“24 BOEREN EN TELERS IN DE BETUWE LEREN NATUURINCLUSIEVE LANDBOUW PRAKTISCH TOE TE PASSEN”

NATUURINCLUSIEVE FRUITTEELT
Functionele bloemranden en stroken
In 2020 hebben zes Betuwse hardfruittelers
natuurinclusieve maatregelen op het bedrijf
toegepast. Deze zijn niet alleen goed voor de
biodiversiteit, maar helpen telers ook bij hun
zoektocht naar de functionele waarde hiervan. Zo
bieden bloemenranden langs de percelen of tussen
de rijen voedsel buiten de bloesemperiode voor de
wilde bestuivers. Een goed bestoven boomgaard is
belangrijk voor de teelt. Ook de wilde bijen zijn hier
blij mee. Aandacht voor de bij is bovendien belangrijk
voor de burger en consument.
In de boomgaard is in 2020 verder gewerkt aan het
lokken en stimuleren van natuurlijke plaagbestrijders,
zodat de telers minder of niet meer afhankelijk zijn
van gewasbeschermingsmiddelen. Het middelenpakket staat nu onder druk. Telers zijn op zoek naar
alternatieven die vriendelijker zijn voor het milieu en
minder kosten met zich meebrengen. Een natuurlijk
goed werkend evenwicht in de boomgaard is hierbij
cruciaal. Fruittelers en adviseurs zoeken hiervoor
samen naar nieuwe mogelijkheden.

Dit project is een initiatief van en wordt uitgevoerd door ANV Lingestreek en de Coöperatieve Betuwse
Fruitmotor in samenwerking met de CAF voor de begeleiding van de fruittelers

Toepassingen in 2020
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Beheer van de bloemenstroken op Proeftuin
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biodiversiteit, maar niet altijd praktisch uitvoerbaar.

Begeleiding en netwerkend leren
De zes fruittelers hebben kennis uitgewisseld in twee
groepsbijeenkomsten en in 3 veldexcursies.
Daarnaast zijn ze individueel begeleid door een
adviseur van CAF.

Waarneming met vangplaten van extra nuttige
insecten in najaar. Effect is in eerste jaar nog niet
duidelijk, wel bij 2 jaar bloemen bij perenteler.
Leren van elkaar in het veld en uitwisselen van
kennis met andere sectoren is erg waardevol.

VERDER IN 2021
Inventarisatie insecten op vangplaten.
Monitoringsresultaten delen met de WUR.
Werven van 24 nieuwe deelnemers, waarvan 6
fruittelers voor het nieuwe teeltseizoen.
Beter leren beheren van de bloemranden door zelf
meer te observeren en monitoren in het veld.
Demonstreren en enthousiasmeren van andere
fruittelers voor natuurinclusieve fruitteelt.
Aandacht voor nieuwe experimenten met organische
stof die bijdragen aan een meer weerbare bodem en
het terugdringen van (chloorhoudende) meststoffen.

''Werken aan Natuurinclusieve landbouw is:
nu doen en leren
geduld hebben
anders leren kijken
om vooral later te oogsten''

COLOFON
Samenstellers:
Henri Holster (De Fruitmotor) - www.defruitmotor.nl
Ferdy Tolhoek (CAF) - www.caf.nl
Monique Nieuwenhuis (Nieuw & CO)
Kijk voor meer informatie over het project op de website
van www.anvlingestreek.nl

Het project Natuurinclusief Betuws Boeren is mede mogelijk gemaakt door het Europees Landbouwfonds, provincie
Gelderland, de lokale Rabobanken en Waterschap Rivierenland

