Cultuurgroep
Fruitgewassen

Terugblik 2021:
Als gevolg van de coronamaatregelen heeft de cultuurgroep in een groot deel van het jaar geen
fysieke bijeenkomsten voor de leden kunnen houden. De bestuursvergaderingen werden
hoofdzakelijk digitaal gehouden.
Omdat er met name in het begin van het jaar geen fysieke bijeenkomsten gehouden konden
worden, zijn er voor de leden diverse webinars georganiseerd:
• 21 januari
Brexit en export naar VK
• 24 februari
Gewasbescherming: technieken en emissie
• 3 juni
Certificeringen sector breed
• 9 juni
Bossenstrategie: invulling vanuit boomkwekerijsector
• 8 december Werven en behoud van personeel
Eén bestuursvergadering van de cultuurgroep Fruitgewassen heeft wel fysiek plaatsgevonden,
namelijk op 30 september 2022 op het Floriade-terrein. Vooraf aan de vergadering kreeg het
bestuur een rondleiding over de Floriade. Uiteraard werden, zoals u hieronder kunt zien, de
handen uit de mouwen gestoken.

Het bestuur aan het werk voor het onderhoud van de inzending.
-

Coöperatie CEMP:
Via vertegenwoordiging vanuit de cultuurgroep in de CEMP (Coördinator Effectief Middelen
Pakket) Adviescommissie wordt er samen met CEMP-medewerker Peter van ’t Westeinde
gewerkt aan zoveel mogelijk behoud en uitbreiding van het gewasbeschermingsmiddelen
pakket.

-

Promotie op Floriade Almere:
Vanuit de cultuurgroep wordt eraan gewerkt om de sector te promoten op de Floriade
Almere die in 2022 opengaat. Dit wordt gedaan met een inzending Fruitgewassen op de
Floriade. Door diverse vrijwilligers is er onder algehele coördinatie van Claudia Roelofs al
heel veel werk verzet. De inzending ziet er al heel mooi uit, maar er moet nog heel wat
gebeuren voordat de inzending en de Floriade op 14 april 2022 open kan gaan. Vrijwilligers
zijn nog steeds welkom. Naast de vrijwilligers zijn er door diverse bedrijven, zowel kwekers
als toeleveranciers, materialen en plantmateriaal beschikbaar gesteld.
Contact: Gerrit Peeters gerrit@ltobomen.nl tel: 06-25120007

Tijdens de werkzaamheden op de Floriade wordt goed gezorgd voor de vrijwilligers.
-

Elite Grootfruit
Vanuit het Elite Grootfruit Certificaat, waar meer dan 90% van het Nederlandse areaal
onder valt, wordt via Naktuinbouw een bijdrage geheven die gebruikt wordt voor onderzoek.
Vanuit dit geld werd vanuit de boomkwekers bijgedragen aan het vierjarig onderzoek
vruchtboomkanker. Dit onderzoek werd nauw gevolgd door de cultuurgroep en in juni 2021
liep dit onderzoek ten einde. De cultuurgroep beraadt zich nog of er vervolgonderzoek
nodig is, nadat de eindresultaten gepresenteerd worden aan de cultuurgroep.

-

De cultuurgroep blijft zich volop inzetten voor input naar de CEMP, voor behoud en uitbreiding
van het gewasbeschermingsmiddelen pakket en technieken.
Algemene jaarvergadering van de cultuurgroep zal gepland worden zodra de coronaregels dit
toelaten eventueel in samenwerking met de Vermeerderingstuin.
Eventueel verder onderzoek naar vruchtboomkanker met de nadruk op de vruchtboomkwekerij.
Wanneer de coronaregels het mogelijk maken, organiseert de cultuurgroep een excursie naar
Servië waaronder het bezoek aan bedrijven van collega’s.

Vooruitblik 2022:
-
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