Verslag excursie ‘landbouw en natuur, hand in hand’ – 20 juni
2019

Op donderdag 20 juni sloegen het Vlaams en Waals Ruraal Netwerk de handen in elkaar om de
aanwezigen te laten zien en horen waar landbouw en natuur elkaar ontmoeten. De Nederlandstalige
versie vindt u hieronder, gevolgd door de Franstalige versie (opgemaakt door het Waals Ruraal
Netwerk).
In de voormiddag bezochten we het ‘Centre wallon de Recherches agronomiques’ (CRA-W). Het CRAW is betrokken bij verschillende EU-programma’s rond agromilieu-gerelateerde zaken, biologische
teelten, agroforestry, enzovoort.
Mélanie Mailleux van BioWallonie stak van wal met een toelichting over de biologische
fruitboomteelt. Ze begon met de grootste principes van biologische landbouw zoals het gebruik van
mechanische methodes. Ook de bio-regelgeving nam ze onder de loep. Verder in haar presentatie
kwamen volgende belangrijke aspecten naar boven wanneer het gaat over de biologische
fruitboomteelt:
•
•
•
•
•

plantaardige productie
omschakeling van gangbare naar biologische landbouw
combinatie van biologische en gangbare teelt op hetzelfde bedrijf
controles
steunmaatregelen voor biologische landbouw

Daarna volgden twee presentaties van het CRA-W. De eerste ging over ‘EcoOrchard’. Eerst schetste
Laurent Jamar de context: het assortiment variëteiten van appels en peren in België is zeer beperkt,
plagen (zoals de spikkel) worden moeilijker om te bestrijden … Daarnaast kregen we ook een
overzicht van de verschillende boomgaarden van het CRA-W. Er gebeuren reeds proeven in hun
boomgaarden sinds 2002, met ongeveer 1.500 bomen per hectare, waaronder ook een biologische
fruitboomgaard. Laurent had het onder andere ook over het ‘Eranet Core Organic Plus’-project, waar
ze bijvoorbeeld zowel de natuurlijke vijanden als de schadelijke insecten in kaart brachten. Zo
hoorden we dat men in de zuidelijkere landen meer problemen heeft met deze schadelijke insecten.
In dit project kwam ook naar boven dat natuurlijke vijanden belangrijker en in groter aantal zijn in
boomgaarden waar bloemenstroken zijn. Naast boomgaarden experimenteert CRA-W sinds 2014 ook
met boslandbouw, ook gekend als agroforestry. Ze hebben 250 bomen per hectare, met
voornamelijk oudere/robuustere soorten.
De laatste spreker van de dag was Alain Rondia, ook van CRA-W. Hij had het over agroforestry
binnen de fruitteelt, verschillende vormen van diversificatie en over het project ‘Diversifruits’. Op
vraag van de biosector startte CRA-W in 2016 met twee proefprojecten, waaronder een project rond
het aantrekkelijk maken van het traject waarlangs kippen passeren én tegelijk het welzijn van de kip
verbeteren door schaduwzones (van fruitbomen met lokale rassen en hagen) aan te leggen. Daarna
volgde een uitleg over Diversifruits. Een van de belangrijkste doelstellingen binnen dit project is om
hoogstamfruitboomgaarden met lokale rassen (erfgoed) opnieuw te gaan promoten en ontwikkelen,
maar dan zonder enige behandeling. Omdat deze soorten niet zo rendabel zijn in vergelijking met de
conventionele fruitteelt, mikt men voornamelijk op de korte keten. Alain gaf ons ook nog mee dat er
drie grote pijlers waren in dit project:

1. Technische en economische begeleiding (info geven over bv. verschillende types van gebruik
zoals cider, azijn …)
2. ‘Certifruit’-vorming (voornamelijk rond snoeien en onderhoud van boomgaarden)
3. Bedrijfstak structureren (communicatie, samen nadenken over labels om gedragenheid te
creëren en labels te promoten, studiereizen naar buitenland om hun kennis te vergroten …)
Na de boeiende presentaties was het tijd om het veld in te trekken. Vooraleer we naar Vlaanderen
trokken, gaf Alain ons eerst nog een rondleiding op het domein van CRA-W. Zo gingen we eerst naar
een proefveld waar agroforestry werd toegepast. De aanwezigen kregen er uitleg over verschillende
vormen van bescherming van jonge bomen bij begrazing door vee. Daarna konden we zien hoe
natuurbeheer werd toegepast in fruitboomgaarden, zoals bloemenstroken. Maar ook een bijenhotel
als natuurlijk biologisch beschermingsmiddel konden we aanschouwen. Er was ook nog een
proefwijngaard. Dan was het tijd om naar Vlaanderen te trekken en te zien en horen hoe agrarisch
natuurbeheer daar wordt aangepakt.
Ter info: alle presentaties vindt u op de website van het Waals Ruraal Netwerk terug. U kunt deze
ook steeds opvragen bij het Vlaams Ruraal Netwerk.

In de namiddag focusten we op de verschillende mogelijkheden binnen het derde Vlaams
Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO III) wat betreft het samengaan van landbouw en
natuur in Vlaanderen. Zo kwamen de deelnemers meer te weten over de agromilieuklimaatmaatregelen, zoals de beheerovereenkomsten. Daarvoor bezochten we eerst enkele percelen
van landbouwer Geert Pollenus in Gingelom. Geert is uitsluitend akkerbouwer en hij teelt
suikerbieten, wintertarwe, chicorei en groenten zoals spruitkool, bonen, erwten. Hij verhuurt ook
percelen voor aardappelen en wortelen. Daarnaast heeft Geert ook beheerovereenkomsten
afgesloten.
Eerst lichtte Els Lavrysen van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) het principe van
beheerovereenkomsten (BO’s) toe:
“BO’s zijn overeenkomsten die we aangaan met landbouwers. Zij nemen op vrijwillige basis
maatregelen voor natuur- en milieudoelstellingen. Het zijn overeenkomsten die afgesloten worden
voor vijf jaar en de landbouwer krijgt een vergoeding om die maatregelen te nemen. De vergoeding
wordt een keer per jaar uitbetaald. Voorbeelden van maatregelen waar de landbouwer kan aan
werken, zijn: het beschermen en onderhouden van kleine landschapselementen, het nemen van
erosiemaatregelen, het beschermen van bepaalde soorten, het bufferen van bepaalde kwetsbare
elementen in het landschap, het verbeteren van de waterkwaliteit. Dit is een hele waaier van
maatregelen die we over Vlaanderen kunnen toepassen.
We gaan niet overal en eender waar al die doelstellingen nastreven, maar we proberen
gebiedsgericht te kijken wat welk gebied nodig heeft en welke maatregelen we er kunnen toepassen.
Bij beheerovereenkomsten is de bedrijfsplanner een belangrijke schakel voor het contact met de
landbouwer. Want zonder hen beide (bedrijfsplanner en landbouwer) zouden we geen
overeenkomsten kunnen sluiten en zouden we niets in handen hebben om vrijwillige maatregelen te
kunnen uitvoeren.”

Sven Jardin is bedrijfsplanner bij VLM. “In verband met de gebiedsgerichte aanpak wil ik nog
meegeven dat wij als VLM steeds meer gebiedsgericht proberen te werken, dus eigenlijk ervoor
zorgen dat er afhankelijk van de noden van het gebied een totaalpakket wordt opgebouwd om
bijvoorbeeld voor een aantal soorten de maatregelen die er nodig zijn, te laten uitvoeren.
Het gebied in Gingelom waar de percelen van landbouwer Geert Pollenus liggen, ligt in Haspengouw
dat in de leemstreek-gordel ligt. Het is een heel vruchtbaar en intensief gebied, maar tegelijkertijd is
het door de hellingen ook erg gevoelig voor erosie. Heel typerend is ook de fauna die hier voorkomt,
of voorkwam, want die fauna komt meer en meer onder druk te staan. In het bijzonder de
akkervogels waarvan het bestand heel snel achteruit gaat. Met de maatregelen voor erosie en
akkervogel willen we daar aan werken.
Bovendien is dit een speciaal gebied omdat het ook een soortbeschermingsgebied is van de grauwe
kiekendief en de hamster is. Naar aanleiding van dit soortbeschermingsplan is er een partnerschap
opgestart met het Regionaal Landschap Zuid-Hageland, het Regionaal Landschap Haspengouw en
Voeren, het Agentschap Natuur en Bos en de VLM om de beheerovereenkomsten af te sluiten. In dat
partnerschap zitten ook twee werkgroepen: de werkgroep grauwe gors uit Vlaanderen en de
werkgroep grauwe kiekendief uit Nederland (Groningen) die al ruim 30 jaar ervaring hebben met de
grauwe kiekendieven.
In dit soortbeschermingsplan is er voorzien dat 80% van de maatregelen via beheerovereenkomsten
wordt aangelegd en 20% zou er moeten komen via structurele maatregelen. Deze laatste zijn
maatregelen die op langere termijn aanwezig blijven, maar dat is niet zo gemakkelijk te realiseren.
Er wordt hier dus op twee types beheerovereenkomsten ingezet. Enerzijds de vogelakker die
zichtbaar is achter ons. Dit is een combinatie van brede luzernestroken afgewisseld met gras-granenkruidenstroken. Het is de bedoeling dat zich in die gras-granen-kruidenstroken (eigenlijk is het een
braakstrook) een muizenpopulatie gaat ontwikkelen. Wanneer de landbouwer drie tot vier keer per
jaar de luzerne gaat maaien en oogsten, dan zullen die muizen beschikbaar komen als stapelvoedsel
voor de grauwe kiekendief die hier komt jagen. De grauwe kiekendief zelf zal zijn nest maken in de
graanpercelen, dus daarom is het belangrijk dat in een gebied waar die maatregelen liggen ook
reguliere graanteeltpercelen aanwezig zijn. Zodra er een nest wordt gevonden, wordt daar een raster
rond geplaatst, zodat de jongen gevrijwaard zijn van predatie maar ook veilig zijn als de landbouwer
gaat oogsten. De vogelakkers zijn dus effectief nodig als voedselleverancier voor de jongen van de
grauwe kiekendief.
Een tweede maatregel die we hier hebben zijn grotere percelen graan waarbij jaarlijks de helft braak
blijft liggen en jaarlijks de andere helft wordt ingezaaid (jaar na jaar is er een roterend systeem). De
bedoeling daarvan is dat in het braakgedeelte de muizenpopulatie op peil blijft zodat er in het
nieuwe gedeelte dat wordt ingezaaid terug een hele snelle opbouw is van de muizenpopulatie wat
op zijn beurt weer als voedsel kan dienen voor de grauwe kiekendief.
Dit zijn de twee specifieke maatregelen voor de grauwe kiekendief. De grauwe kiekendief kwam hier
een aantal decennia geleden van nature voor, maar door modernisering van de landbouw is de soort
stilaan verdwenen. Het is nochtans een belangrijke vogel want het is een zogenaamde paraplusoort.
Dit betekent dat de maatregelen die we voor hen nemen ook alle andere soorten ten goede komen
en op de duur komt heel het systeem terug zoals het vroeger was.”

Els Lavrysen: “We zitten hier ook in een gebied dat specifiek is afgebakend voor akkervogels en daar
hebben we nog een meer algemene maatregel voor: een faunavoedselgewas. De lichtgroene stroken
zijn de percelen van faunavoedselgewas en de groene stroken errond zijn eigenlijk de gemengde
grasstroken. Zoals het woord het zegt, dient een faunavoedselgewas eigenlijk om het voedsel
beschikbaar te houden voor de akkervogels. Dat gewas laten we overjaars staan tot 15 maart, op die
manier zijn er de hele winter lang ook graantjes ter beschikking voor de akkervogels. Die gemengde
grasstrook errond dient ook als schuilmogelijkheid en als voedselstrook (ook in de lente) want daar
zitten dan insecten, kleine zaadjes … in.
Dit is een meer algemene maatregel voor alle akkervogels, en niet enkel voor de grauwe kiekendief.
Landbouwer Geert Pollenus is ingestapt, maar er zijn in dit gebied nog veel meer landbouwers
ingestapt. Op die manier krijgt je hier een heel patchwork van maatregelen die zorgen voor voedsel
voor de vogels, in de winter in de zomer, schuil- en nestgelegenheid. We hopen ook om met die
maatregelen het leefgebied voor akkervogels te verbeteren.”
Geert Pollenus: “Die maatregelen zijn een aanvulling in mijn bedrijfsvoering. Door die maatregelen
worden er ook insecten aangetrokken en die insecten zijn dan natuurlijke vijanden voor luizen en
voor andere insecten die wij moeten bestrijden. Dit is nog een meerwaarde. Voor de rest is dit ook
een perceel dat vroeger een erosiestrook onderaan had, dus ik heb door deze maatregel toe te
passen beide gecombineerd: erosiestrook en faunavoedergewas. Met deze maatregelen heb ik het
jaar rond een volledige bedekking van de percelen waardoor er een heel jaar lang geen kans meer is
op erosie. De luzerne kan ik afzetten als veevoeder.”
Els Lavrysen: “Een probleem hier is dat we in een akkerbouwstreek zitten en luzerne wordt
beschouwd als restproduct. Het kan drie tot vier keer per jaar geoogst worden en het is een heel
goede voeding voor het vee. Maar omdat we hier dus vooral in een akkerbouwstreek zitten moeten
de akkerbouwers zelf lokale veehouders zoeken die interesse hebben in afname van luzerne. En dat
lukt tot nu toe vrij goed.”
Geert Pollenus: “Over de vergoeding mag ik ook niet klagen. Ik vind het een mooie tegemoetkoming
voor het werk dat ik er aan heb. De vergoeding is correct. De Als deze vijf jaar zijn afgelopen, ga ik
opnieuw vijf jaar verlengen.
Ik denk niet dat de onkruiddruk na vijf jaar hoger gaat zijn omdat er in die tijd geen grondbewerking
is gebeurd en de zaden van het onkruid op de grond vallen en dus ofwel opgegeten worden door de
vogels of door de muizen.
Wat me overtuigd heeft om beheerovereenkomsten af te sluiten? Dit is een mooi alternatief voor
andere teelten, de percelen zijn mooi aaneensluitend en het geheel mag gezien worden. En zo mee
kunnen werken aan het herstel van de akkervogels geeft je toch het gevoel dat je mee werkt aan een
betere wereld. Veel collega’s zien het niet zitten om er mee in te stappen omdat ze vinden dat zo’n
goede grond toch niet gebruikt mag worden voor die dingen. Maar dat is vooral de oudere generatie
die dat vindt.”
Els Lavrysen: “Van de landbouwers die aflopende contracten hebben is er een hoog percentage dat
opnieuw vijf jaar instapt. Maar we zien bij VLM jaar na jaar slechts een lichte stijging van nieuwe
landbouwers die BO’s afsluiten. Ze zijn dikwijls bang van wat er hen na die vijf jaar te wachten staat.
Of ze die grasstroken bijvoorbeeld nog gaan kunnen omzetten naar landbouw. Ondanks het feit dat
het duidelijk is dat dit allemaal kan, blijven de mensen twijfelen.”

Sven Jardin: “Maar instappen kan ook niet onbeperkt. Voor grauwe kiekendief bijvoorbeeld werken
we met een gebiedsdoelstelling in de vorm van een bepaalde oppervlakte die in een gebied moet
gehaald worden. Hier is het gebied iets meer dan 1100 hectare groot en nu zitten we aan 42 hectare
grauwe kiekendief-maatregelen. En dus is de doelstelling hier bereikt. Als er hier nu nog landbouwers
willen instappen voor die maatregelen, dan kan dat niet. aanleggen heeft geen zin meer.”
Els Lavrysen: “Voor akkervogels streven we een gebiedsdoelstelling van acht à tien procent na in het
gebied. De percelen voor de akkervogels zijn meestal kleiner, dus daar zitten we veel minder snel aan
acht à tien procent. Voor erosiestroken is de breedte gekoppeld aan de erosiegevoeligheid van het
perceel, dat gaat van zes tot 30 meter breed.”
Hierna ging de excursie naar een ander perceel van Geert Pollenus waar erosiestroken zijn
geïnstalleerd.
Geert Pollenus: “Voordat deze erosiestrook hier lag, liep al het water van de bovengelegen percelen
(70 hectare) de straat op en zo het dorp binnen. De bedoeling is nu dat het water weg kan, door het
gras, en dat tegelijk een heel deel van de modder op het perceel blijft. Door die grasstroken aan te
leggen probeer je dus zoveel mogelijk modder uit het dorp te houden.”
Els Lavrysen: “Vanuit de beheerovereenkomst stelden we hier dan voor om deze strook die
oorspronkelijk een erosiestrook was, een beetje te upgraden in functie van de akkervogels en nog
iets meer andere voorwaarden op te leggen waar dan de landbouwer ook meer voor wordt vergoed.
Het verschil is dat op een erosiestrook nog heel veel mag gebeuren, er mag zelfs op gemest worden.
De enige voorwaarde is dat de grasmat niet stuk gaat. Maar op een vogelstrook streven we nog iets
meer biodiversiteit na en hebben we de voorwaarde opgelegd om pas te maaien na 15 juli. Dat
maakt het ecologisch gezien waardevoller.”

Na de percelen met beheerovereenkomsten in Gingelom stapten we de bus op richting Sint-Truiden,
naar de Natlandhoeve van Jos De Clercq. Hier hadden we het over agroforestry.
Jos De Clercq: “Haspengouw is een van de vruchtbaarste streken van Europa en daar laat ik gras op
groeien dat ik aan koeien geef? Dat voelt niet goed want het idee is dat een boer voedsel produceert
voor mensen. Vermits we in fruitstreek zitten en ik altijd met bomen bezig ben geweest heb ik beslist
om er notenbomen op te plantent. Vooral voor de opbrengst van de vruchten, minder voor het hout.
De bomen staan nu te groeien, ze brengen nog niet veel op, maar ze nemen ook niet veel plaats in
want ondertussen grazen mijn koeien er nog altijd op.
Katrien Nijs van het Departement Landbouw en Visserij: “Agroforestry is landbouwteelt tussen de
bomen. Het is een investeringssteunmaatregel waarbij je als landbouwer 80% van de kosten per
aanplant kan terug krijgen. Concreet is dat de aankoop van de bomen en de kosten voor het
werkmateriaal en de werkuren. Er zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden: je moet het
systeem tien jaar behouden en je moet tussen die bomen een landbouwteelt uitoefenen en die
landbouwteelt moet je jaarlijks via de verzamelaanvraag aangeven. Dat zijn de belangrijkste en bijna
enige voorwaarden. Andere kleine voorwaarden zijn dat niet alle soorten bomen in aanmerking
komen (geen kerstbomen, geen laagstamfruit … ). Het is een investeringssteunmaatregel hetgeen wil
zeggen dat de maatregel wordt opengesteld in het najaar, je dient dan je aanvraag in, en krijgt

nadien bericht of het ok is om aan te planten en wat de hoogte van het bedrag is dat je kan terug
krijgen. Je mag niet aanplanten voor je dat akkoord hebt. Als je het akkoord hebt kan je in de winter
die daarop volgt aanplanten. En met de verzamelaanvraag die volgt in april, kan je het geld terug
vragen. Nog belangrijk om te weten: als de bomen stuk gaan, dan ben je zelf verantwoordelijk voor
heraanplanting. Die bomen moeten daar tien jaar blijven staan, en als er een boom weg valt moet hij
vervangen worden.
De Natlandhoeve is ook een biologisch landbouwbedrijf. Jos ontvangt ook biohectaresteun krijgen.
De principes zijn dezelfde als in Wallonië. In Vlaanderen wordt ook gewerkt met contracten voor 5
jaar. Voor de omschakeling naar biologisch werken kan je steun krijgen. Daarna is het dan wel de
bedoeling dat je overgaat tot voortzetting van het biobedrijf. Ook voor deze voortzetting kan je steun
ontvangen. Dit kan aangevraagd worden via de verzamelaanvraag.”
Jos De Clercq: “Ik ben altijd al bezig geweest met landbouw en natuur en dat is vooral omdat ik graag
mooie landschappen zie. Mijn werkomgeving richt ik graag zo mooi mogelijk in. En vervolgens kijk ik
of ik er ook iets mee kan verdienen. Geld komt voor mij op de tweede plaats.
In de weide achter ons stond een laagte waar een plas water in stond. Dat heet dan eigenlijk een
poel en daarvoor kan je een beheerovereenkomst afsluiten. De poel is gegraven met het geld van de
beheerovereenkomst en na een aantal jaren is die poel herwerkt en heb ik daar een
onderhoudsovereenkomst voor aangevraagd. Het groen dat errond staat is voor mij heel mooi, maar
daar heb ik geen steun voor gekregen.
De boomgaard hier achter ons was oorspronkelijk een huisboomgaard, het is de bedoeling om zo
vroeg mogelijk en zo lang mogelijk fruit te hebben. Er staan zoveel mogelijk verschillende soorten
fruit en verschillende rassen in (bijvoorbeeld van appels). En intussen zijn er bomen bij die zoveel
opbrengen dat ik het commercialiseer, maar in eerste instantie was de boomgaard enkel voor eigen
gebruik.
De koeien die ik hier heb zijn van het Limousin-ras. Limousins zijn hele sterke koeien. Ik heb er 50 in
totaal en op jaarbasis heb ik slechts 250 euro kosten aan de veearts. Ik ben gestart in 1991 en heb in
al die jaren maar een keizersnede moeten laten uitvoeren. Deze koeien kalven normaal gezien alleen,
de kalfjes zijn klein en hebben een enorme jeugdgroei. De koeien aanvaarden de kalfjes altijd, er zijn
nooit problemen. Het gaat allemaal vanzelf. Mijn koeien mogen oud worden, ze blijven kalfjes geven.
De oudste koe hier is 20 jaar geworden en heeft 16 keer gekalfd. Uiteindelijk had ze zoveel last van
artrose en heb ik ze moeten laten inslapen. Het verkoopbare product zijn de stieren van twee jaar en
vaarzen van drie à drieënhalf jaar.”
Jos De Clercq in verband met de agroforestry op de Natlandhoeve: “De rij bomen die hier staat zijn
essen, daar zit geen subsidie op. Die heb ik geplant omdat ik ze graag zag. De bomen daarachter zijn
aan de rechterkant okkernoten en links kastanjebomen. Het zijn geënte bomen en het nadeel van
kastanjebomen is dat ze worden geënt op 2m20. En die entplaats is een vergroeiing in het hout en je
hebt dus eigenlijk maar een stam verkoopbaar hout op 2m20. Bij de okkernoten is dat niet, die
bomen zijn onderaan geënt en dan kun je een stam opkweken die hoger gaat en als je dan goed kunt
snoeien heb je een hoge mooie stam. Het is altijd zoeken tussen productie en houtopbrengst. Bij de
kastanjes is er één variëteit die gebruikt wordt. Bij de okkernoten zijn er enorm veel variëteiten.
Met Agroforestry Vlaanderen is er ook een werkgroep walnoten waar ik in zit. Voor ons is het
belangrijk dat de bomen laat bloeien want hoe later ze bloeien, hoe beter. Als ze vroeg bloeien is er

namelijk kans op lentevorst. Hhoe later ze in blad komen, hoe meer mogelijkheden er zijn voor de
akkerteelt tussen de bomen, de teelten combineren zich dan veel gemakkelijker. Zo’n kennis doen
we op in de werkgroepen.
Nog een weetje: beuken hebben heel oppervlakkige wortels. Als je die gaat combineren met
akkerbouw, dan komt dat niet goed. Maar beuken combineren met veehouderij is ook niet goed
want beuken verdragen geen betreding van hun wortels. Dat zijn allemaal zaken die problemen
kunnen geven.
Mijn bomen zijn afgeschermd voor het vee, de koeien gaan weinig schuren aan die jonge bomen.
Maar eigenlijk moeten ze kunnen schuren in het voorjaar om hun winterhaar kwijt te geraken. De
koeien komen gemakkelijk onder de grote bomen (essen) rusten, die bomen kunnen er tegen. Goeie
tip: als je bomen plant, dan moet je het meeste aandacht geven aan de bomen op de plekken waar
het vee het meeste verzamelt.
Er is momenteel nog geen commercialisatie van de vruchten, daarvoor is er nu nog te weinig
opbrengst. In eerste instantie ga ik gewoon kastanjes verkopen. En in tweede instantie is het de
bedoeling dat ik de kastanjes ga drogen en als verwerkt product op de markt ga brengen.
Bijvoorbeeld als kastanjestukjes om in salades te verwerken. Ook de noten wil ik in de toekomst als
verwerkt product op de markt brengen.
Maar hoe ik de oogst van beide vruchten zie evolueren, dat weet ik niet. Zoiets plan ik niet.”
Na de boeiende uiteenzetting van Jos De Clercq sloten we de interessante dag af. We bedanken
zeker alle landbouwers en sprekers en ook alle aanwezigen.
Meer informatie over agroforestry en biologische landbouw vindt u op de website van het
Departement Landbouw en Visserij. En meer informatie over de beheerovereenkomsten vindt u op
de website van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM).

Regards croisés sur les bonnes pratiques environnementales
en arboriculture fruitière et agriculture
Gembloux, Gingelom et St-Trond - 20/06/19

A. Introduction de la journée conjointe organisée - Réseaux wallon et flamand de Développement
rural - Xavier Delmon et Ariane Van Den Steen

B. Objectifs de la journée:
•
•
•

Décortiquer, analyser et diffuser des bonnes pratiques environnementales en arboriculture
fruitière et agriculture
Echanges autour de la durabilité des systèmes agroforestiers fruitiers et agricoles visités
Analyse des piste de diversification qu’offrent par exemple la production de fruit à jus pour
les agriculteurs (vergers pâturés, vergers haute-tige, etc.)

C. Réglementation bio en arboriculture fruitière par Mélanie Mailleux (Biowallonie)

Rappel des grands principes de l’agriculture biologique, des bases légales et de la réglementation en
matière de :
• Gestion du sol et fertilisation
• Protection des cultures
• Semences et plants
Point sur la conversion d’un verger, la mixité, les contrôles et les aides
Cf. Présentation (https://www.reseau-pwdr.be/sites/default/files/Réglementation arboriculture
bio_Biowallonie_20062019_final_0.pdf)

Questions/réponses:
•
•
•
•
•
•

Obligation d’emballage pour le bio et pourquoi pas l’inverse?
 Pour éviter tout risque de substitution. Moins de quantité donc au final moins
d’emballage. De nouveaux moyens apparaissent comme les cachets.
Contraintes par rapport à la conservation / stockage frigo, possibilité d’utiliser un gaz?
 Non, interdiction.
Origine des plants – dérogation – pas de traitement ?
 Le plant peut être traité dans la pépinière mais pas juste avant d’être mis en place. Il
les reçoit de façon conventionnelle.
Herbicide: interdiction d’utilisation d’herbicide de synthèse chimique. Liste positive des
produits (voir livret «Productions arboricoles: réglementation»). Même le sel est interdit.
Voir site internet de Biowallonie.
Stockage au sein d’une exploitation mixte: qui définit la mesure? La Région ou le producteur?
 C’est le producteur avec organisme de contrôle qui doit valider.
Exclusion de produits phytosanitaires: possible d’en utiliser mais alors pas de mention bio.
Demander à son organisme de contrôle avant utilisation d’un produit.

•

•

•

Certification bio ne s’applique qu’à de l’alimentaire ou par exemple au sapin de Noël?
 Oui il pourrait entrer dans le règlement, idem pour le pot en fleurs. Même cahier des
charges. Règlement européen ne couvre que l’alimentation humaine, pour le reste
chartes privées.
Pâturage en verger: les vaches doivent-elles être nourries en bio?
 Non, si elles restent dans le verger durant une période très limitée. Si c’est en
permanence, oui, les vaches doivent-elles être nourries avec des aliments certifiés
bio.
Si les vaches ont reçu un traitement antiparasitaire, les sels le porteront. Combien de temps
alors peuvent-elles pâturer?
 A voir avec l’organisme contrôleur.

D. Biodiversité fonctionnelle en arboriculture fruitière, bonnes pratiques wallonnes et
européennes par Laurent Jamar (CRA-W)

Cf. Présentation (https://www.reseau-pwdr.be/sites/default/files/Journée
Biodiversité_Gembloux_20juin_RWDR.pdf)

Eléments de contexte:
En Belgique, vergers de production très peu diversifiés (Conférence = 90%, Jonagold =
70%), les cultures et variétés très peu diversifiées.
• Exemple de la tavelure, illustrative de la problématique, de plus en plus difficile à
maitriser =>culture fruitière sont les plus traitées.
Verger expérimental:
•

20% de zone de compensation écologique. Première expérience. Zone composée
d’arbustes et de fleurs. Expérience positive mais on n’a pris de témoin dans le même
contexte environnemental.
• Pendant 20 ans, pas de dégâts sans doute grâce aux auxiliaires présents dans le verger.
Sur base de cette expérience, volonté d’aller plus loin.
Projet transfrontalier Transbiofruit (France/Wallonie):
•

Comparaison de différents couverts. Nombre d’auxiliaires très importants sur bande
fleurie. Important que ces zones de compensation soient présentes toute l’année, en
permanence.
• Cela a-t-il un impact positif sur dégâts produits dans les vergers?
Autre projet européen – EcoOrchard :
•

•
•
•

Objectif du projet (cf. présentation).
Principaux ravageurs (cf. présentation).
Techniques de biodiversité fonctionnelle (FAB) mises en œuvre dans les vergers
répertoriées: 34. Principales: plantation de haie, nichoirs à oiseaux, réduction du
fauchage, installation de bandes fleuries, réduction et choix des pesticides. Parmi les
4 méthodes les plus répandues, les bandes fleuries reconnues comme les plus
efficaces mais les plus difficiles à mettre en place. Réflexion sur ces questions.
Méthodologies pour le suivi de la biodiversité (cf. PPT => guide). Proximité
indispensable entre bandes fleuries et arbres (mais pas trop car alors risque de
concurrence). Auxiliaires qui volent et qui «marchent».

Résultats: au cours de la saison, présence d’auxiliaires est plus importante au niveau
de la canopée là où il y des bandes fleuries de façon très significative. cf. PPT pour
type d’auxiliaires rencontrés. Dégâts diminués (pucerons) dans les zones avec bandes
fleuries de 15%.
• Choix des espèces importants (cf. présentation).
• Etapes pour installation (cf. présentation).
• Entretien: de nouvelles machines existent permettant de respecter les bandes
fleuries.
• Inconvénients des bandes fleuries: attraction des rongeurs nuisibles, concurrence,
propagation d’adventices
• Coûts prévisibles (cf. présentation)
• Création d ‘un verger agroforestier, production de fruits couplée avec production
annuelle, maraichage.
Question/réponses:
•

•

•
•

•
•
•
•

•

Les bandes fleuries semblent étroites: faudrait-il élargir l’interligne? Quelle largeur optimum?
 Compromis à trouver: ne pas aller trop loin dans la largeur (roues du tracteur doivent
passer). Elle se joue entre 40 et 80 cm. Plus facile pour le travail quotidien si
existence de zones tondues, donc bande pas trop large. Multitude d’aspects à
prendre en compte.
Etude européenne, densité de perchoirs à rapace?
 Pas étudié par le CRA-W. A priori, 4-5 par ha.
Effet de mettre la bande fleurie d’un côté et pas central?
 Désherbage mécanique pour empêcher le développement des adventices pour
production suffisante. Trop proche des arbres = concurrentiel.
Quelle implication en vergers hautes tiges? Pourrait-on implanter la bande sur la ligne des
vergers.
 A priori oui mais ils peuvent aussi souffrir de la concurrence. Donc faire attention.
Bande fauchée ou broyée?
 On recommande de ne pas broyer car cela est défavorable pour les auxiliaires
(enrichissement du sol).
Si on fauche, risque pour les campagnols?
Pourquoi pas de témoin pour la première expérience?
 Verger conçu pour trouver méthode nouvelle, avoir un minimum d’interférence avec
les ravageurs. Mais rebondi sur projet européen.
Guide disponible sur le site du CRA-W => http://www.cra.wallonie.be/fr/bandes-fleuriesvivaces-un-outil-pour-ameliorer-le-controle-des-ravageurs-en-vergers

E. Système agroforestiers fruitiers, pistes de diversification & présentation du projet de
valorisation des vergers haute-tige (Diversifruits) - FPN/CRA-W par Alain Rondia (CRA-W)
Cf. Présentation de A. Rondia (https://www.reseau-pwdr.be/sites/default/files/Présentations 20 juin
2019-1.pdf)

Contexte: à la demande du secteur avicole, aménagement de parcours d’élevage expérimentaux
avec fruitiers:
Objectifs:

Améliorer le taux de valorisation de l’espace de parcours par les poulets en le rendant plus
attractif.
• Améliorer le bien-être animal en offrant des zones d’ombres et de sécurités dans le parcours
et en aménageant des plantations de haies brise-vent sur le périmètre du parcours.
• Développer une diversification de production dont on vise à retirer des revenus
complémentaires par la valorisation des fruits.
• Améliorer la fonctionnalité en terme de complément alimentaire.
• Fonction de qualité environnementale et de biodiversité.
• Importance de la volaille sur les arbres. Ne pas vouloir être compétitif dans les deux
domaines.
• Zone de transition – Zone intermédiaire – Haies de parcours – Verger haute-tige. Pourquoi
choix de haute-tige? Car on peut y faire pâturer des ovins ou bovins. Herbe ne doit pas
souffrir de la concurrence des arbres.
• Résultats (cf. présentation).
Projet Diversifruits:
•

•
•
•
•
•
•
•

Objectifs, plan d’actions, identification des besoins de la filière, cf. présentation
Accompagnement technico-économique via appel à projets,
Formation Certifruit : les professionnels (parcs et jardins, …) sont bien formés dans la
conception d’un jardin mais pas dans la taille d’un verger. Conduite d’un verger = clé
principale donc formation.
Certifruit: certification – garantir l’identité variétale des arbres.
RGF-Gblx (variétés issues de Gblx)
RGF-Trad (variétés existantes mais remises en avant)
Pour planter: connaitre le porte greffe est plus important que la variété.

F. Visites des vergers expérimentaux du CRA-W (anciennes variétés fruitières, vergers hautes tiges
et bandes fleuries)

Station 1 - Verger 1 : Verger d’évaluation pomme – poire

•
•

Pommes: 300 introductions sur SPG M9.
Poires: 450 introductions sur SPG Cognassier.
Evaluations

Printemps:

Eté:

•
•
•
•
•
•

Chancre
Tavelure sur bois en poire
Floraison (échelle et intensité): 2 x par semaine
Tavelure sur poirettes
Cécidomyies des poirettes
Puceron cendré

•
•

Tavelure sur feuilles et fruits.
Oïdium (primaire & secondaire).

Automne:
•
•
•
•

Rouille grillagée (poire).
Anthracnose.
Moniliose.
Qualité du fruit (production, analyses physico-chimique et organoleptique,
conservation…)

Verger pâturé par des moutons de la race Shropshire.

Verger 2: Verger d’évaluation prune

•

150 introductions sur SPG Saint Julien.
Evaluations

Printemps:
• Floraison (échelle et intensité): 2 x par semaine
Eté & Automne:
•
•

Moniliose
Qualité du fruit (production, analyses physico-chimique et organoleptique…)

Verger 3: Verger d’évaluation pomme – poir

•
•

Pommes: 600 introductions sur SPG M9.
Poires: 300 introductions sur SPG Cognassier

Evaluations
Printemps:
•
•
•
•
•
•

Chancre
Tavelure sur bois en poire
Floraison (échelle et intensité): 2 x par semaine
Tavelure sur poirettes
Cécidomyies des poirettes
Puceron cendré

•
•

Tavelure sur feuilles et fruits
Oïdium (primaire & secondaire)

Eté:

Automne:
•
•
•
•

Rouille grillagée (poire)
Anthracnose
Moniliose
Qualité du fruit (production, analyses physico-chimique et organoleptique,
conservation…)

Verger 4: Verger d’évaluation pomme

•

600 introductions de pommiers sur SPG M9.
Evaluations

La résistance au chancre est mise en avant car les conditions de cultures sont propices au
développement de la maladie (mauvaise terre, lourde, humide)
→ Mortalité importante due au chancre

Printemps:
•
•
•

Chancre
Floraison (échelle et intensité): 2 x par semaine
Puceron cendré

Eté:
•
•

Tavelure sur feuilles et fruits
Oïdium (primaire & secondaire)

Automne:
•
•
•

Anthracnose
Moniliose
Qualité du fruit (production, analyses physico-chimique et organoleptique,
conservation…)

Verger 5: Verger d’évaluation prune

•

70 introductions sur SPG Saint Julien
Evaluations

Printemps:
Floraison (échelle et intensité): 2 x par semaine
Eté & Automne:

•
•

Moniliose
Qualité du fruit (production, analyses physico-chimique et organoleptique…)

Parcours volaille aménagé avec des arbres fruitiers hautes tiges
•

100 HT sur 3 ha avec 3 parcours séparés par des haies.

3 zones différentes au sein du parcours:
•
•
•

Zone de sortie des trappes (20 m)
Zone intermédiaire (25 m)
Zone du parcours du verger haute tige

88 pommiers:
• 3 SPG (racine): Antonowka, Bittenfelder, Graham Jubileum
• 4 intermédiaires de greffe (tronc) : Pomme d’or, Clozeau, Keuleman, Bulmer’s Norman.
• 16 anciennes variétés et 8 nouvelles obtentions du CRA-W.
12 poiriers:
•
•
•

3 SPG (racine): Calleryana, Kirchensaller, Bartelett
2 intermédiaires de greffe (tronc): Carisi, Précoce Henin.
4 variétés: Beurré Dilly, Madame Grégoire, Nec Plus Meuris, Novemberbirne

Verger vieux conservatoire pomme – poire
•
•
•
•

Pommes: 1000 introductions sur SPG M9.
Poires: 700 introductions sur SPG Cognassier
Deux arbres pour chaque introduction
Objectif: conservation du patrimoine génétique de nos anciennes variétés fruitières

Vignoble
• 120 introductions de vignes
Evaluations:
•
•

Maladies et ravageurs
Qualité du fruit (production, analyses physico-chimique et organoleptique…)

Objectif: mise en évidence de variétés résistantes aux maladies dans nos conditions climatiques.

