
NATUURINCLUSIEVE FRUITTEELT

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

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

   In 2021 hebben zes Betuwse hardfruittelers een
vervolg gegeven aan de natuurinclusieve maatregelen
op hun bedrijf. Alle fruittelers zijn doorgegaan met de
meerjarige bloemenstroken uit 2020 en met de inzaai
van bloemenstroken in de grasbanen tussen de bomen.
Uit waarneming in het veld blijkt dat op de bedrijven met
meer bloemenstroken in de rijen meer natuurlijke
vijanden voorkomen dan op bedrijven die alleen een
bloemenmengsels hebben staan in de randen van de
percelen. In 2021 lag de focus op het krijgen van meer
inzicht in de aanwezigheid van nuttige insecten en het
resultaat van de natuurlijke bestrijding van de
schadelijke insecten.
   De meerjarige bloemenmengsels vragen om goed
onderhoud. Bloemenstroken worden richting de oogst
afgemaaid. Hierbij is gekeken naar het effect van het
afmaaien van de bloemstroken op verschillende hoogtes
en het walsen van de stroken. Dit is gedaan om het
veronkruiden, ofwel het verdringen van ongewenste
soorten, tegen te gaan. Daarom wordt in 2022 meer
ingezet op vroeg afmaaien in het voorjaar. 
   Mechanische onkruidbestrijding begint zich in de
gangbare fruitteelt te ontwikkelen. Bestaande en nieuwe
machines in ontwikkeling zijn toegepast en beoordeeld.
Deze nieuwe technieken maken het mogelijk de
onkruiddruk afdoende te beheersen. Een interessante
bijkomstigheid is de structuur van de grond die wordt
verbeterd dat vervolgens gunstig is voor de
vochthuishouding en het bodemleven.                                       
   Door de aanvoer van organische stof wordt gewerkt
aan het stimuleren van het bodemleven, verhoging van
de plantweerbaarheid en een verbetering van het
vochthuishouden om bv. droogtestress te voorkomen.

   



Meerjarige bloemenstroken van 60 cm in de rij voor
nuttige insecten tegen perenbladvlo.
Verschillende maaimethoden van bloemenstroken.
Mogelijkheden van mechanische onkruidbestrijding 
Bloemenstroken over de volle breedte van 2 meter
met specifiek soorten voor wilde bestuivers en
nuttige insecten.
Organische stof bemesting voor een weerbaardere
bodem. Meer bodemleven en vooral ook meer
oorwurmen. Mineralen, vochtvasthoudend
vermogen, etc.
Monitoring van insecten als gaasvliegen, roofmijten

Experimenten met: De aanpak van het maaien richting het einde van de
zomer bepaalde mede de kwaliteit van de
bloemenstrook voor het nieuwe groeiseizoen.
Zaai de bloemenstroken niet te vroeg in. Dit zorgt
voor veronkruiden en slakkenvraat. 
Zaai vollebreeds bloemen in de ‘grasbaan’.
Maak stappen plan voor de geïntegreerde aanpak
van gewasbescherming: Start met inzet natuurlijke
plaagbestrijding, en wanneer dit niet slaagt, pas
groene middelen toe. 
Beoordelen van de schadedrempel is nog een
moeilijke afweging, omdat praktijkervaring op dit
vlak nog ontbreekt.
Kwaliteitseisen fruit in de markt zijn hoog, en nog
moeilijk haalbaar met 100% natuurlijke
plaagbestrijding. Sta bijv. enige natuurschade toe.
Methode met vangplaten vraagt nog om een goede
vertaalslag naar de praktijk. 
Verhoging van het organisch stofgehalte draagt bij
aan structuurverbetering van de bodem. Hierdoor
zijn onder meer de eerste positieve effecten op de
ontwikkeling van het bodemleven waargenomen.
Nieuwe machines voor mechanische
onkruidbestrijding zijn in ontwikkeling, maar moeten
nog wel over voldoende capaciteit beschikken.  
Bij geïntegreerde aanpak plaagbestrijding is
stappenplan voor zowel monitoring van aanwezige
insecten, als beoordeling van het gewas nodig.
Managen van de bloemstroken ten behoeve van
nuttige insecten zit nog in een beginfase. Deze start
bij het herkennen van de nuttige insecten en het
moment van beslissen om bij een bepaalde drempel
wel of niet (chemisch) in te grijpen.

VERDER IN  2022

 

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  

 

COLOFON

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

Ontstaat het door voldoende inzet van natuurlijke
plaagbestrijders al dan niet in combinatie met groene
gewasbeschermingsmiddelen een gezond evenwicht
in de plaagbestrijding?
Wat betekent natuurlijke plaagbestrijding voor het
verdienmodel/kostprijs
Relatie van inzet natuurlijke plaagbestrijding voor de
kwaliteit  / kwaliteitsklasse van het fruit
Zetten de waargenomen positieve effecten op de
lange termijn door op het gebied van het verhogen
van het organisch stofgehalte in de bodem. 

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

Werken aan Natuurinclusieve landbouw is 


