
Denkt u er wel eens over uw producten direct aan de consument te verkopen?

Geeft u rondleidingen en wilt u starten met speciale workshops of actieve mee-

werkdagen?  Wilt u uw huidige verkoop professionaliseren? Dan is de cursus ver-

koop van boerderijproducten en –diensten ook wat voor u. U kunt het gedetail-

leerde cursusprogramma bekijken op www.lami.nl bij ‘Actueel aanbod’. De cursus

start in februari en kost € 105,- per bedrijf. Vraag vóór 1 februari meer informatie

aan of geef u op via de bon op pagina 4.
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Ui tgave van LaMi

Boeren en boerinnen zijn meer dan voed-
selproducenten: ze zijn ook de beheerders
van grote delen van het Nederlandse land-
schap. De laatste jaren neemt de maat-
schappelijke waardering voor deze rol toe.
Het inzicht dat het goed zou zijn om boe-
ren te betalen voor een duurzaam beheer
van natuur en landschap is groeiende.
Maar het nadenken en praten hierover
stagneert veelal aan de vergadertafel; tot
een goede aanpak in de praktijk wil het
maar niet komen.
De Natuur- en Milieufederatie Utrecht wil

1

hier werk van maken, te beginnen met de
cultuurhistorisch waardevolle landschap-
pen in de veenweidegebieden van Utrecht.
In de gebieden waar door boeren beheerd
cultuurlandschap moet blijven, moet een
omslag komen naar een toekomstgerichte
landbouw. 
Dat vraagt om agrariërs die hun onderne-
merschap richten op het produceren van
een duurzaam platteland. Met veel kwali-
teiten op het gebied van natuur, landschap
en water en mogelijkheden voor stedelin-
gen om daarvan te genieten. En het vraagt

om de maatschappelijke bereidheid om
daarvoor te betalen. Die bereidheid zal er
alleen komen als er echt meerwaarde
wordt geleverd; en boeren zullen deze weg
pas inslaan als daarmee een gezonde toe-
komst voor het bedrijf is verzekerd. 
De Natuur- en Milieufederatie Utrecht wil
bouwen aan een coalitie die de vertaling
maakt van vergadertafel naar praktijk en
zet daarbij in op het creëren van een ge-
biedsfonds. Een actieve inbreng van boe-
ren en organisaties als LaMi is daarbij
onmisbaar!

Een aantal gangbare fruittelers startte in het voorjaar van 2002 
te experimenteren met biologische teeltmethoden in het project
‘Praktijktuin biologische fruitteelt’. Biologisch fruitteler William
Pouw stelde een perceel van zijn bedrijf, met twee nieuw geplante
schurftresistente rassen, beschikbaar voor het project. Onlangs
trokken de collega’s hun conclusie: we schuiven al op richting biolo-
gisch; maar helemaal biologisch vraagt om een grotere en stabiele
consumentenmarkt.

De telersgroep kwam regelmatig op

Pouws perceel bijeen om de ontwikke-

lingen te bekijken en te bespreken.

Deskundigen spraken op discussie-

avonden over alle aspecten van biologi-

sche teelt. Zo kwamen de thema’s be-

mesting, snoei en vruchtbaarheid,

markt en afzet, en het hoe en wat van

een bedrijfseconomische vergelijking

aan de orde. Utrechtse collega-fruitte-

lers konden het praktijkperceel tijdens

twee open avonden bekijken. Een be-

zoek aan een biologisch fruitteeltbe-

drijf in de Betuwe liet de onderlinge

verschillen tussen biologische bedrij-

ven zien. Kortom, de fruittelers hebben

nu een goed beeld van de biologische

productiewijze.

Joris Hogenboom, adjunct-directeur
Natuur- en Milieufederatie Utrecht
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Afzet heet hangijzer
De gangbare teelt is door het verdwij-

nen van middelen en door het vaker ter

hand nemen van duurzamere gewasbe-

scherming al verder opgeschoven rich-

ting biologische teelt. Aan de andere

kant blijft de biologische teelt toch een

heel andere manier van telen, vindt de

groep. Vooral op het gebied van teelt-

techniek (groei, bemesting, gewasbe-

scherming) is het beeld duidelijk gewor-

den. Eén van de telers: ‘Ik dacht drie jaar

geleden dat het teelttechnisch niet mo-

gelijk was op biologische wijze goede

appels te telen. Nu weet ik dat het wel

kan.’ Wat de telers tegenviel, is dat de af-

zet zelfs bij zo’n kleine deelsector erg

versnipperd is. ‘Dat is dus eigenlijk net

zoals in de gangbare teelt’, aldus een

deelnemer. ‘De onzekere afzet is de

grootste bedreiging van de biologische

fruitteelt. Nu het economisch slechter

gaat, neemt de bereidheid bij de consu-

ment een meerprijs te betalen af.’ De be-

oogde bedrijfseconomische vergelijking

bleek moeilijker. Tijdens de bespreking

van dit thema bleken daar veel aspecten

aan te zitten die nader uitgewerkt zou-

den moeten worden.

Wel of niet omschakelen
Op dit moment is geen van de deelne-

mers van plan om te schakelen. Men

ziet wel kansen voor de biologische

Klanten willen actief bezig zijn en zijn benieuwd naar ‘het verhaal bij het product’. 

Hier koken ze met een topkok op een tuinbouwbedrijf.
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Naar een coalitie voor een duurzaam platteland

Afzet biologisch fruit bottle-neck voor omschakeling

Biologische teelt
goed in beeld

teelt, omdat er consumenten zijn die

biologisch producten willen. Met de

nieuwe schurftresistente rassen kan de

biologische teelt zich bij uitstek profi-

leren. Echter, de onzekere afzet en prijs-

vorming en de onzekere bedrijfsecono-

mische perspectieven weerhouden de

telers van omschakeling. ‘Dan moet je

hele bedrijf anders ingericht worden.

Als de markt aan zou trekken en het

bedrijfseconomische plaatje goed zou

zijn, dan zou ik omschakelen. Het beste

zou zijn in één keer alles om te gooien,

te rooien en alles opnieuw te doen’, al-

dus één van de telers.

Zelf organiseren
Nieuw aan dit project was dat de te-

lersgroep zelf haar eigen leertraject or-

ganiseerde; dus zonder een vaste bege-

Cursus verkoop van boerderijproducten en -diensten

Aanjager in vogelvlucht

Koeling fruit met propaangas

Aanpak zwartvruchtrot bij perentelers

Effecten bemesting bij mais na gras

Stripbegrazing voor minder krachtvoer

Cursus rundveevoeding

Landschapsfonds Eem en Vallei

leider. Dat was soms lastig, omdat

fruittelers eigenlijk het hele jaar door

druk zijn. Echter, het nodige eigen ini-

tiatief maakte de betrokkenheid groot.

Op scherp gezet
Ook biologisch teler William Pouw leer-

de van het project. ‘Er zijn biologische

telers die ver van de gangbare teelt af

staan. Maar wij kunnen ook leren van

de gangbare telers’, vindt William. ‘Je

moet als biologisch teler uitkijken dat

je niet inslaapt en meer accepteert om-

dat het nou eenmaal bij de biologische

teelt hoort. Wij zijn vaak meer gefocust

op gewasbescherming en minder op

bijvoorbeeld groeiregulatie en vrucht-

baarheid. Over groei en snoei heb ik

ook meer geleerd. Dit project heeft mij

ook weer op scherp gezet’.



Jaarlijks worden bij fruittelers in

Nederland zo’n veertig koelinstallaties

vervangen. Toepassing van de propaan-

techniek in fruitkoelcellen kan een be-

langrijke bijdrage leveren aan energie-

zuinige koeling en vermindering van

het broeikaseffect. Vanwege de geringe

ervaring met de techniek neemt de sec-

tor vooralsnog een afwachtende hou-

ding aan. Met de presentatie van de re-

sultaten van het project willen de

proefnemers de fruittelers over de

streep trekken.
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Op de deuren van de vier nieuwe koelcel-

len zit een dreigende sticker met een

waarschuwing voor explosiegevaar. Het is

een van de vele overheidsvoorschriften in-

zake het gebruik van propaan. Van der

Grift vindt het allemaal een tikkeltje over-

dreven.‘Deze opstelling is veiliger dan een

gasfornuis, omdat daar geen blokkade op

zit. Bij deze koelcel gaat er bij lekkage di-

rect een alarm af. Een ontploffing is so-

wieso vrijwel onmogelijk, omdat er per in-

stallatie slechts 10,5 kilo propaan in het

systeem zit. En het zuurstofgehalte in de

cel is laag’, legt Van der Grift uit. Hij maakt

zich geen moment zorgen over de ver-

meende risico’s.

Begeleid proefdraaien
De fruitteler uit Zeist kwam in aanraking

met de nieuwe techniek, toen hij advies

vroeg aan Frank van der Geijn van A&F.

Toevallig was Van der Geijn net benaderd

door GTI Koudetechniek om een teler te

zoeken die wilde proefdraaien met een op-

stelling op propaangas.‘De milieubespa-

ringen, de hoge verwachtingen en de voor-

delen van een goede begeleiding trokken

me over de streep’, vertelt Van der Grift.

‘Met het gebruik van propaan kun je ver-

mijden dat je milieubelastende stoffen als

cfk’s of hfk’s moet gebruiken.’

Daarnaast mikt GTI Koudetechniek op een

besparing van 15 procent op de energie-

kosten, aangezien propaan de warmte

snel afvoert uit de cel.‘De koeling slaat

steeds voor korte perioden aan. Dit komt

de kwaliteit van het fruit ten goede.

Langere koeltijden zorgen voor meer

vochtverlies, en dat tast de houdbaarheid

van de appels en peren aan.’

Bewaring steekt nauw
Jan van der Grift runt het twaalf hectare

grote bedrijf samen met zijn vrouw

Marry. Een kwart van hun areaal beslaat

peren van het ras Conference. De rest be-

staat uit appels: Elstar en Jonagold. Voor

de huisverkoop houdt de fruitteler nog di-

verse kleine rassen aan, maar die activi-

teit wil hij afbouwen.

Met de nieuwe koelcellen heeft het bedrijf

een flinke kwaliteitsimpuls gekregen.‘De

bewaring was de laatste jaren onze achil-

leshiel. Ik huurde koelruimte op de veiling

en hield maar een klein deel van de oogst

thuis. Doordat de veilingcellen niet lucht-

dicht genoeg waren, was het onmogelijk

de luchtsamenstelling te sturen. Dat, en de

bewaarcontracten met de veiling, maakten

dat we ons fruit steeds op vaste tijdstippen

moesten verkopen. En dat kwam de prijs-

vorming niet ten goede.’

In ruil voor intensieve begeleiding houdt

Van der Grift secuur bij hoe de koelinstal-

latie functioneert en wat de omstandighe-

den in de koelcellen zijn.‘Ik neem de cijfers

wekelijks met de adviseur door. Zonder die

begeleiding zou ik trouwens het risico niet

hebben genomen. De proefresultaten van

propaankoeling mogen dan goed zijn, het

is toch afwachten hoe de praktijk is.We

hebben flink geïnvesteerd in de bewaring.

Missers achteraf kunnen we ons niet ver-

oorloven.’

Economisch én schoon
Van der Grift en zijn begeleider zijn opti-

mistisch over de koelresultaten.‘Vanwege

de relatief geringe koeltijd van 20 uur per

week onttrekken we slechts 25 liter water

aan 61 ton Conference. Een knap resultaat

Duurzaamheid

Koeling met propaangas biedt
fruitteler goede perspectieven

‘De koeling slaat steeds voor korte perioden aan, en dat komt de kwaliteit van het fruit ten goede.’

Plaaginsecten beperkt milieuvriendelijk te bestrijden

De vraag van de LaMi studiegroep was of

effectieve bestrijding mogelijk is door na-

tuurlijke vijanden en methoden. Het uit-

gangspunt was een minimale inzet van

chemische middelen.

Bloedluis hardnekkig
De bloedluis werd belaagd door uitgezet-

te ‘nieuwe’natuurlijke vijanden:de sluip-

wesp Aphidius colemani en de galmug

Aphidoletes aphidimyza. Helaas leek de

bloedluis hierdoor weinig aangedaan, zo-

als bleek uit tellingen op twee bedrijven. De

eerste (beperkte) ervaringen met het uitzet-

ten van gekweekte Aphelinus mali lijken po-

sitief.Wel maken de grote benodigde aan-

tallen de bestrijding kostbaar.

Geduld en chemie
Bij alle bedrijven kwam de parasitering

van de bloedluis door voorkomende na-

tuurlijke vijanden later in het seizoen van-

zelf op gang.‘Soms denk je: dit loopt hele-

maal uit de hand’, aldus een van de telers,

De fruitmot, de bloedluis en de perenbladvlo. Dit zijn de drie belang-
rijkste plaaginsecten in de appel- en perenteelt. Twaalf fruittelers in
de LaMi-studiegroep ‘Sprintgroep fruitmot, bloedluis en perenbladvlo’
werkten een jaar lang met diverse bestrijdingsmethoden.

in vergelijking met de gangbare koelsyste-

men, volgens mijn adviseur.’ De fruitteler

sloot verder een gecombineerde CO2-

scrubber en stikstofmachine op de koelcel-

len aan.‘Daar kunnen we winst mee ma-

ken. In de oude bewaarcellen kreeg ik het

zuurstofgehalte niet onder de 9 procent.

Nu is 1,2 procent haalbaar.’ Behalve over de

economische voordelen is Van der Grift

minstens zo tevreden over zijn bijdrage

‘maar dan komt het vaak vanzelf weer

goed. Je moet durven wachten.’ De uitbrei-

ding van het perenareaal en de perceels-

grootte maakt de perenbladvlo tot een

groeiend probleem. De vlo kan het moeilij-

ker krijgen wanneer de omstandigheden

voor natuurlijke vijanden als oorwormen

en roofwantsen verbeteren. Extra roof-

wantsen inzetten en goed waarnemen, is

het credo. In de praktijk is die aanpak he-

laas niet grondig genoeg. Aanvullende be-

strijding met chemische middelen blijft

nodig, constateerden de fruittelers.

Feromoonverwarring
Tegen de fruitmot hebben de deelnemen-

de fruittelers natuurlijke middelen inge-

zet, zoals feromoonverwarring (RAK3) en

viruspreparaten. Het succes van RAK3

bleek echter zeer wisselend. Een nieuw

type feromoonverwarring dat succesvol

is in de biogische teelt zou in de toe-

komst wel soelaas kunnen bieden in de

gangbare teelt.

De fruittelers van de sprintgroep zijn po-

sitief over hun ervaringen. ‘Je blijft beter

bij de les als het om bestrijden gaat.‘

Waardering is er ook voor de onderlinge

discussies. En de strijd tegen plaaginsec-

ten kent nog vele uitdagingen. Wilt u in

2005 ook meer doen met geïntegreerde

insectenbestrijding? Neem dan contact

op met Joke Janse bij LaMi: (030) 634 54

99 of jjanse-lami@glto.nl. Of vul de bon

op pagina 4 in.

‘Is het gebruik van propaangas eigenlijk wel veilig?’ Die vraag
krijgt fruitteler Jan van der Grift steevast als eerste wanneer hij
zijn nieuwe koelcellen laat zien. Hij koelt zijn nieuwe bewaarschuur
met propaangas. De resultaten stemmen zeer optimistisch.

Het project ‘Duurzame fruitkoeling op ba-

sis van propaan’ is een initiatief van ont-

wikkelaar GTI Koudetechniek. Samen met

Agrotechnology & Food Innovations, LaMi

en fruitteler Jan van de Grift is een de-

monstratiebedrijf opgezet. Aanleiding is

de milieubelasting door het veelgebruikte

R404a in fruitkoelcellen. Dit heeft een

Global Warming Production (GWP) van

3750. Natuurlijke koudemiddelen als pro-

paan combineren een lager energiege-

bruik met een GWP van slechts 3, en heb-

ben eveneens geen effect op de ozonlaag.

Demonstratieproject duurzame fruitkoeling

G
U

Y
 AC

K
E
R

M
A
N

S

aan een schoner milieu.‘Hiermee laten we

zien dat we ons wel degelijk inspannen

om de natuur te sparen. Voorafgaand aan

mijn vergunningaanvraag heb ik de na-

tuurorganisaties uitgenodigd om mijn

verhaal te doen. Blijk-baar heb ik ze over-

tuigd. Niemand heeft bezwaar aangete-

kend. Hierdoor had ik de papieren om te

mogen bouwen een stuk eerder binnen

dan ik ooit had durven hopen.’

De voorschriften vereisen waarschuwingstekens op de deuren van de door propaangas gekoelde bewaarcellen.

Jan van der Grift maakt zich over de risico's geen zorgen. 'Deze opstelling is veiliger dan een gasfornuis.'
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Veevoeding en bemesting

Een oud-melkveehouder uit Denemarken

tipte de biologische melkveehouders over

stripgrazen. Henk den Hartog:‘Op zijn be-

drijven had die veehouder goede resulta-

ten behaald met dit systeem. Ik voelde er

wel voor, omdat we door omstandigheden

gedwongen waren extensiever te werken.

Ook wilden we minder krachtvoer voeren.

Honderd kilo biologisch voer kost al 17,50

euro.’

Nu krijgen de 120 koeien van Den Hartog

alle kansen om de opbrengst van de 85

hectare grasland optimaal te benutten. En

de veehouders gingen van 1800 tot 2000

kg krachtvoer per koe naar 1200 kg.

Minder landwerk
De koeien blijven zo lang mogelijk buiten

en kalven in het voorjaar in de wei af.

Tijdens de periode van de hoogste melk-

gift hebben ze het beste gras. Den Hartog

noemt de voordelen:‘De percelen hebben

minder te lijden door de stripbegrazing.

We schuiven de kudde voortdurend in

stroken van een kwart hectare over het

land. Als het kan, gaan de dieren in maart

naar buiten en komen ze pas in december

op stal. Dat betekent minder arbeid en een

lage infectiedruk. En minder slepen met

mest en ruwvoer.’ Het constant verschui-

ven van de percelen (ook één keer ‘s

nachts) brengt wel extra werk met zich

mee.

Toppers versus levensduur
Een deel van de veestapel bleek niet ge-

schikt te zijn voor de extensieve bedrijfs-

voering.‘De Holstein-koeien konden het

dieet met minder krachtvoer en maïs niet

aan en kregen last van slepende melkziek-

te. Ze werden lusteloos, konden daardoor

nog minder voer opnemen en werden

schraal.We hebben de helft verkocht. Juist

de toppers redden het niet zonder kracht-

voer. Ze doen het elders weer uitstekend;

zolang ze maar genoeg krachtvoer krijgen.’

Den Hartog en Blokhuis hebben hun vee-

stapel daarom gedeeltelijk vervangen

door blaarkoppen en kruislingen (F1). Daar

gaan ze mee door.‘Topkoeien raken steeds

sneller opgebrand. Ze gaan nog maar drie

of vier jaar mee. Dat is een verkeerde ont-

wikkeling. Koeien moeten zeker tien jaar

op een aanvaardbaar niveau kunnen func-

tioneren. Ons streven hier is uit te komen

op 800, 900 kilo krachtvoer per koe. Dat is

tenminste onze insteek’, zegt Den Hartog,

die al enkele jaren deel uitmaakt van de

LaMi-studiegroep ‘Biologisch West-

Utrecht’.

Kruislingen als oplossing
Den Hartog ziet perspectieven voor een

bedrijfsvoering met blaarkoppen en kruis-

lingen.‘Het is een streekeigen ras, dat zich

prima zelfstandig kan redden. Door een

zorgvuldig fokprogramma willen we de

specifieke kwaliteiten van de Holstein en

de blaarkop zien te combineren.’

Aan de keukentafel heeft Den Hartog die

ochtend net een lange lijst bijgewerkt met

de melkresultaten van de laatste weken.

‘Ik moet zeggen dat we het steeds beter in

de vingers krijgen.We zijn de eerste terug-

slag na de rigoureuze ommezwaai wel te

boven.’ De kruising lijkt de oplossing. Zij

doen het goed op het rantsoen en behou-

den hun melkproductie.‘De blaarkop is

een streekeigen ras, dat zich prima kan

redden. Eventueel zouden we pure blaar-

koppen kunnen gaan houden en die als

begrazers aanbieden voor natuurgebie-

den.’

Experimenteren
Den Hartogs aanpak getuigt van lef.‘Ik sta

altijd open voor de visie van anderen en

pik daaruit wat bruikbaar is voor het ei-

gen bedrijf. Ik ben niet bang om van de ge-

baande paden af te wijken.’ Den Hartog

De koeien van biologisch melkveehouder Henk den Hartog en zijn
compagnon Geert Blokhuis in Abcoude worden sinds april 2004
gevoerd via het systeem van stripbegrazing. Den Hartog en
Blokhuis kozen voor dit systeem om met minder biologisch
krachtvoer toe te kunnen. Een bedrijfsvoering in transitie.

Vijf keer daags vers gras
Henk den Hartog combineert stripbegrazing met streekeigen blaarkop

voor ogen gehad, toch heeft het vasthou-

den aan verbetering van het ecosysteem

geresulteerd in een bepaalde lijn. Hopelijk

zal de hoge gezondheidsstatus van de

melk, het vlees en de landerijen zich verta-

len in een eerlijke prijs.Want laten we wel

zijn: natuurlijker dan we nu melk produ-

ceren, kan bijna niet.’

Het aantal aanmeldingen voor de cursus ‘Actualiteiten in de veevoeding’ is zo

groot, dat er een tweede cursusgroep van start zal gaan. Voor deze tweede groep

kunnen zich nog enkele veehouders aanmelden. Het cursusprogramma vindt u

op www.lami.nl onder ‘Actueel aanbod’. Heeft u belangstelling? Vul dan de bon

op pagina 4 in en stuur deze op vóór 1 februari 2005.

Cursus rundveevoeding

Een van de vragen binnen het project

is: is het nodig om drijfmest toe te die-

nen bij de teelt van maïs na gras? Het

is bekend dat uit een ondergeploegde

graszode door mineralisatie veel stik-

stof kan vrijkomen ten behoeve van de

maïs. Extra bemesting zou dan niet

nodig zijn.

Om de functie van drijfmest in dit ge-

val te kunnen onderzoeken zijn bij

twee veehouders vergelijkende demo-

velden aangelegd. Bij beide veehou-

ders werd een deel snijmaïs bemest

met drijfmest, aangevuld met een

startgift Maïsmap. Een ander deel

moest het doen met alleen een start-

Maïsopbrengsten na gras bij verschillende bemestingen

Bemesting per ha Opbrengst per ha

Kg vers Ds% Kg droge stof

Geen mest + 150 kg Maïsmap 51.600 33.5 17.290

20 kuub RDM + 150 kg Maïsmap 47.900 34.0 16.290

Maïs na gras heeft weinig
bemesting nodig

mengt Fysische Ionenregelaar (FIR) Carbo-

mix door het voer van de koeien, een soort

klei-mineraal.‘Zo kunnen we de eiwitnorm

tien procent omlaag brengen in het rant-

soen, met dezelfde productie.’

Volharding in ideeën heeft uiteindelijk ge-

leid tot een homogene bedrijfsvoering.

‘Ook al heb ik nooit een specifiek einddoel

Veehouders kunnen de stikstof in hun bedrijfssysteem soms be-
ter benutten. In samenwerking met Praktijkonderzoek ASG be-
keek LaMi in het project ‘Betere benutting eigen stikstof’ hoe.

Wegens groot succes worden er in februari in Houten extra zittingsdagen geor-

ganiseerd over het nieuwe mestbeleid. Met behulp van een interactief compu-

terprogramma kunt u een aantal opties voor uw bedrijf laten doorrekenen.

Belangstelling? Vul dan de bon op pagina 4 in (opsturen vóór 1 februari 2005).

Gratis advies nieuw mestbeleid

gift Maïsmap. In beide gevallen ging

het om percelen klei op veen.

Bemestingsresultaten
Het is duidelijk dat de bemesting met

drijfmest niet heeft geleid tot extra op-

brengst. Op beide proefbedrijven lijkt de

opbrengst van het deel met drijfmest

zelfs iets lager te zijn dan het deel zonder

drijfmest (zie tabel 2). Hiervoor is geen

duidelijke verklaring. Structuurbederf

door het toedienen van de drijfmest of

perceelsinvloeden kunnen een rol heb-

ben gespeeld. Kortom, maïs na gras

vraagt niet om drijfmest. De mest kan

beter benut worden op grasland.
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Biologische melkveehouders Henk den Hartog en Geert Blokhuis extensiveren hun bedrijf. Blaarkopkruislingen

doen het goed in de nieuwe bedrijfsvoering.



januari 2005 AANJAGER4

Kort Nieuws

Interesse? Vul nu de bon in!
Als u interesse heeft in een van de omschreven activiteiten in deze Aanjager, stuur

dan deze bon in een envelop naar: LaMi, Antwoordnummer 7040, 3990 TA Houten.

Een postzegel is niet nodig.

Naam:

Adres: Postcode:

Woonplaats: Telefoon:

E-mail: Fax:

Ik heb belangstelling voor:
O deelname aan studiegroep geïntegreerde bestrijding in fruitteelt

O activiteiten met betrekking tot zwartvruchtrot

O cursus verkoop van boerderijproducten en –diensten (opgeven vóór 1 februari 2005)

O zittingsdagen doorrekenen nieuw mestbeleid (opgeven vóór 1 februari 2005) 

O cursus ‘Actualiteiten in de veevoeding’ (opgeven vóór 1 februari 2005)

O subsidie vanuit het Landschapsfonds Eem en Vallei

U kunt zich ook telefonisch of per e-mail opgeven.

Telefoon (030) 634 54 99, e-mail lami@glto.nl.

C
olofon

LaMi
Postbus 441
3990 GE Houten
Telefoon (030) 634 54 99
Fax (030) 634 54 68
Internet: www.lami.nl
E-mail: lami@glto.nl
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Roodbont Communicatie, Zutphen
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Marjanne van Arendonk, Bert Hartman,
Joke Janse, Marcel Vijn

Eindredactie
Maud van de Woude Tekstwerk, Groningen

Vormgeving
Heijdens Karwei,
Amsterdam

Aanjager is een uitgave van LaMi. LaMi is hét loket voor de innovatieve ondernemer op het
platteland. Aanjager wordt verzonden aan alle boeren en tuinders in Utrecht.

Leerzame appels op LaMi-site

Onder de appels die te zien zijn op de startpagina van www.lami.nl, ligt een schat

aan kennis die de afgelopen twee jaar is opgedaan in de studiegroepen ‘Fruitteelt’.

Deze artikelen en demonstratieverslagen zullen we blijven updaten. Ook het nieuwe

aanbod aan studiegroepen in de fruitteelt zal ruim vóór het nieuwe groeiseizoen op

de site verschijnen. Reden genoeg om regelmatig een kijkje te nemen op de fruit-

teeltpagina van de LaMi-website! Voor alle informatie over fruitteeltactiviteiten bij

LaMi: Joke Janse, (030) 634 54 99 of jjanse-lami@glto.nl

Bent u ondernemer in Eemland? Heeft

u een plan dat bijdraagt aan een geva-

rieerd landschap, een vitale natuur en

een duurzame landbouw? Dan kunt u

contact opnemen met het Landschaps-

fonds Eem en Vallei. Dit fonds is eind

2003 opgericht om inspanningen van

boeren voor natuur, landschap en toe-

gankelijkheid van het platteland te ver-

goeden.

Landschapsfonds Eem en Vallei financiert groene diensten
Sponsoring van wandelpaden en bloemrijke slootkanten? Het
blijkt dat bedrijven, die hun naam kunnen verbinden aan een
groene dienst, daar geld voor over hebben. Wilt u fondsen aanbo-
ren voor onderhoud en terugkomende beheersvergoedingen van
natuur op uw erf, lees dan wat het Landschapsfonds Eem en
Vallei voor u kan doen.

Het LaMi-team verandert van samenstelling: Dirk-Jan Vonk, Marieke Leentvaar en

Arjan Vriend hebben een andere baan aanvaard en daarmee afscheid genomen van

LaMi. De werkzaamheden van Marieke worden overgenomen door Heidi Uenk, die

van Arjan door Winant Klunder. Voor Dirk-Jan wordt nog een vervanger gezocht.

‘Toppers en floppers’ is het motto van

een studiedag voor melkveehouders, ge-

organiseerd door de Verenigingen voor

Bedrijfsvoorlichting (VVB’s) uit Utrecht.

Op deze dag staan verhalen over de

praktijk van alledag centraal. Drie onder-

nemers vertellen over hun ervaringen en

geven hun visie op de toekomst. Er is

aandacht voor succesverhalen én mis-

kleunen. U bent welkom op donderdag 3

februari van 9.45 uur tot 15.00 uur in

Rhenomare, Meerndijk 1 in De Meern.

Deelname is gratis, vooraf aanmelden

hoeft niet.

Studiedag Bedrijfsvoorlichting

Gesponsord wandelpad
Een van de unieke elementen in de formu-

le van het fonds is de bundeling van pu-

bliek en privaat geld. Gemeenten worden

benaderd om structureel bij te dragen aan

het fonds. De private bronnen zijn indivi-

duele donateurs en het lokale bedrijfsle-

ven. Zo wordt een wandelpad in Soest ge-

sponsord door het Amersfoortse bedrijf

Twynstra Gudde. In ruil hiervoor mag het

bedrijf zijn naam verbinden aan het pad.

Maar het Landschapsfonds Eem en Vallei

is uitdrukkelijk méér dan een pot geld. De

initiatiefnemers willen een actieve be-

trokkenheid stimuleren van veel verschil-

lende particulieren en bedrijven bij een

levend platteland. Het werkterrein van

het fonds beslaat het agrarisch gebied in

de gemeenten Eemnes, Baarn, Soest,

Bunschoten-Spakenburg, Amersfoort en

Leusden.

Aanleg landschapselementen
In het oog springende publieksactivitei-

ten blijken een goed middel te zijn om

stedelingen naar het Eem te lokken. Een

schilderworkshop of een vroegevogel-

wandeling plus ontbijt bij de boer vallen

in de smaak.

Succesvolle voorbeelden van projecten

die al zijn gefinancierd door het fonds

zijn de aanleg van kleine landschapsele-

menten, het openstellen en onderhou-

den van wandelpaden, en een scholen-

project. Ook kunnen boeren volgens een

ontwikkeld model een vergoeding krij-

gen voor de openstelling en het onder-

houd van wandelpaden door boerenland.

Nu sponsoring van wandelpaden een

feit is, zou de sponsoring van (extra)

vluchtstroken voor grutto’s of bloemrijke

slootkanten een volgende stap kunnen

zijn. Voor meer informatie, ook over de

voorwaarden om een project in te die-

nen, kunt u kijken op www.leev.nl. Bellen

of mailen kan ook, naar respectievelijk

(033) 480 08 83 of bart@mensenland.nl

De telers hebben intussen twee jaar er-

varing met het klimatologische model:

dit berekent de infectiekansen voor de

schimmel aan de hand van weerscondi-

ties. Elke teler probeerde zijn optimale

bestrijdingsaanpak te bepalen op basis

van die infectiekansen, de infectiedruk

van het vorig jaar op zijn bedrijf en de

discussies in de groep. De bestrijdings-

middelen die effectief zijn, mogen be-

perkt worden gebruikt vanwege de kans

op resistentie. Of ze staan ter discussie

vanwege de grote milieubelasting, zoals

TMTD. Op een demoperceel experimen-

teerde de werkgroep met het weglaten

van bepaalde bespuitingen.

Natte, spannende zomer
Van de acht telers,waarvan er vier in 2003

een zware aantasting hadden, slaagden

zeven erin de ziekte in 2004 onder de knie

te krijgen met het waarschuwingssys-

teem (minder dan 0,1 procent vruchtaan-

tasting). Door de natte zomer waren er

veel kritieke infectiemomenten.

Gemiddeld waren hierdoor meer bespui-

tingen met TMTD nodig dan in 2003. Het

aantal bespuitingen en de gebruikte

middelen varieerde sterk tussen de deel-

nemers. Tijdens de evaluatiebijeenkomst

bleek dat op het demoperceel de wegla-

ting van twee TMTD-bespuitingen op

zorgvuldig gekozen momenten een ver-

gelijkbaar resultaat gaf als dat van deze

teler op eenzelfde perceel.

Driftarme doppen
De studiegroepdeelnemers hebben door

de aangeboden kennis, de onderlinge dis-

cussies en de gegevens van het waarschu-

wingssysteem meer aanknopingspunten

gekregen voor de aanpak van zwartvruch-

trot. De uitdaging om minimaal gebruik

te maken van milieubelastende gewasbe-

schermingsmiddelen als TMTD blijft. Om

de milieubelasting van TMTD op het wa-

terleven terug te dringen lijkt het gebruik

van driftarme doppen kansrijk. Recent

Duits onderzoek heeft aangetoond dat

het bestrijdingsresultaat met deze dop-

pen net zo goed is.

Wilt u in 2005 ook optimaal gebruikma-

ken van alle kennis over zwartvruch-

trot? Neem dan contact op met Joke

Janse bij LaMi: (030) 634 54 99 of jjanse-

lami@glto.nl of vul de bon in.

Waarschuwingssysteem geeft goede resultaten

Perentelers verbeteren
aanpak zwartvruchtrot
Zwartvruchtrot maakt milieubewust telen sinds enkele jaren
moeilijker. Het optreden van de schimmel is grillig en de kennis
is nog beperkt. Een studiegroep onderzocht of een nieuw, kli-
matologisch georiënteerd waarschuwingssysteem enige soe-
laas kan bieden tegen een infectie.

Team LaMi


