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Inagro als partner in/van de vlasteelt

Satelliet houdt vlas in de gaten
Lies Willaert, onderzoeker akkerbouw-graangewassen bij Inagro

Inagro, het onderzoeks- en adviescentrum voor land- en tuinbouw in West-Vlaanderen, is al vanaf de oprichting
in 1956 nauw bij de vlasteelt betrokken. Inagro startte trouwens als Centrum voor Nijverheidsteelten, met als
belangrijke doelstelling om alternatieven te bieden voor de achteruitgang van de vlasteelt. Door de jaren heen
zijn de onderzoeksthema’s en prioriteiten veranderd.
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