Landbeheer en duurzame ontwikkeling

VETABIO

Valorisatie grensoverschrijdende ervaringskennis in de
biologische landbouw
Beschrijving van het project
De productie van biologische groenten is wijdverbreid in de grensoverschrijdende regio, maar de kenmerken en
werkwijze van de groentetelers verschillen nogal. Met het oog op duurzame ontwikkeling zijn de producenten
en technische instellingen van de drie regio’s in een netwerk gestapt om de biologische productiesystemen op
elkaar te doen aansluiten. Ze wisselen informatie uit over hun specialiteiten, nieuwigheden en ervaringen omtrent
de voeding van herkauwers en de biologische groenteteelt.

Acties
In een eerste fase worden er voor de biologische landbouwers en de landbouwadviseurs van de drie regio’s uitwisselingen georganiseerd over groenteteelt en voedergewassen. Om de kennis te verbeteren bij de
groentetelers en de productieketens van «biologische groenten», stellen de partners een typologie op van
de productieketens van biologische groenten.
Tijdens proefprojecten wordt vervolgens technische ondersteuning geboden om de productiemethodes te
professionaliseren. De proefprojecten worden mogelijk gemaakt dankzij de synergie tussen de drie partners.
In een tweede fase worden de behoeften van de biologische veehouders geïdentificeerd om hen te helpen
in hun zoektocht naar duurzame antwoorden en bij de overschakeling naar een 100% biologische productie.
De algemene aanpak bestaat erin landbouwers uit de grensoverschrijdende regio te begeleiden bij oplossingen waarmee ze al gestart zijn of die nog in de projectfase zitten en deze aan te vullen met technische
proefprojecten op het niveau van de exploitatie. Ook wordt er wordt een partnership gesloten met de veehouders om hen te begeleiden bij hun project. Het is tijdens de interactie met de specialisten en tussen de
landbouwers dat innovaties worden voorgesteld en doorgevoerd. Indien nodig begeleiden de projectpartners hen hierbij en volgen ze de proefprojecten op de boerderij op.

Gegevens
E-mail: info@gabnor.org
Website: http://www.gabnor.org

Projectpartners
• Projectleider

Groupement des Agriculteurs Biologiques du
Nord-Pas de Calais
Le Paradis
F - 59133 Phalempin
Tel.: +33-(0)3.20.32.26.24
E-mail: info@gabnor.org

• Partners / geassocieerde partners

Interprovinciaal Proefcentrum voor de Biologische Teelt vzw (t.e.m. 30 september 2011)
B - 8800 Rumbeke
Tel.: +32-(0)51.27.32.00
E-mail: povlt.pcbt@west-vlaanderen.be
Centre Pilote Bio
B - 5000 Namur
Tel.: +32-(0)81.39.06.99
E-mail: info@cebio.be
Fédération Régionale de Défense contre les
Organismes Nuisibles
F - 62750 Loos en Gohelle
Tel.: +33-(0)3.21.08.62.90
E-mail: odile.crepin@fredon-npdc.com

Chambre Régionale d’Agriculture Nord-Pas
de Calais
F - 59013 Lille Cedex
Tel.: +33-(0)3.20.88.67.54
E-mail: alain.lecat@agriculture-npdc.fe
Pôle Légumes Région Nord
F - 62840 Lorgies
Tel.: +33-(0)3.21.52.48.36
E-mail: d.werbrouck@wanadoo.fr
Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw
B - 9770 Kruishoutem
Tel.: +32-(0)93.81.86.86
E-mail: justine.dewitte@proefcentrum-kruishoutem.be
Centre pour l’agronomie et l’agro-industrie de
la province du Hainaut asbl
B - 7800 Ath
Tel.: +32-(0)68.26.46.32
E-mail: ferme@carah.be
Centre Wallon de Recherches Agronomiques
B - 6800 Libramont
Tel.: +32-(0)61.23.10.10
E-mail: stilmant@cra.wallonie.be
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Financiële gegevens
Totaal budget: 1.217.091 EUR
Aandeel EFRO: 603.983,60 EUR
Looptijd: 1 oktober 2007 - 31 januari 2012

De resultaten van het project kunnen geraadpleegd worden op de volgende webpagina
http://www.interreg-fwvl.eu/nl/prj/46.html

Interreg doet grenzen vervagen
Europese Unie
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
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