
Advies in 
glastuinbouw
voor de professionele tuinder

Blijf op de hoogteOok interessant voor jouw 
bedrijf

Wil je op de hoogte blijven van het nieuws uit onze 
serre in Beitem en Agrotopia? Ontvang je graag 
uitnodigingen voor proefveldbezoeken en studie-
dagen? Registreer je gratis op www.inagro.be en je 
bent helemaal mee.

CO N TAC TEE R  O N S
Heb je nog vragen? Wil je een beroep doen op 
onze expertise? Of wil je een bezoek plannen aan 
een van onze serres? Contacteer ons vrijblijvend.

Inagro vzw
Ieperseweg 87
8800 Rumbeke-Beitem

051 27 32 00
klantenservice@inagro.be
www.inagro.be

• Water 
Advies over watervoorziening, -besparing en  
zuivering en analyse voor optimalisatie van  
waterkwaliteit 

• Bedrijfsintegratie 
Advies over de uitbouw van je bedrijf en opmaak 
van integratieplan met bijhorende motivatie

 
• Labo-analyses 

Staalname en analyse van grond, water en gewas.

Agrotopia
Oostnieuwkerksestwg. 130
8800 Roeselare



ONDERSTEUNENDE APPS EN WEBSITES

We beantwoorden vragen over jouw... 

• teelttechniek, bijvoorbeeld
•  waarop moet ik letten als ik start met de teelt 

van snijbonen?
• wat is de oorzaak van gele bladeren in mijn 

veldsla?
• bij courgettes krijg ik veel puntvruchten. Wat kan 

ik daartegen doen? 

• plantenziekten en -plagen 

• installaties en apparatuur, bijvoorbeeld
•  welke bodemsensor kan ik het best gebruiken?
• bestaan er sensoren die mij een idee geven van 

de plantengroei? 

• bodem en water

GLASHELDERE OPLOSSINGEN VOOR DE 
PRAKTIJK

• Bepaling van kiemkracht van veldslazaden 

• Spectrumanalyse van lampen

GRATIS DIENSTEN

• Residu-app 
Webapplicatie die telers begeleidt in de residu- 
arme teelt van komkommer, sla en prei.

• Inagro’s gewasbeschermingsapp 
Webapplicatie die alle info bundelt over de beheer-
sing van ziekten, plagen en onkruiden.

• Funsla 
Webapplicatie die je helpt om ziekten in sla te 
herkennen en te bestrijden.

• MIRLET-app 
Applicatie die de irrigatienood in je perceel opvolgt 
via een sensor en een voorspellingsmodel.

• Watertool 
Webapplicatie die de mogelijke waterbronnen en 
-behandelingen in kaart brengt voor jouw bedrijf.

• Enerpedia 
Website die informatie bundelt over energie op 
het landbouwbedrijf.

Ons gratis advies bestaat uit een bespreking  
van het probleem. Indien nodig plannen we 
een plaatsbezoek in. Als de kennis niet  
aanwezig is in ons team, dan verwijzen we  
je door naar de meest aangewezen bron  
of contactpersoon. Lid zijn van Inagro is  
geen voorwaarde.

https://app.inagro.be/rat

https://gewasbescherming.inagro.be

http://app.inagro.be/funsla

Meer info: simon.craeye@inagro.be

https://www.watertool.be

https://www.enerpedia.be

GRATIS ADVIES

Met een brede interesse in diverse teelten en een 
neus voor innovatie voeren we al meer dan veer-
tig jaar onderzoek uit in teelten onder afdekking. 
In de dakserre Agrotopia staan vruchtgroenten 
en bladgewassen in hydrocultuur centraal. Op 
de site in Beitem zetten we het onderzoek naar 
grondgebonden glastuinbouw verder, met aan-
dacht voor diversificatie.

Met jarenlange ervaring in glastuinbouw lossen 
we concrete vragen van telers op. Via advies en 
diensten brengen we die kennis tot bij jou.


