Demo
groenbedekkers
31 oktober 2017
Lierde

ORGANISATIE
‘Boeren op een helling’ – Leaderproject in de
Vlaamse Ardennen
Het Leaderproject 'Boeren op een helling' heeft als doel een
overkoepelend kennisplatform op te richten voor landbouwers rond
bodem en erosie. Hier wordt alle bestaande kennis en ervaring
verzameld en getoetst naar de bruikbaarheid in de Vlaamse
Ardennen. Alle informatie wordt gecentraliseerd op één website.
Daarnaast worden er lokale netwerken opgericht die zich richten op
de diverse aspecten van erosiebestrijding: agrobeheergroepen,
netwerk loonwerkers, machinering… Land- en tuinbouwers kunnen
zich engageren in deze duurzame netwerken waarin een lokale
visie rond erosiebestrijding en bodemdegradatie uitgewerkt zal
worden.

PROGRAMMA
13u30 Verwelkoming & inleiding - Ilse Eeckhout (PCA)
Wat is de rol van groenbedekkers in het huidige
landbouwbeleid?
13u45 Werking Steunpunt Erosie - Kaat Smis (Steunpunt Erosie)
Waarvoor staat deze organisatie en wat is haar aanpak?
Hoe kan een erosiecoördinator u bijstaan?
14u00 Groenbedekkers, een meerwaarde voor bijen - Patrick
Goorix, imker

PRAKTISCH
Wat kunnen groenbedekkers betekenen voor bijen?
14u15 Demo groenbedekkers - Maarten De Boever (PCG)
Bezoek aan 10 ingezaaide EAG-mengsels met toelichting
van hun belangrijkste eigenschappen: vorstgevoeligheid,
organische stof, resistenties, kostprijs,…
15u30 Napraten met een drankje

DEMO VERNIETIGING VOORJAAR 2018

In het vroege voorjaar van 2018 zal op het zelfde proefveld een demo
plaatsvinden rond de vernietiging van de 10 ingezaaide EAGmengsels groenbedekker.
Wij zoeken nog machines die hiervoor ingezet worden. Liefst land- en
tuinbouwers uit de regio die de 10 mengsels met eigen materiaal
willen vernietigen.
Interesse? Contacteer ons:
Maarten De Boever: T 09 381 86 86 - E maarten@pcgroenteteelt.be
Ilse Eeckhout: T 09 381 86 92 - E Ilse.eeckhout@proefcentrum-kruishoutem.be
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1. Wetgeving
Groenbedekkers in de randvoorwaarden erosie
Sinds enkele jaren zijn landbouwpercelen ingekleurd op basis van hun
erosiegevoeligheid. Landbouwers zijn verplicht op erosiegevoelige percelen
maatregelen te nemen. Hoe erosiegevoeliger, hoe meer maatregelen er moeten
genomen worden. Paarse en rode percelen zijn het meest erosiegevoelig.
Het risico op erosie is het grootst in het voorjaar en in de vroege zomer, wanneer
intense regenbuien op onvoldoende bedekte bodem vallen. Water, maar ook
bodemdeeltjes (modder), meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen kunnen dan
afspoelen en op straat of in de beek terecht komen.
Hoe later een teelt wordt ingezaaid, hoe groter het risico op erosie. Vandaar dat er in
zomerteelten (ingezaaid na 1/1) meer maatregelen moeten genomen worden dan in
teelten die ’s winters de bodem bedekken, zoals wintergranen en gras (zaai voor
1/1).
In 2016 werden de maatregelen aangepast, zodat telers meer keuzemogelijkheden
hebben om die maatregelen toe te passen die het best passen op het bedrijf.
Er zijn 4 pakketten van maatregelen.
• Een eerste pakket zijn de basismaatregelen. Die dienen vooral om de bodem
in winter en het voorjaar bedekt te houden en zo erosie te voorkomen. Dit kan
door een groenbedekker of een nateelt in te zaaien, maar ook door de bodem
ruw te leggen, niet-kerend te werken of te winterploegen (bv. als het te laat
geworden is voor de inzaai van een nateelt of groenbedekker).
• Een tweede pakket dient om erosie te voorkomen tijdens de teelt zelf. Dit is
door niet-kerende grondbewerking, zaaien volgens de hoogtelijnen op rode
percelen, drempels in aardappelen, …
• Een derde pakket bevat de grasbufferstroken, die de overlast van erosie
beperken.
• Een vierde pakket omvat de structurele erosiebestrijdingswerken. Dat zijn
maatregelen in het landschap om afstroming te voorkomen (dammen,
erosiepoelen).
De groenbedekkers maken dus deel uit van het basispakket, waarmee je op paarse
en rode percelen de grond gedurende de winter bedekt kan houden.
De vereiste is hier dat de groenbedekker ingezaaid is vóór 1/12. De groenbedekker
moet behouden blijven tot de voorjaarswerkzaamheden en minstens tot 31
december. Tijdens de aanhoudingsperiode mag er wel geklepeld worden of mag een
tand getrokken worden.
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Groenbedekkers als vanggewas in de mestwetgeving - MAP 5
Bemesten na de hoofdteelt met drijfmest of kunstmest kan dit? Alleen als er een
nateelt of vanggewas achter komt (vanggewas = alles behalve vlinderbloemigen).
Als de oogst van het gewas plaatsvond in juli, moet er ten laatste op 31 juli een
nateelt of ten laatste op 31 augustus een vanggewas ingezaaid worden.
Als de oogst plaatsvond in augustus, moet er ten laatste op 31 augustus een
vanggewas ingezaaid worden. Als ten laatste op 31 augustus een specifieke teelt
wordt ingezaaid (bv. spinazie), kan de landbouwer nog bemesten na de oogst van de
voorgaande teelt.
De landbouwers moeten niet alleen de voorwaarden voor de inzaai van een nateelt,
specifieke teelt of vanggewas naleven. De landbouwers die voor eind juli geen
nateelt hebben ingezaaid, moeten ook rekening houden met de maximale
bemestingsdosis voor meststoffen van het type 2 (bv. drijfmest) of type 3 (bv.
kunstmest). Voor de landbouwers die ten laatste op 31 juli een nateelt hebben
ingezaaid, is er geen extra dosisbeperking.
De landbouwers die een vanggewas of specifieke teelt inzaaien ten laatste op 31
augustus, mogen maximaal 36 kg werkzame N/ha van de meststof van het type 2
gebruiken. Dat is een heel kleine hoeveelheid. Landbouwers die met forfaitaire
waarden rekenen kunnen maximaal 12,5 ton rundermengmest per ha of 7,4 ton
varkensmengmest per ha toepassen. Een nauwkeurige dosering is dus aangewezen.
De landbouwers die in de maand augustus een specifieke teelt inzaaien, mogen ook
bemesten met meststoffen van het type 3, zonder dosisbeperking.

Vanggewassen voor focusbedrijven
Overal waar de (hoofd)teelt en de bodem het toelaat, moeten focusbedrijven een
vanggewas inzaaien, ook als er geen bemesting na de oogst voorzien is. Dat
betekent concreet dat u, als u geen nateelt voorzien hebt in uw teeltplan, na de oogst
van de hoofdteelt in principe altijd een vanggewas moet inzaaien. Als de hoofdteelt
relatief laat geoogst wordt, is het soms niet zinvol meer om nog een vanggewas in te
zaaien. Bijv. omdat het zich niet meer zal kunnen ontwikkelen of omdat ondertussen
de weersomstandigheden het niet meer toelaten om het perceel nog te bewerken
zonder risico op structuurschade. In dat geval mag afgezien worden van het
vanggewas. In alle andere gevallen zaait u het vanggewas zo snel mogelijk in na de
oogst van de hoofdteelt (ten laatste 1 maand na de oogst) en laat u het ook lang
genoeg op het perceel staan. In uw verzamelaanvraag duidt u aan op welke percelen
u een vanggewas zal inzaaien.
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Groenbedekkers als vergroening – ecologisch aandachtsgebied
o De groenbedekker of vanggewas moet u aanleggen door het inzaaien van een
mengsel van groenbedekkers of vanggewassen of door gras onder het hoofdgewas
in te zaaien;
o Het mengsel moet bestaan uit minstens twee gewassen die voorkomen op de lijst
als bijlage 1 bij deze fiche;
o De minimale zaaidichtheid moet minstens 50% bedragen van de aangegeven
minimale zaaidichtheid zoals opgenomen in de bijgevoegde lijst, en dit voor minstens
2 gewassen uit het mengsel;
o U moet gecertificeerd zaaizaad gebruiken of, als er geen gecertificeerd zaaizaad
bestaat, handelszaaizaad;
o Wanneer u gras onder het hoofdgewas inzaait, dan zal dit enkel als groenbedekker
voor ecologisch aandachtsgebied meetellen wanneer het gras niet vernield wordt bij
de oogstwerkzaamheden, of m.a.w. er moet een voldoende dichte grasmat aanwezig
blijven tijdens de aanhoudingsperiode;
o U mag geen gewasbeschermingsmiddelen toepassen. Er geldt enkel een
uitzondering voor grassen: wanneer een gras als hoofdcomponent deel uitmaakt van
het mengsel dan is een behandeling toegestaan vóór het inwerken van de
groenbedekker voor zover dit gebeurt na de minimale aanhoudingsperiode;
o Om als ecologisch aandachtsgebied te kunnen meetellen mag het perceel met de
groenbedekker geen gras als hoofdteelt hebben;
o Naar gelang de landbouwstreek gelden verschillende uiterste inzaaidata en
minimale aanhoudingsperiodes:
• Polders en Duinen: inzaaien vóór 1/9 en minstens aanhouden tot 15/10;
• Leemstreek: inzaaien vóór 1/10 en minstens aanhouden tot 1/12;
• Zandleemstreek en andere: inzaaien vóór 1/10 en minstens aanhouden tot
1/02;
o Een groenbedekker of vanggewas mag niet geoogst, noch begraasd worden tot de
uiterste datum van de minimale aanhoudingsperiode. Daarna mag de groenbedekker
geoogst, gemaaid of begraasd worden. Om de zaadvorming te voorkomen is maaien
of klepelen tijdens de aanhoudingsperiode wel toegestaan, voor zover de gehele
plant niet vernietigd wordt. De groenbedekker mag in elk geval niet als hoofdteelt
voor de volgende campagne gebruikt worden;
o U moet het betrokken perceel minstens van 21/4 tot en met 31/12 in eigen gebruik
hebben.
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2. Type groenbedekkers
Bladrijke groenbedekkers
Bladrammenas, gele mosterd, bladkool en facelia zijn de meest gebruikte bladrijke
groenbedekkers.
De belangrijkste kenmerken van bladrijke groenbedekkers zijn:
•
•
•
•
•
•

Snelle kieming
Vlotte grondbedekking
Indrukwekkende penwortel
Gering aantal zijwortels
Aanzienlijke stikstofopname
Vorstgevoelig

Dankzij hun snelle ontwikkeling zijn bladrijke groenbedekkers in staat onkruid goed te
onderdrukken.
Omdat deze gewassen zeer vorstgevoelig zijn en eens ondergewerkt snel verteren,
kan een vroege vrijstelling van stikstof plaatsvinden.
De totale wortelmassa is behoorlijk minder dan de meeste grasachtige en
vlinderbloemige groenbedekkers waardoor hun bijdrage aan organische stof
voorziening en het tegengaan van verslemping eerder gering is.
Bladrijke groenbedekkers zijn waardplanten voor het witte en het gele
bietencysteaaltje. Door de teelt van resistente rassen van bladrammenas en gele
mosterd is het onder bepaalde omstandigheden mogelijk om een bestrijding van het
witte bietencysteaaltje te krijgen. Deze rassen lokken de aaltjes wel, maar er treedt
geen vermeerdering op.

Grasachtige bodembedekkers
Japanse haver, Italiaans en Engels raaigras zijn de meest gebruikte grasachtige
groenbedekkers. Westerwolds raaigras, rogge en haver komen in mindere mate
voor.
Grasachtige groenbedekkers hebben volgende kenmerken:
•
•
•
•
•

Vlotte opkomst
Hoge maar langzame stikstofopname
Uitgesproken wortelontwikkeling
Hoge C/N-verhouding
Niet vorstgevoelig

Omdat grasachtige groenbedekker in de winter niet afsterven loopt de
stikstofopname in het voorjaar verder.
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Door de hoge C/N-verhouding verloopt de vertering eerder traag waardoor de
vastgelegde stikstof later in het groeiseizoen wordt vrijgesteld.
De grasachtige groenbedekkers leveren dankzij hun sterk ontwikkeld wortelstelsel
een grote bijdrage aan de organische stof voorziening van de bodem. De wortels
houden de grond op bij elkaar, waardoor de bodem minder snel verslempt.
Grassen hebben een aparte rol in de aaltjesproblematiek. Enerzijds zijn er aaltjes die
in aantal afnemen door de teelt van een grasachtige groenbedekker, maar anderzijds
zijn er ook aaltjes die zich sterk vermeerderen onder gras. Voor meer informatie over
de aaltjesproblematiek, wordt er verwezen naar aaltjesschema.nl.

Vlinderbloemige groenbedekkers
Klaver, wikke en lupine zijn de meest voorkomende vlinderbloemige groenbedekkers.
De belangrijkste kenmerken zijn:
•
•
•
•

Snelle en uitgesproken bovengrondse groei
Omvangrijk wortelstelsel
Sterk stikstofbindend vermogen
Zeer vorstgevoelig

Dankzij hun sterk stikstofbindend vermogen kunnen vlinderbloemige groenbedekkers
een aanvulling vormen op de bemesting.
Ondanks dat het wortelstelsel zeer omvangrijk en diepreikend is, is de bijdrage aan
de organische stof voorziening eerder gering door de dunne aard van de wortels.
Eens de groenbedekkers ondergewerkt zijn vindt een vroege vrijstelling van stikstof
plaats.
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3. Selectiecriteria
Een doordachte keuze van een groenbedekker berust op meerdere criteria:
•
•
•
•

Bedrijfseconomische, zoals zaai- en vernietigingskosten of besparing op
bemesting;
Technische criteria, zoals beschikbaar werkmateriaal of geschiktheid binnen
de teeltrotatie;
Biofysische criteria, zoals groeisnelheid, vorstgevoeligheid, stikstofopname
en -nalevering of onkruidonderdrukking;
Bodemgerelateerde criteria, zoals geschiktheid voor de grondsoort of plaagen ziektedruk in de bodem.

Het relatief belang van elk criterium is afhankelijk van de specifieke sitiatie en het
geheel van teelttechnische keuzes. Enkele algemeenheden zijn:
•

•

•
•
•

Met het oog op niet-kerende bodembewerking zijn belangrijke vragen welke
groendbedekkers een luchtige bodem creëren die in het voorjaar snel
opdroogt en bewerkbaar is, en welke bodembedekkers het minst hinderen bij
niet-kerende inzaai van gewassen;
Voor een akkerbouwbedrijf met aardappelen, bieten en/of granen in de
rotatie, zijn facelia, bladrammenas, gele mosterd en grasachtige
groenbedekkers interessante opties;
Voor bedrijven met volle grondgroenten zijn eerder tagetes, facelia,
bladrammenas of grasachtige als groenbedekker te overwegen;
Bij een groot risico op sterke nitraatuitspoeling of vroege mineralisatie van
gewasresten van de hoofdteelt, verdienen snelgroeiende soorten de voorkeur;
Bij een late mineralisatie gaat de voorkeur uit naar groenbedekkers met een
langzame maar langdurige ontwikkeling.
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4. Stikstofopname en -vrijgave
Stikstofopname

Bron: VLM

Stikstofvrijgave

Bron: VLM
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5. Aaltjesschema

15

6. Zaaitijdstip

Bron: Teelthandleiding groenbemesters, Kennisakker.
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7. Demoveld
Landbouwer: Vindevoghel Luc & Koen
Adres: Steenweg 1, 9570 Sint-Maria-Lierde (Lierde)
Erosiegevoeligheid perceel: geel
Totale oppervlakte perceel: 7,3 ha
Voorvrucht: wintertarwe
Stoppelbemesting op 10/08/2017: 15-20 ton/ha rundermengmest
Aanleg proef: 14/08/2017
Loonwerker: mechanische zaaimachine Amazone D9 3000 Special (+ diepgronder +
rotoreg)
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Proefopzet:
10 objecten van 200 m lengte en 12 m breedte
10 mengsels groenbedekker
randen perceel: grasmengsel Meltop (Italiaans raaigras)
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8. Samenstelling mengsels
10 EAG mengsels
Naam mengsel

Zaadbedrijf

Soort

EAG
MATACELIE
(uiterst links op
demo perceel)
Vital Complex

Aveve

gele mosterd, facelia 60/40

Beet cover

GREENCOVER
GRAS-ROGGE
GREENCOVER
BUDGET
Groenmix
GREENCOVER
HUMUS
Choe cover
DLF mengsel

Multi cover
(uiterst rechts op
demo perceel)

DLF

gingellikruid,
Alexandrijnse klaver,
bladraap, blauwe
lupine, Japanse
haver, zomerwikke,
facelia (+vlas
lijnzaad)
Philip Seeds gele mosterd,
bladrammenas,
bruine mosterd
Limagrain
winterrogge,
Italiaans raaigras
Limagrain
gele mosterd,
bladraap,
Alexandrijnse klaver
DLF
Italiaans raaigras en
rietzwenkgras
Limagrain
zonnebloem, gele
mosterd, Japanse
haver
Philip Seeds Japanse haver,
facelia, boekweit
DLF
bladrammenas, gele
mosterd, Japanse
haver
Philip Seeds bladrammenas,
zwaardherik

Verhouding

Effectieve
zaaidichtheid
(kg/ha)
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12/21/3/15/17 38
/25/7

58/34/8

19

77/23

58

65/20/15

9

40/60

27

50/25/25

23

70/15/15

28

25/30/45

23

75/25

15
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9. Kostprijs
Richtinggevende prijs gebruikte mengsels demo
Naam mengsel Mengsel

Prijs/kg

EAG
MATACELIE
(uiterst links op
demo perceel)
Vital Complex

gele mosterd,
facelia

gingellikruid,
Alexandrijnse
klaver, bladraap,
blauwe lupine,
Japanse haver,
zomerwikke,
facelia (+vlas
lijnzaad)
Beet cover
gele mosterd,
bladrammenas,
bruine mosterd
GREENCOVER winterrogge,
GRAS-ROGGE Italiaans raaigras
GREENCOVER gele mosterd,
BUDGET
bladraap,
Alexandrijnse
klaver
Groenmix
Italiaans raaigras
en rietzwenkgras
GREENCOVER zonnebloem, gele
HUMUS
mosterd, Japanse
haver
Choe cover
Japanse haver,
facelia, boekweit
DLF mengsel
bladrammenas,
gele mosterd,
Japanse haver
Multi cover
bladrammenas,
(uiterst rechts
zwaardherik
op demo
perceel)

Prijs/ha

2.5

Aanbevolen
zaaidichtheid
15

2.9

40

114

3.3

18

60

1.0

65

62

2.8

8

22

1.9

37.5

72

2.6

20

51

2.7

30

82

2.1

20

42

6.9

15

103

38

20

10.

Bodembedekkingsgraad
Waarneming op
25/09/2017

Waarneming op
25/10/2017

GREENCOVER
BUDGET

GREENCOVER
GRAS-ROGGE

Beet cover

Vital Complex

EAG MATACELIE

Waarneming op 1/09/2017
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Waarneming op
25/09/2017

Waarneming op
25/10/2017

Multi cover

DLF mengsel

Choe cover

GREENCOVER
HUMUS

Groenmix

Waarneming op 1/09/2017
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Naam mengsel

Bodembedekkingsgraad op 8/09/2017 (%)

EAG MATACELIE (uiterst
links op demo perceel)
Vital Complex
Beet cover
GREENCOVER GRASROGGE
GREENCOVER BUDGET
Groenmix
GREENCOVER HUMUS
Choe cover
DLF mengsel
Multi cover (uiterst rechts op
demo perceel)

60
30
95
75
60
40
60
70
90
100
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11.

Residuele stikstof demo

24

12.

Bespreking objecten

EAG MATACELIE
gele mosterd (60%) en facelia (40%)

Aanvoer organisch
materiaal
Vorstgevoeligheid

+

+++

Bodembedekkingsgraad

++

Opnamesnelheid
reststikstof

+++

Andere

- geschikt bij niet-kerende
bodembewerking
- gele mosterd:
bietencystenaaltje (BCA)
reducerend

Gele mosterd (boven) en facelia (onder)
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Vital Complex
gingellikruid (12%), Alexandrijnse klaver (21%), bladraap (3%),
blauwe lupine (15%), Japanse haver (17%), zomerwikke (25%),
facelia (7%) (+ vlas lijnzaad)

Aanvoer organisch
materiaal
Vorstgevoeligheid

+

++

Bodembedekkingsgraad

++

Opnamesnelheid
reststikstof

+

Andere

- vlinderbloemigen: sterk
stikstofbindend vermogen
- mengsel stimuleert
diversiteit aan insecten

Blauwe lupine (boven), Japanse haver (midden) en zomerwikke (onder)

26

Bladraap (boven) en Italiaans raaigras (onder)

Gingellikruid (boven) en facelia (onder)
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Beet cover
gele mosterd (58%), bladrammenas (34%) en bruine mosterd (8%)

Aanvoer organisch
materiaal
Vorstgevoeligheid

+

+++

Bodembedekkingsgraad

+++

Opnamesnelheid
reststikstof

+++

Andere

- gele mosterd: BCA reducerend
- bladrammenas: BCA resistent
- bruine mosterd: geschikt voor
biofumigatie
- geschikt in teeltrotatie met
bieten

Bladrammenas (boven) en gele/bruine mosterd (onder)
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GREENCOVER GRAS-ROGGE
winterrogge (77%) en Italiaans raaigras (23%)

Aanvoer organisch
materiaal

+++

Vorstgevoeligheid

+

Bodembedekkingsgraad

++

Opnamesnelheid
reststikstof

+

Andere

- intensieve oppervlakkige
beworteling
- snede ruwvoeder mogelijk

Winterrogge
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GREENCOVER BUDGET
gele mosterd (65%), bladraap (20%) en Alexandrijnse klaver (15%)

Aanvoer organisch
materiaal
Vorstgevoeligheid

+

++

Bodembedekkingsgraad

++

Opnamesnelheid
reststikstof

+++

Andere

- bladraap: geschikt voor
biofumigatie
- gele mosterd: BCA
reducerend

Alexandrijnse klaver (boven), gele mosterd (midden) en bladraap (onder)
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Groenmix
Italiaans raaigras (40%) en rietzwenkgras (60%)

Aanvoer organisch
materiaal
Vorstgevoeligheid

+++

+

Bodembedekkingsgraad

++

Opnamesnelheid
reststikstof

+

Andere

- intensieve oppervlakkige
beworteling
- snede ruwvoeder mogelijk

Rietzwenkgras (boven) en Italiaans raaigras (onder)
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GREENCOVER HUMUS
zonnebloem (50%), gele mosterd (25%) en Japanse haver (25%)

Aanvoer organisch
materiaal
Vorstgevoeligheid

++

++

Bodembedekkingsgraad

++

Opnamesnelheid
reststikstof

++

Andere

- gele mosterd: BCA
reducerend
- Japanse haver:
onderdrukkende werking
wortellesieaaltje

Japanse haver (boven), gele mosterd (midden) en zonnebloem (onder)
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Choe cover
Japanse haver (70%), facelia (15%) en boekweit (15%)

Aanvoer organisch
materiaal
Vorstgevoeligheid

++

++

Bodembedekkingsgraad

++

Opnamesnelheid
reststikstof

+

Andere

- knolvoetresistent mengsel:
geschikt in teeltrotatie met
kolen
- Japanse haver:
onderdrukkende werking
wortellesieaaltje

Boekweit (boven), facelia (midden) en Japanse haver (onder)
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DLF mengsel
bladrammenas (25%), gele mosterd (30%) en Japanse haver (45%)

Aanvoer organisch
materiaal
Vorstgevoeligheid

++

++

Bodembedekkingsgraad

+++

Opnamesnelheid
reststikstof

+++

Andere

- gele mosterd: BCA reducerend
- bruine mosterd: geschikt voor
biofumigatie
- bladrammenas: BCA resistent
- geschikt in teeltrotatie met
bieten

Japanse haver (boven), bladrammenas (midden) en gele mosterd (onder)

34

Multi cover
bladrammenas (75%) en zwaardherik (25%)

Aanvoer organisch
materiaal
Vorstgevoeligheid

++

++

Bodembedekkingsgraad

++

Opnamesnelheid
reststikstof

+++

Andere

- knolvoetresistent mengsel
- bladrammenas: resistentie
tegen BCA en maïswortelknobbelaaltje
- zwaardherik: geschikt voor
biofumigatie
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Bedankt voor je bezoek!

Het PCA & PCG team

PCA vzw
Karreweg 6
9770 Kruishoutem
Tel.: +32 (0)9 381 86 91
pca@proefcentrum-kruishoutem.be
www.pcainfo.be

PCG vzw
Karreweg 6
9770 Kruishoutem
Tel.: +32 (0)9 381 86 86
info@pcgroenteteelt.be
www.pcgroenteteelt.be

