is het een bewezen hefboom voor het verbeteren 

van de veerkracht van gewassen in lage input-systemen. 

 

Het Interreg V SymBIOse-project dat Noord-Frankrijk, Vlaanderen en Wallonië samenbrengt, met de 

steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, heeft een grensoverschrijdend netwerk 

van proefvelden voor peulvruchten in biologische productiesystemen. Peulvruchten zijn een van de 

sleutels tot de duurzaamheid van landbouwsystemen met een lage input en het is essentieel om het 

gebruik ervan in rotaties te optimaliseren, zowel als hoofdteelt als in mengteelt. 

 
In Wallonië heeft CRA-W, in samenwerking met de school Saint Quentin in Ciney, een proefveld 
opgezet voor winter- en zomerpeulvruchten, in mengteelt of in monocultuur. 
 Door in micro-percelen te werken, kunnen we veel innovatieve combinaties uitproberen. Er zijn 
veldbonen, voedererwten, lupine, linzen, sojabonen, kikkererwten in verschillende combinaties. 
De criteria voor de keuze van combinatieteelten zijn: 
- Agronomische aspecten (ondersteuning, stikstof aanlevering, optimalisatie van peulvruchten in 
rotaties, enz.) 
- Toegevoegde waarde (lokale afzet, export, ...) 
- De haalbaarheid van combinaties (concurrentie, rijpheid, zaaien, omzetten in een reële situatie, 
enz.) 
- Gemakkelijk te sorteren 
  
Praktische informatie : 
- Inschrijving vereist per e-mail of telefoon (laat een bericht achter) door uw naam, het aantal 
personen en uw mobiele telefoonnummer in te voeren: Patrick Silvestre: 
patrick.silvestre@biowallonie.be of 0475/385330 
- Tijdstip: 9.45 uur tot 12.00 uur 
- Wanneer: 9, 10, 14 en 15 juli (keuze aanduiden bij inschrijving) 
- Adres van de site: Saint-Quentin-school, rue Rebonmoulin. Let op: u moet langs de N921 (Champs 
Elysées) komen en bij de rotonde de Chemin d'Haljoux nemen. 
GPS-coördinaten: 50.302160, 5.091985 
 
 
COVID-19 maatregelen: 
Het proefveldbezoek kan doorgaan op voorwaarde dat u de regels voor onderlinge afstand en 
sanitaire voorzorgsmaatregelen respecteert. 
Op de site is het dragen van een masker verplicht. Neem waar mogelijk je eigen spullen mee. 
Bij de ingang van de site zal ontsmettende gel ter beschikking worden gesteld. 
We raden je aan om wat water mee te nemen om jezelf op te frissen, omdat we je deze keer helaas 
niets kunnen aanbieden om je dorst te lessen. Er worden maximaal 15 personen per bezoek 
toegelaten. 
 
 
 


