Technische cursussen

VAC ademie

Wijnbouw, een alternatief voor fruitteelt?
Het afsluiten van de Russische markt heeft voor een onevenwicht gezorgd in het aanbod en de vraag van
oa. Belgisch fruit. Om het aanbod te verminderen kan voor fruittelers de teelt van wijndruiven een alternatief betekenen.
De vorming geeft een introductie van:
• teelttechniek,
• bodemkennis,
• rassenkeuze, ...
Duurtijd cursus: 16u
Kostprijs: €35

Scharrelen valoriseert
Kippen zijn volleerde opruimers van de bodem. Plantaardig afval en insecten worden opgeruimd wat een
voordeel oplevert inzake ziektedruk en insectendruk. Tevens bieden bepaalde combinaties niet te
verwaarloosbare voordelen op inzake marketing, productplacement, enz...
We denken aan kippen onder zachtfruit (bessen, kiwibes, enz...) scharrelvarkens onder noten en hoogstamfruit met aandacht voor de mogelijkheden inzake agroforestry.
De theoretische vorming reikt ideeën aan om een bottum-up dynamiek te laten ontstaan.
De praktische vorming bestaat uit het bezoeken van bedrijven waar deze techniek wordt toegepast.
Duurtijd cursus: 30u
Kostprijs: €60

Werken met drones
Theorie
• Wetgeving
• Toepassingen
• Beginselen van het werken met drones
• Kostprijs
• Modellen, ...
Praktijk
• Gebruik van drones in de landbouw
• Vliegdemonstratie, ...
Duurtijd cursus: 25u
Kostprijs: €50

Stel uw vraag en wij contacteren u met duidelijke antwoorden
veerle.vandewalle@vac.eu - gsm 0470/97.61.64
Vlaams Agrarisch Centrum - Ambachtsweg 20 - 9820 Merelbeke - www.vac.eu
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Lezen van een bodemanalyse
Een bodemanalyse bevat een schat aan informatie:
• Welk is de interactie tussen de verschillende parameters?
• Hoe kan de bodemtoestand slim verbeterd worden?
• Wat is de bodemaanwezigheid en plantbeschikbaarheid?
• Kan men nutriententekorten detecteren met het blote oog?
Duurtijd cursus: 15u
Kostprijs: €30

Mengteelten in de eiwitvoorziening
De combinatie granen en vlinderbloemigen levert een win-win situatie op.
Waarom mengteelten?
• Maximale biomassaproductie
• Snellere bodembekking
• Betere onkruidonderdrukking en reductie herbicidengebruik
• Hogere LER (Land Equivalent Ratio)
Duurtijd cursus: 15u
Kostprijs: €30

Ploegloos boeren
Jaarlijks spoelt in Vlaanderen ongeveer 1,5 miljoen ton landbouwgrond weg door bodemerosie. Dit betekent een jaarlijkse kost voor Vlaanderen van 160 miljoen euro. Niet kerende bodembewerking is een van
de maatregelen in het kader van erosiebestrijding.
Vooral in zwaardere grond zijn de mogelijkheden voor ploegloos boeren onbekend en dus ook onbemind.
Theorie
• Erosiebestrijding en regelgeving
• Randvoorwaarden
• Economisch voordeel
Praktijk
• Praktijkvoorbeelden en toepassingen te velde
• Diverse machines en technieken
Duurtijd cursus: 30u
Kostprijs: €60

Stel uw vraag en wij contacteren u met duidelijke antwoorden
veerle.vandewalle@vac.eu - gsm 0470/97.61.64
Vlaams Agrarisch Centrum - Ambachtsweg 20 - 9820 Merelbeke - www.vac.eu

