Nieuwsflits Fruitteelt Bommelerwaard
Maart 2012
“Praktijknetwerk Bommelerfruit”
Duurzaam fruit uit een water- en natuurrijk
gebied
Ook in het afgelopen jaar is er binnen het Praktijknetwerk
Bommelerfruit door fruittelers met enthousiasme en inzet
gewerkt aan het verder terugdringen van de milieubelasting
van het oppervlaktewater vanuit de sector. De
uitgangspunten zijn: het produceren van duurzaam fruit met
aandacht voor economie, ecologie en mens. Naast de
fruittelers draaien meer partijen mee.
In deze nieuwsflits leest u over de achtergronden en inhoud
van dit 3-jarige praktijknetwerk.

De perenbladvlo-blazer in bedrijf bij Van Hees

Aanwending vaste fractie rundveemest in de fruitteelt

Fruitteeltcafé 14 december
Op woensdag 14 december vond in de kantine van Fruitbedrijf
Van Kessel de na-oogst bijeenkomst plaats van het
Praktijknetwerk Bommelerfruit.
Naast uitwisseling over de verschillende werkgroepen, keek
Henny Balkhoven terug op het seizoen 2011: droog voorjaar,
natte zomer; hoge opbrengsten/lage prijzen.
Er waren meevallers zoals perenbladvlo en perenroest,
tegenvallers zoals meeldauw, appelbloedluis en (lokaal)
hagelschade. En er waren ópvallers, zoals de voorjaarsberegening tegen droogte, het grote aantal pissebedden en de
brede introductie van handschoenen bij de pluk, een goede
zaak!

Voor vragen kunt u
contact opnemen met
CLM Onderzoek en
Advies:

Tenslotte werd stevig gediscussieerd over de toenemende
vondst van Captan in het oppervlaktewater, overigens een
landelijk fenomeen.

Eric Hees
06-1547396

Vragen

Peter Leendertse
06-22229255 of

Het praktijknetwerk verloopt via 5 themawerkgroepen:
1. Introductie en verspreiding van emissiearme, betaalbare technieken: er is op het bedrijf
van Van Hees in Hedel al verschillende keren getest met een mechanische perenbladvloblazer. De machine wordt verder verbeterd.
Trekker: Fruitconsult, m.m.v. Fa. Hol & Zoon en Rijnvallei uit Waardenburg.
2. Residuarme bewaring. Residu lijkt een blijvertje te worden in de markt. Steeds meer
afnemers gaan er om vragen. Bewaring tot na april blijft een lastige zaak, zeker voor
appel. Deze werkgroep zou bij het inschuren van de oogst 2011 een biologisch middel
gaan testen. Door omstandigheden kon dat niet doorgaan; volgend jaar alsnog.
Trekker: Fruitconsult m.m.v. Veiling Zaltbommel.
3. De werkgroep heeft een aantal bij-vriendelijke teeltmaatregelen geïnventariseerd, zoals
bloeiende bomen in de windkering en bloeiende bodembedekkers onder de fruitbomen. In
2012, door 4 natuurorganisaties uitgeroepen tot het Jaar van de Bij, gaan fruittelers een
paar van die maatregelen toepassen.
Trekker: CLM Onderzoek en Advies m.m.v. Bijenhoudersvereniging Bommelerwaard.
4. De vijzelpers van Vermeulen in Ophemert scheidt dierlijke (runder)mest in een dunne en
een dikke fractie. Daarmee ontstaat voor fruittelers een alternatief voor kunstmest. In
2012 wordt met een demo op het bedrijf van Verhoeven in Rossum nagegaan wat de
effecten zijn voor de bodem, de boom, de vrucht en de ziektewerendheid.
Trekker: DLV Plant m.m.v. Rijnvallei uit Waardenburg en fa. Vermeulen uit Ophemert.
5. Waarschuwingssystemen, hoe staat het er mee? Deze werkgroep start begin 2012.
Trekker: DLV-Plant m.m.v. Fruitconsult.

Fruitteeltcafé 5 april a.s.:
Registratie 2011
Deze winter zijn weer de individuele
teeltregistraties verwerkt. Fruitconsult en
DLV Plant berekenen daarmee de
milieubelasting 2011. De uitkomsten
worden gepresenteerd en besproken
tijdens het volgende fruitteeltcafé op 5
april a.s. bij de firma Van Hees in Hedel.

Wist u dat...
2012 door 4 natuurorganisaties is uitgeroepen
tot het Jaar van de Bij?
DLV-er Pieter Aalbers sinds 1 februari
werkzaam is bij Alliance, als technisch
commercieel adviseur? Zijn plaats in het
Praktijknetwerk is ingenomen door Gerjan
Brouwer en Gerard Kievit.

Colofon
Deze nieuwsflits is een uitgave van het
“Praktijk- netwerk Bommelerfruit,
Duurzaam fruit uit een water- en natuurrijk
gebied”. Dit project is mede mogelijk gemaakt
door het Ministerie van Economische Zaken,
Landbouw en Innovatie, Dunea
Drinkwaterbedrijf en Veiling Zaltbommel.
CLM Onderzoek en Advies, DLV en Fruitconsult
voeren het project uit.
Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

