
 
Inschrijven voor het online symposium kan met deze link www.ccbt.be/mini-symposium tot 20 juni 2021. Daarna ontvangt u de deelnemerslink. 

 SOILDIVERAGRO, Verrijken van de biodiversiteit in Europese landbouwsys-

temen om hun stabiliteit en weerbaarheid te verbeteren (EU—HOR 2020), 

Sander Fleerakkers, PSKW 

 Zorgen minitunnels voor maxirendement (CCBT), Stefanie De Groote, PCG 

 Gebruikswijzer voor afdekmaterialen in de groenteteelt (CCBT),                    

Femke Temmerman, inagro 

 Zoeken naar successtrategieën voor de inzet van biologische controleorganis-

men in volleveldsgroenteteelt (CCBT), Femke Temmerman, inagro 

 Invloed van een beredeneerde irrigatie op de kwaliteit en houdbaarheid van 

biobloemen (CCBT), Liesbet Blindeman, PCS 

 Hoe biologische longcanes frambozen opkweken? (CCBT), Bram De Keyzer, 

Proefcentrum Pamel 

 Herevaluatie van fruitmotstammen resistentie als basis voor een verbeterde 

biologische bestrijding (CCBT), Tim Beliën, pcfruit 

13u05-14u50: Projecten plantaardige productie  15u00-16u50: Projecten dierlijke productie  

16u50 -17u00: Voorstellen publicatie en afsluiten mini-symposium  (Lieve De Cock, coördinator NOBL) 

 Optimalisatie energieteelten voor een evenwichtig herkauwer rantsoen 
(CCBT), Luk Sobry, inagro 

 Gezonde opfok in de biologische melkgeitenhouderij (Dept LV), Jo Vicca, 
Odisee 

 Droogteresistente maaimengsels (CCBT), Luk Sobry, inagro 

 Toasten van veldbonen en erwten voor een betere voederwaarde (CCBT),    
Luk Sobry, inagro 

 FREEBIRDS, Optimaliseren van de uitloop om productie te verbeteren in biolo-
gisch gehouden kippen (COREOrganic, Dept LV), Frank Tuyttens, ILVO 

 LEGCOMBIO, Meerwaarde door duurzame combinaties van plantaardige teel-
ten met uitloop voor pluimvee (Dept LV), Jolien Bracke, ILVO 

  Koppelbedrijf uitwisseling mest en voeder (ILVO), Koen Willekens, ILVO 

14u50- 15u00  

Pauze 

Progamma: 
13u00-13u05:  Welkom  (Carmen Landuyt, coördinator CCBT) 

Welkom op de eerste editie van het mini-symposium bio-onderzoek! 

Graag presenteren we u een bloemlezing van de resultaten van projecten voor biologische landbouw. Zowel praktijk- als toegepast 

onderzoek komen aan bod. Een meer volledig overzicht van het bio-onderzoek in Vlaanderen bundelden we in een publicatie, die op 

het einde van het symposium wordt voorgesteld. 

MINI SYMPOSIUM BIO-ONDERZOEK  
Woensdag 23 juni 2021, 13u tot 17u, online 

http://www.ccbt.be/mini-symposium

