Het CRA-W en Biowallonie nodigen u uit voor een bezoek aan het CRA-W proefplatform in
Ciney.
CRA-W, Inagro en Bio en Haut-de-France hebben een grensoverschrijdend netwerk met proeven met
vlinderbloemigen in biologische landbouwsystemen opgezet binnen het Interreg-project Symbiose,
dat de regio's Hauts de France, Vlaanderen en Wallonië verenigt. Vlinderbloemigen zijn een van de
sleutels tot de duurzaamheid landbouwsystemen met weinig input. Het is heel belangrijk om het
gebruik ervan in de vruchtwisseling te optimaliseren, zowel als hoofteelt en als in tussengewas.
In Wallonië heeft het CRA-W in samenwerking met de ‘Ecole Provinciale d'Agronomie et des Sciences
de Ciney’ een proefplatform opgezet voor winter- en zomervlinderbloemigen in mengteelt en in
zuivere teelt. Omdat we met kleine proefperceeltjes werken, kunnen we veel innovatieve
combinaties uittesten. Je kunt er de prestaties zien van verschillende variëteiten veldbonen,
eiwithoudende erwten, lupines, linzen, soja en kikkererwten in verschillende combinaties met granen
en teelttechnieken.
We wisselen onze ervaringen graag met jou uit.

Praktische info :
-

-

Verplichte inschrijving (per e-mail of telefoon (laat een boodschap na) met jouw naam, het
aantal personen en jouw Gsm-nummer bij Patrick Silvestre :
patrick.silvestre@biowallonie.be of 0475/38.53.30
Wanneer : 12 juli 2021
Tijdstip : ‘s morgens van 9u45 tot 12u of in de namiddag van 12u45 tot 15u
Adres: Perceel van het EPASC, kruispunt van de ‘rue des Chaufours’ en de ‘Avenue de
Namur’.
Coördinaten van het perceel : 50.307327, 5.096678

Maatregelen COVID-19 :
•
•
•
•

We kunnen dit proefvelbezoek organiseren op voorwaarde dat u de regels inzake afstand en
gezondheidsvoorzorgen respecteert.
Op het terrein is het dragen van een mond-neusmasker verplicht. Indien mogelijk, neem je
eigen masker mee.
Er is een infobord geplaatst bij de ingang van het terrein en er wordt er alcoholgelgel
voorzien.
Een maximum aantal van 25 personen per bezoek dient in acht te worden genomen.

