
NATUURINCLUSIEVE BOOMTEELT

Op alle bedrijven, 5 boomtelers en 1 heesterteler zijn
de bloemenstroken van 2020 blijven staan met goed
resultaat. Door het overhouden van bloemenstroken
waren er in april al de eerste natuurlijke vijanden te
vinden in het gewas en de bloemenstrook. Op de
percelen met bloemenstroken is 1x minder gespoten
met insecticiden, aangezien de eerste luis al was
bestreden door de aanwezige natuurlijke vijanden. 
Grasbanen tussen de bomenrijen, al dan niet met
bloemenmengsels, zorgen niet alleen voor
schuilplaatsen van natuurlijke vijanden, maar ook
voor minder gebruik van herbiciden. Echter
grasbanen gaan ten koste van de groei. Uit
onderzoek blijkt dat dit kan oplopen tot 23% op
kleigrond. Alle deelnemers hebben mechanische
onkruidbestrijding uitgevoerd, waardoor ze in
sommige gevallen bespaard hebben op 1 tot 2
bespuitingen met herbiciden. Grasbanen tussen de
rijen kosten in het algemeen meer onderhoud. Dit
onderhoud vergt meer tijd dan de reguliere teeltwijze
met zwarte banen tussen de bomen.  
  

Dit project is een initiatief van en wordt uitgevoerd door ANV Lingestreek en de Coöperatieve Betuwse
Fruitmotor in samenwerking met Tree Centre Opheusden en Compas Agro

Functionele grasbanen en bloemstroken

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



Meerjarige bloemenranden tussen de bomen.
Inzaaien van grasbanen tussen de rijen. 
Bloemenmengsels tussen de bomen.
Beheer van de grasbanen. 
Onkruidbestrijding in de rij uitgevoerd door
vingerwieder en tandhak.
Schoffelploeg tussen de spillen (opkweek van
bomen)

Monitoring van natuurlijke plaagbestrijders in
grasbanen tussen de bomen.
Keuze samenstelling bloemenmengsel.
Zorgen voor een goede bloeiboog op het juiste
moment.
Focus op inzet van meer groene middelen i.p.v.
insecticiden en herbiciden. 

Experimenteren met: 

Acties voor 2022: 

Ondanks een koud en nat voorjaar, waardoor
ontwikkeling van gewassen en bloemstroken traag
opgang kwam, leverden de aanwezige stroken al
vroeg natuurlijke vijanden op.
Najaarszaai blijft op zware kleigrond de beste
methoden.  
Maaien van bloemenmengsels is geen enkel
probleem voor de ontwikkeling.
In vroege voorjaar al nuttige insecten gezien die de
plagen bestreden op dat moment. 
Leren van elkaar, vooral door te kijken bij elkaar in
het veld.
Ervaringen uitwisselen over mechanische
onkruidbeheersing met fruittelers.
Afstellen schoffelapparatuur vergt de nodige kennis.

VERDER IN  2022

 

Meer kennis ontwikkelen over natuurlijke vijanden op
gebied van aantrekken en bestrijden van plagen.
Ontwikkelen van een goed monitoringssysteem voor
plagen en natuurlijke vijanden.
Strategische keuzes maken met betrekking tot 
 onkruidbestrijding. Toepassen van hybridesystemen.
Meerprijs berekenen van mechanische
onkruidbestrijding ten opzichte van regulier spuiten.
Veldbijeenkomsten voor kennisuitwisseling onderling en
andere sectoren.
Andere boomtelers enthousiasmeren.
Nieuwe experimenten rondom organische stof met
aandacht voor weerbare bodem, vochtvasthoudend
vermogen en draagkracht voor minder structuurschade.

Samenstellers: 
Simon van Houwelingen (Compas Agro)
Henk van Ziel (ANV Lingestreek)
Monique Nieuwenhuis (Nieuw & CO) 
in samenwerking met de Betuwse boomkwekers

Kijk voor meer informatie over het project op de website
van www.anvlingestreek.nl  

 

COLOFON

nu doen en leren
geduld hebben
anders leren kijken
om vooral later te oogsten''

''Werken aan Natuurinclusieve landbouw is: 

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

Toepassingen in 2021 Leerervaring in 2021

Lerend netwerk
De deelnemers hebben onderling kennis uitgewisseld tijdens
twee groepsbijeenkomsten en 3 veldexcursies. Daarnaast zijn
ze zowel individueel als in groepsverband begeleid door een
teeltadviseur. Er zijn 160 boomtelers bereikt via communicatie.  


