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Zondag 18 februari om 10.00u
Alle info op

www.agridagen.be

“Biologische veehouderij,
een haalbare kaart?”
De vraag naar biologische voeding zit in de lift. Zo ook de vraag naar
producten uit de bioveehouderij: vlees (varken, kip, rund), zuivel en eieren
zijn populaire producten. Ben je actief in deze sectoren en denk je erover
na om met jouw bedrijf de omschakeling naar bio te maken, dan nodigen
we je graag uit op dit seminarie, waar je alvast meer te weten komt over
enkele belangrijke aspecten zoals de marktperspectieven, afzetpartners
en prijszetting. Ook gaan we dieper in op de visie achter de biologische
veehouderij. Wat zijn belangrijke speerpunten, en welke regels zijn er
onlosmakelijk aan verbonden? Wat komt er bij een omschakeling kijken en
wie kan je hierbij begeleiden?

Locatie:
Seminarieruimte Agridagen
Weelde Depot, Geeneinde 54, 2381 Ravels

Programma:
10.00u: aanvang seminarie

Uiteenzetting over de marktkansen, visie en wettelijk kader van
bioveehouderij. Toelichting door consulent bio-omschakeling
Sander Van Haver en ketenmanager Paul Verbeke.
11.30u: einde

Delhaize: “We hebben reeds 56 bioproducten in vers vlees en

gevogelte en plannen een uitbreiding van dit gamma.”
Belki: “We zijn op zoek naar een aantal bijkomende producenten

Opgelet: het aantal plaatsen is beperkt!
Schrijf u nu in via www.agridagen.be
Klik op de knop “inschrijving seminaries” en vink vervolgens
het (de) seminarie(s) aan dat (die) u wil bijwonen. Toegang tot
het seminarie is gratis inbegrepen in de toegangsprijs voor de
AGRIDAGEN 2018.

Dit seminarie wordt u aangeboden door:

van biologische vleeskippen.”
VLAM: “Biologische eieren nemen een marktaandeel in van

meer dan 14%. De vraag neemt al jaren toe.”

Dit seminarie is een organisatie van ‘Bio zoekt Boer’ en ‘Bio zoekt Keten’. Gezamenlijke initiatieven
van Boerenbond, ABS en Bioforum, met de financiële steun van de Vlaamse Overheid.

