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Lancering Morgana®
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appels
Zo zoet en sappig
Al die juice
Als ik kauw
w, wauw
’t is echt wauw, wau
Dat aroma
ar
‘k zeg het niet zoma
e smaak
Een verfrissend voll
Zoveel troeven
Je moet ’m proeven
Van zodra
J ’een
Te pakken krijgt
Zeg je … wauw !
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Dit drukwerk is gedrukt op milieuvriendelijk papier
met 100% gerecycleerde vezel.

2

Voorwoord

Beste producent, Geachte koper,
Beste sympathisant, Geacht personeelslid,

Zoals u ondertussen reeds vernomen heeft via ons gezamenlijk
persbericht van 24 februari ll., hebben BFV en BelOrta een
intentieverklaring ondertekend om op korte termijn besprekingen
te voeren om te onderzoeken op welk vlak zij intensief kunnen
samenwerken. Dit kan finaal leiden tot een volledige integratie van
activiteiten. Wij bundelen de krachten met het oog op nóg meer
slagkracht en kostenefficiëntie. Een evolutie die zowel onze telers
(best mogelijke prijs uit de markt halen) als onze klanten (uitmuntende
service) ten goede kan komen.

Karel Belmans, die steeds zijn schouders mee gezet heeft in de
uitbouw van de rassenvernieuwing bij BFV, is sinds 1 februari
met pensioen. Karels´ inzet, gedrevenheid, deskundigheid,
ondernemerschap en bovendien luisterend oor zijn van ongekende
hoogte. We wensen Anouk Aerts, Bart Lamens, Dave Thys en
Gunther De Vadder veel succes toe in de verderzetting van Karels’
uitgebreid takenpakket.
Ook dit jaar zetten we opnieuw in op milieuvriendelijke bestrijdingsen bestuivingstechnieken. Hiervoor kan u als teler aanspraak maken
tot 50% GMO-tegemoetkoming. In de nieuwe GMO-cyclus - in het
vakjargon genaamd “Nieuwe Strategische Plan Verordening” - die
normaliter zal lopen van 1/1/2024 t.e.m. 31/12/2028 zal het aandeel
van milieu- en klimaatvriendelijke acties heel sterk geaccentueerd
en bovendien verhoogd worden tot minimaal 17% van de waarde
van het ingediende actieplan.

Inmiddels hebben we de eerste 2 maanden van het nieuwe jaar
achter de rug. De snoeiwerken zijn reeds goed gevorderd en de
voorbereiding van het komende zachtfruitseizoen is volop aan de
gang.
De omikron variant van het coronavirus heeft duidelijk een meer
beperkte verstorende impact gehad op de werking van de BFV
dan zijn voorgangers. We wensen bij deze onze medewerkers
te bedanken om zieke of in quarantaine verblijvende collega’s
voortreffelijk te back-uppen. Gelukkig verliest de coronapandemie
geleidelijk aan kracht en kunnen we stap voor stap terugschakelen
naar de voorheen vertrouwde werkomgeving. Weldra zullen
producentenvergaderingen weer kunnen doorgaan in onze veilzaal.

Verder wensen we er u als teler op attent te maken dat GRASPassessed zijn, een conditio sine qua non blijft om de afzet van het
door u met vakkennis en zorg geteelde product te borgen. Hierbij is
het van belang te weten dat het niet meer volstaat de VBT-checklist
in te vullen. Voortaan erkent GlobalGap enkel telers die via een
onafhankelijke instantie GRASP-assessed bevonden werden. Het
is dus aangewezen dat u zich samen met de GlobalGap audit laat
controleren op de toepassing van GRASP.

We vinden het fijn dat we elkaar persoonlijk kunnen ontmoeten op
de Fructura beurs die zal doorgaan op 18, 19 en 20 mei. Uiteraard
is iedereen van harte welkom op onze stand aan het centrale
beursplein. Ook hopen we onze handelsrelaties opnieuw te mogen
ontmoeten in Berlijn op Fruit Logistica. Deze internationale beurs
vindt plaats van 5 t.e.m. 7 april.

Op advies van één van onze trouwe lezers introduceren we in deze
uitgave van de BFVision een nieuwe rubriek, nl. “teler in de kijker”.
We wensen u veel leesgenot en kijken samen met al onze fruittelers
uit naar een gunstige bloeiperiode.

Op commercieel vlak ging het tot eind januari met onze peren
voor de wind gezien de gunstige marktsituatie die zich in Europa
aftekende. Echter de ban die de regering van Wit-Rusland heeft
ingesteld op de import van levensmiddelen, treft momenteel de
prijsvorming van onze B-peren. Gelukkig blijft de prijsvorming van
onze 1ste klasse peren voorlopig op peil. Onze commerciële dienst
heeft dan ook alternatieve afzetkanalen aangeboord, waardoor we
ondertussen reeds een positief effect waarnemen op de prijsvorming
van de klasse 2 peren. De afzet van onze appelproductie wordt fors
beïnvloed door het enorme Poolse aanbod. Hierdoor zijn we sterk
aangewezen op het binnenland.
Met trots melden we de lancering van onze nieuwste clubappel
Morgana®. Zijn knapperigheid en aparte lekkere smaak
onderscheiden hem ongetwijfeld in het appellandschap en bieden
voldoende potentieel om de afzet in België te verruimen. We startten
de lancering van onze jongste telg o.a. met een radiospot op Radio 2
in Vlaanderen en op Synchro Family in Wallonië.

Marc Grauwels
algemeen directeur
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Ludo Lousbergh
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Commercieel nieuws

MARKTSITUATIE
HARDFRUIT

Peren
Begin 2022 bleek de perenvoorraad in Europa 25% lager als
in 2021. Vooral in Italië (-71%) maar ook in Spanje en Portugal
zijn de voorraden beduidend lager.

Appelen
Bij de jaarwisseling zijn de appelvoorraden in Europa 5%
(of 200 miljoen kg) hoger dan vorig jaar. Voor de afzet zijn
we voornamelijk aangewezen op het binnenland (retail en
groothandel).

Tijdens de eindejaarsperiode en de eerste weken van januari
hadden we een vlotte afzet aan goede prijzen (€ 0,80 € 0,95) voor klasse 1 en ongeveer 10 cent lager voor klasse
2 Conference.

De export verloopt zeer moeizaam en we ondervinden
nog steeds enorme concurrentie van Poolse appelen die
overal aan bodemprijzen worden afgezet. Het is dan ook
niet ondenkbaar dat in de komende maanden aanzienlijke
hoeveelheden appelen naar de verwerkende industrie zullen
gaan.

Tijdens de eerste seizoenshelft zijn er richting Duitsland
duidelijk meer peren afgezet. Niet alleen de punnetverkoop
loopt vlot maar ook de verkoop in 2 kg karton (60/65). En
de verkoop van gelegde peren (maten 65, 70 en 75) nam
eveneens sterk toe. Het marktaandeel van Conference in
Duitsland is gestegen naar 30% terwijl het marktaandeel
Abate Fetel dit seizoen naar 15% is teruggezakt.

De verkoop op de binnenlandse markt is ontgoochelend
te noemen, zowel voor groenten als voor fruit. Vooral bij
de warenhuizen zagen we de laatste maanden een zeer
teleurstellende verkoop van appelen. De consument kiest al
eens sneller voor citrus en/of druiven en de schapruimte ligt
vol met een grote verscheidenheid aan appelrassen.

Eind januari slaat het optimisme in de perenmarkt plots om.
Vrachtwagens met peren hopen zich op aan de grenzen met
Wit-Rusland door het ingestelde embargo. Dit zorgt voor veel
onzekerheid en vooral de prijzen voor klasse 2 Conference
nemen een duik door de minimale afzet richting Oostblok.

Gezien de enorme voorraden van Gala en Jonagold binnen
Europa zal het nog een hele uitdaging worden om een totale
maar vooral tijdige ruiming van appelen te realiseren tijdens
de zomermaanden.

Aangezien de perenproductie van dit seizoen voor ongeveer
30% uit klasse 2 peren bestaat (waarvan toch 75% richting
Rusland gaat), zorgt dit voor veel ongerustheid. Deze peren
moeten nu plots afgezet worden op bestaande markten
(waar de focus toch voornamelijk op klasse 1 peren ligt) of op
nieuwe markten (Bulgarije, Roemenië...) die interesse tonen
nu de prijzen serieus gedaald zijn.

Toch moeten we hoopvol blijven en alle kansen benutten. Het
gemiddelde maattraject van onze Jonagold en Jonagored (8085) is duidelijk groter dan in de meeste appelproducerende
landen in Europa en dit kan binnen enkele weken mogelijkheden
bieden richting Midden-Europa en andere regio’s.
Door de hoge appelvoorraden is Europa momenteel minder
interessant voor exporteurs van overzeese appelen. De hoge
transportkosten/energieprijzen zullen hier ook aan bijdragen
en grote leveranciers van Gala en Braeburn zullen een
beperkter volume naar Europa exporteren.

Gelukkig blijft de verkoop van klasse 1 Conference in zowel
Spanje, Frankrijk, Scandinavië en Italië wel goed en is er tot
op heden weinig of geen concurrentie van overzeese peren.
Iedereen hoopt dan ook dat het conflict niet al te lang aanhoudt
want we bevinden ons momenteel in de belangrijkste
maanden voor de afzet van klasse 1 maar vooral van klasse
2 peren.

We adviseren telers met grote appelvoorraden om goede
afwegingen te maken bij het toewijzen van hun product,
afhankelijk van de beste, matige of mindere kwaliteit.
De prijzen van industrie (schil, mousseline, rebut) zijn in
verhouding tot tafelappelen behoorlijk en de verwerking van
industrie-appelen verloopt nog steeds vlot.
Diether Everaerts

4

Commercieel nieuws

LANCERING
MORGANA®
Begin 2022 is de BFV opgestart met de commercialisatie
van haar nieuwste clubappel Morgana®. Vorig jaar kon
de handel in België al een eerste keer kennis maken met
deze exclusieve appel.
De reacties waren zeer lovend en door zijn sterke
eigenschappen - mooie rode blos, knapperigheid, sappigheid
maar vooral zijn aparte lekkere smaak - zal deze appel
zich in de toekomst kunnen onderscheiden in het ruime
appellandschap.
Dit is ook de handel niet ontgaan en samen met warenhuisketen
Delhaize lanceert de BFV de maten 70 en 75 in originele
blauwe Morgana® trays. De overige maten worden verkocht
via de Belgische groothandel en in de omliggende buurlanden.
En net als vorig seizoen voegt ook onze klant Fruit at Work
de Morgana® appelen toe aan zijn fruitboxen.
Dit seizoen hebben we een totale productie van 300 ton
te verhandelen. Vooral de 1ste pluk is van goede kwaliteit
door de snelle kleuring tijdens de koudere nachten. De 2de
pluk liet (door het sombere weer met warmere nachten) op
zich wachten en zal via een centraal pakstation gesorteerd
worden om de kwaliteit van deze attractieve appel te blijven
garanderen.
Dankzij de sterke eigenschappen van Morgana® geloven wij
in een duidelijk betere prijsvorming als bij de traditionele vrije
rassen en wordt er de komende jaren volop ingezet op deze
appel.
Om onze eerste promotiecampagne goed van start te laten
gaan, ontwikkelden we een nieuwe radiospot op de wereldwijd
gekende tune van “Ciao Bella”. Daaraan hebben wij tekstueel
alle leuke eigenschappen van Morgana® gekoppeld zodat we
een echte oorwurm hebben gecreëerd die blijft hangen. Ook
nu kozen we in het radiolandschap voor Radio 2 in Vlaanderen
en de Synchro Family groep in Wallonië om de consumenten
te bereiken.
Diether Everaerts en Betty Slingers

Morgana® wordt in Europa exclusief verdeeld door 4 partners:
Melinda (Italië) - Krings (Duitsland) - Fruitmasters (Nederland) BFV (België)
Voor bijkomende informatie kan u steeds terecht bij de promotiedienst en/of commerciële dienst.
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ZWARE SCHADEJAREN LEIDEN
TOT PRIJSSTIJGING HAGELCOMPONENT
BINNEN COLLECTIEVE BREDE
WEERSVERZEKERING / HAGELVERZEKERING
BFV IN 2022
Sinds het ontstaan van de collectieve hagelverzekeringspolis
in 2009 bleven de gehanteerde premietarieven van de
verzekeringsmaatschappij OFH ongewijzigd.

Naast generieke verhoging past OFH een specifieke verhoging
toe voor andere peren dan conferenceperen. De verzekerden
werden hierover reeds individueel geïnformeerd.

Door zware schadelasten in voornamelijk 2019 en 2021 heeft
OFH zich genoodzaakt gezien om het premietarief voor het
hagelschaderisico vanaf teeltseizoen 2022 te verhogen.

BFV en BelOrta hebben OFH in dit dossier kritisch gevolgd,
hebben meerdere gesprekken met OFH gehad, hetgeen heeft
geleid tot een beperking van de originele premieverhoging.
Marc Grauwels
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160

Aantal
verzekerde
bedrijven

waarvan 142 een
BWV-polis afsloten

Verzekerde oppervlakte
(hagelrisico) per teelt

Verzekerd bedrag
per teelt

Totaal: 2.356 ha = 2170 ha BWV + 186 ha KHV

Gemiddeld verzekerd
bedrag per hectare
per teelt

Totaal: € 24.026.249

€ 10.374

€ 7.241.676

698 ha = 671 ha BWV + 27 ha KHV
1.626 ha = 1.486 ha BWV + 140 ha KHV

€ 10.323

€ 16.784.573

BWV= via Brede Weersverzekeringspolis / KHV =via Klassieke Hagelverzekeringspolis
Let op: de hectaren die verzekerd zijn via een BWV-polis zijn uiteraard ook verzekerd tegen, storm, droogte, regenval, vorst en ijs.

90%

Polissamenstelling:
eigen risico

Polissamenstelling:
dekkingstype

68%

Aandeel van elk polistype
(= eigen risico) per teelt op basis
van het verzekerd aantal hectaren

Aandeel van elk dekkingstype
per teelt op basis van het
verzekerd aantal hectaren

32%
10%
eigen risico 30/0%

56%

nvt

7%

standaard
dekking
SD

eigen risico 50/0%

79%
37%

21%
uitgebreide
dekking
UD

uitgebreide
dekking +
UD+

30/0% : bevat ook de verzekerde oppervlakte van de 25/10%-polis uit de KHV 4

top 6 verzekerde
rassen
op basis van het
verzekerd aantal hectaren

1 Jonagold 215 ha

4 Boskoop 44 ha

1 Conference 1.463 ha

5 Beurré Alexander Lucas 26 ha

2 Jonagored 124 ha

5 Belgica 34 ha

2 Doyenné du Comice 66 ha

6 Durondeau 12 ha

3 Golden 87 ha

6 Joly Red 18 ha

3 Sweet Sensation 38 ha

4 Celina 7 ha

Risicospreiding verzekerde hectaren per regio

Top 6 gemeenten op basis van het verzekerd aantal hectaren

Antwerpen 12 ha

Sint-Truiden 409 ha

Henegouwen 12 ha

Kortenaken 187 ha

Limburg 1.005 ha
Luik 78 ha

Beveren-Waas 152 ha

Namen 31 ha

Zoutleeuw 152 ha

Oost-Vlaanderen 275 ha

Borgloon 150 ha

Vlaams-Brabant 914 ha

Glabbeek 109 ha

Waals-Brabant 12 ha

Schadebeeld BFV Collectief 2021
Van de ca 160 verzekerde BFV bedrijven ontvingen er ruim 60 een schadevergoeding. De totaal uitgekeerde schade
bedroeg 1,9 miljoen Euro. Verhoudingsgewijs werd voornamelijk Haspengouw en in mindere mate Vlaams Brabant
door schade getroffen. Ondanks de forse schadelast in 2021 en dankzij de goede werking van het collectief
zullen alle bedrijven die deel uitmaken van het collectief in 2022 in een ongewijzigde premieklasse blijven.
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Met pensioen

KAREL BELMANS
MET PENSIOEN

Ongelooflijk, maar waar, onze zeer gewaardeerde collega
Karel Belmans is sinds 1 februari 2022 met pensioen.
27 jaar geleden – op 1 maart 1995 - kwam Karel bij het BFV
team terecht. Tijdens zijn carrière bekleedde hij verscheidene
functies gaande van fieldman, verantwoordelijke promotie,
verantwoordelijke aankoop leeggoed tot coördinator
milieubewuste teelt.

Samen met de biotelers zette hij de BFV bovenaan in de
Belgische biomarkt, waardoor wij nu marktleider van bioappels en -peren zijn. Als kersenspecialist nam hij ook hier
de nodige initiatieven binnen de BFV. En vergeten we ook
niet het ‘duurzaamheidsbeginsel’. Hiervoor heeft Karel zich
de laatste jaren heel erg ingezet.
Beste Karel, de raad van bestuur en alle collega’s bedanken
jou van harte voor jouw inzet en jouw collegialiteit. Wij wensen
jou alle goeds en veel plezier nu heel wat tijd vrijkomt voor je
familie, die altijd je hoogste goed is geweest. Geniet van je
welverdiend pensioen!

Niet alleen voor ons, de collega’s, maar ook voor de vele
BFV-telers was Karel een absolute steun en toeverlaat. Met
allerlei vragen kon iedereen steeds bij hem terecht vanwege
zijn uitgebreide kennis. Hij was een heuse ‘hulplijn’ waar men
steevast kon op rekenen.

Betty Slingers

Tijdens de vele fruitteeltcrisissen stond hij altijd mee vooraan
op de barricades en hielp actief mee om oplossingen te
zoeken. Denken we maar aan de Cycocelcrisis van 1999,
waarbij de lastenboeken zijn ontstaan. We kregen ook te
maken met de Pukkelpopstorm in 2011, en sinds 2014 zitten
we met de Ruslandboycot. En elk jaar schortte er wel iets
door de klimatologische omstandigheden.
Ondertussen bracht hij ons alles bij over de milieubewuste
teelt, en over de plagen en ziekten in de fruitteelt. Kortom,
hij was één grote kennisbank voor ons allen.
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Statistieken hardfruit
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De aanvoergegevens en de middenprijzen in deze grafieken hebben betrekking op de
aanvoergegevens van tafelfruit. Het aangevoerde industriefruit is hierin niet opgenomen.
Voor 2022 zijn het de aanvoergegevens en prijzen t.e.m. 10 februari 2022.
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Onderzoek

IRRIGATIESTURING BIJ PEER
MET DRONES EN SENSOREN
BIEDT VOORDELEN OP KORTE EN LANGE TERMIJN
Droogtes, hittegolven, wateroverlast… De gevolgen
van de klimaatsverandering worden steeds meer
voelbaar en een doordacht watermanagement wordt
steeds belangrijker. Maar hoe kunnen we irrigeren
op een zo efficiënt mogelijke manier? De principes
van precisiefruitteelt bieden hier een oplossing. Door
informatie te combineren uit bodemscans, dronebeelden
en bodemvochtsensoren kunnen we irrigeren enkel daar
waar en wanneer het effectief nodig is en zo de opbrengst
en kwaliteit optimaliseren.
Figuur 1. De NDRE-index berekend per boom uit dronebeelden
voor het proefperceel te Rummen in augustus 2018. De 10 verschillende irrigatieblokken worden weergegeven met blauwe lijnen.

Variatie in het perceel
In samenwerking met o.a. VITO startte pcfruit in 2018 met
de opvolging van een perenboomgaard in Rummen door
maandelijkse dronevluchten. Dat jaar werd het perceel
geïrrigeerd o.b.v. het PWARO advies van de Bodemkundige
Dienst en pcfruit, waarbij dezelfde watergift werd
ingesteld voor alle 10 irrigatieblokken. Uit bodemstalen
genomen op verschillende locaties bleek echter dat het
lokale bodemvochtgehalte sterk varieerde. Wanneer uit
de dronebeelden van augustus 2018 de zogenaamde
“Normalized Difference Red Edge” of NDRE-index bepaald
werd als indicator voor de gezondheid van het gewas, bleek
deze grotendeels overeen te komen met de ligging van de
irrigatieblokken (zie Figuur 1). Beide bevindingen wezen op
een verschillende watergift per blok, die werd bevestigd door
metingen in het veld. Het gebruik van dronebeelden heeft
dus aangetoond dat het irrigatiesysteem niet overal optimaal
werkte en stelde ons in staat om deze variatie in kaart te
brengen.

Variabele irrigatie
Van 2019 tot 2021 werden irrigatieblokken 8 en 9 “variabel”
geïrrigeerd o.b.v. sensordata, namelijk enkel wanneer de
bodemvochtspanning groter werd dan de drempelwaarde.
Blokken 7 en 10 fungeerden daarbij als “uniforme” controles
en werden aangestuurd o.b.v. het PWARO-advies en/of het
aanvoelen van de teler. In 2019 kon deze test enkel uitgevoerd
worden in de laatste week voor de pluk. In blok 9 werd zo
93 m³/ha water bespaard en in blok 8 werd 9 m³/ha extra
geïrrigeerd. Er waren geen verschillen in opbrengst tussen
de variabele blokken 8 en 9 en de uniforme blokken 7 en
10. Het suikergehalte was wel relatief laag in irrigatieblok 7,
waar te veel water werd gegeven. In 2020 werden blok 8 en
9 variabel geïrrigeerd gedurende het volledige groeiseizoen,
wat leidde tot waterbesparingen van respectievelijk 382 en
811 m³/ha. Opnieuw waren er geen verschillen in opbrengst
of vruchtgewicht, maar het suikergehalte was het hoogst
in blokken 8 en 9 waar minder water gegeven werd.
Bovendien hadden de peren in blok 9 in 2020 een groenere
achtergrondkleur dan in blok 7. Daarnaast kregen we door
minder water te geven ook minder scheutgroei, die bij de start
van het seizoen 2021 leidde tot een lager aantal bloembotten.
Door de natte zomer van 2021 kon de irrigatie dit jaar enkel
gevarieerd worden van 4 tot 20 juni, waardoor toch weer 251
m³/ha water werd bespaard in blok 9. Het aantal geplukte
kilo’s per irrigatieblok was in 2021 vrijwel gelijk, maar het
verminderde aantal bloembotten in blok 8 en 9 - waar in 2020
grote hoeveelheden water werden bespaard - leidde in 2021
duidelijk tot een hoger gemiddeld vruchtgewicht!

Het project “Intelligenter Fruit Telen” wordt gefinancierd
binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland,
het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met
financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale
Ontwikkeling, provincie Limburg en BELSPO.
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Onderzoek

Drones en sensoren voor irrigatiesturing
De resultaten van 2018 toonden reeds dat de NDRE berekend
uit dronebeelden gebruikt kan worden om problemen met
het irrigatiesysteem op te sporen. Dit werd bevestigd door
verdere opvolging in 2019 en 2020: de NDRE vertoonde een
wederkerend patroon dat meer uitgesproken was in droge
periodes, met de hoogste NDRE-waardes in de droogste
regio’s. De relatie tussen NDRE en irrigatie wordt echter pas
duidelijk naar het einde van het seizoen toe en de waarde
kan niet rechtstreeks gelinkt worden met droogtestress.
De NDRE kan daarom niet gebruikt worden om irrigatie
aan te sturen op dagdagelijkse basis. Daarvoor zijn realtime metingen door bodemvochtsensoren meer geschikt.
Dronebeelden bieden echter wel een grote meerwaarde, nl.
(i) om variaties/problemen in de irrigatie op te sporen, (ii) om
de ideale locaties voor de plaatsing van bodemvochtsensoren
te bepalen, (iii) om de boomgaard te verdelen in verschillende
(apart aan te sturen) irrigatieblokken en (iv) om de toegepaste
irrigatieschema’s te beoordelen. Recent ontwikkelde pcfruit
trouwens een nieuwe toepassing in de EVA®-app waarmee
de teler op een eenvoudige manier dronevluchten kan
aanvragen, het resultaat raadplegen en vergelijken met andere
data.

Voordelen van sensorgestuurde irrigatie
Door de irrigatie af te stemmen op de actuele
bodemvochtstatus werd in 2020 tot maar liefst 811 m³ water
per ha bespaard zonder de opbrengst of het gemiddelde
vruchtgewicht te verminderen. Op korte termijn wordt dus
de opbrengst gewaarborgd en zien we zelfs een verbeterde
kwaliteit, namelijk een groenere kleur en hoger suikergehalte.
Daarnaast kan het nauwkeurig aansturen van de irrigatie
ook helpen om de scheutgroei en zo het aantal bloembotten
voor het volgende jaar beter onder controle te houden. Op
langere termijn kan zo dus bespaard worden op snoei- en
dunningskosten en stijgt het gemiddelde vruchtgewicht.
Joke Vandermaesen, Serge Remy
pcfruit vzw
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GRASP
WERKNEMERSVERTEGENWOORDIGER

?!

BELANG VAN
GRASP

?!
CODE OF
CONDUCT

• Er is een klachten- of
suggestieprocedure aanwezig,
zodat werknemers klachten of
suggesties kunnen indienen.

KLACHTENPROCEDURE
CODE OF
CONDUCT

Naast de kwaliteitseisen rond de productie, wordt er de
laatste jaren ook meer aandacht besteed aan goede sociale
praktijken binnen de landbouwsector. Bovendien dragen het
welzijn en de veiligheid van werknemers bij tot een duurzame
samenwerking. Op het niveau van de producenten worden
deze sociale praktijken gecontroleerd aan de hand van de
GRASP-checklijst. GRASP (Global Risk Assessment on
Social Practice) is de sociale module van GlobalGAP.

• Er is een werknemersvertegenwoordiger aangeduid die de
belangen van het personeel
vertegenwoordigt.

?!

GLOBALG.A.P. Risk Assessment on Social Practice

ZELFVERKLARING VOOR
GOEDE SOCIALE PRAKTIJKEN
COMPANY
COD
OF CONDUCT E

TOEGANG TOT HET NATIONAAL
ARBEIDSREGLEMENT

Gezien er de laatste jaren vanuit de handel ook meer aandacht
wordt besteed aan het sociale luik van de productie, wordt
een GRASP-beoordeling bijna standaard gevraagd door de
afnemers. In samenwerking met het Verbond van Belgische
Tuinbouwcoöperaties (VBT) en de andere veilingen werd
daarom in 2017 het GRASP-pilootproject opgericht. Dit liet
onze producenten toe om via een kritische zelfbeoordeling
de GRASP-checklijst af te werken.

• Er is een zelfverklaring over
goede sociale praktijken ten
aanzien van mensenrechten
aanwezig.
• De GRASP-verantwoordelijke en
werknemersvertegenwoordiger
hebben kennis van en/of
toegang tot de nationale
arbeidsvoorschriften.

GLOBALG.A.P. Risk Assessment on Social Practice

Nu het project afgelopen is, werd beslist dat het niet langer
wordt verder gezet en dat de producenten een externe
GRASP-audit moeten ondergaan in combinatie met de
GlobalGAP-audit.
De controlepunten
De GRASP-checklijst bestaat uit enkele controlepunten die
betrekking hebben op de gezondheid, veiligheid en het welzijn
van de werknemers.

ARBEIDSCONTRACTEN

• De werkgever kan wettelijke
arbeidsovereenkomsten tonen
die voldoen aan de toepasselijke
wetgeving en alle informatie
bevatten.

LOONSTROKEN EN LONEN

• De lonen worden periodiek en
volgens de contractclausule
uitgekeerd (loonstroken). De
betaling voldoet aan de wettelijke
bepalingen.

GLOBALG.A.P. Risk Assessment on Social Practice

GEEN
KINDERARBEID

• Er worden geen minderjarigen
tewerkgesteld op het bedrijf.

In onderstaande figuren halen we kort enkele belangrijke
punten aan:
TOEGANG TOT
KWALITEITSVOL
ONDERWIJS

• Kinderen van werknemers die op
de productie- of handlinglocaties
wonen, hebben toegang tot
verplicht onderwijs.

GLOBALG.A.P. Risk Assessment on Social Practice

TIJDREGISTRATIESYSTEEM

• Er is een tijdsregistratiesysteem
die de arbeidstijd en overuren
van de werknemers bijhoudt.

Omdat de vraag vanuit de handel naar GRASPbeoordeeld product zo groot is, hebben we dit als
voorwaarde mee opgenomen voor de exportblok.
Precieze info en de juiste begeleiding om deze GRASPaudits tot een goed einde te brengen worden nog
duidelijk gecommuniceerd.

ARBEIDSUREN

CODE OF
CONDUCT

• De arbeidsuren- en pauzes
voldoen aan de geldende
wetgeving.

GLOBALG.A.P. Risk Assessment on Social Practice

Anouk Aerts en Bart Lamens
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Bijenhotels

1 JAAR BIJENHOTELS:
EEN EVALUATIE
In het voorjaar van 2021 startten we voor het eerste jaar met
het project rond bijenhotels voor wilde bijen. Gezien wilde
bijen, en dan vooral metselbijen, uitstekende bestuivers zijn,
was dit project voor heel wat (kersen)telers interessant.
In totaal werden er 200 nestkastjes verdeeld. De deelnemende
telers werden op verschillende momenten geïnformeerd aan
de hand van nieuwsbrieven. Via die weg werd meer uitleg
gegeven over hoe men wilde bijen naar de aanplanting kan
lokken en over hoe er een stabiele populatie kan opgebouwd
worden. Daarnaast werd er ook uitleg gegeven over de
levenscyclus van de gehoornde metselbij en werd er advies
gegeven over hoe de nestkastjes best beschermd kunnen
worden tijdens de winterperiode.

“Door de nieuwe nestkastjes op enkele meters van
bevolkte nestkastjes te plaatsen, waren deze in een mum
van tijd ook bezet met eitjes voor het volgende jaar”.
– Wanneer de metselbijen in het voorjaar uit hun nestplaats
komen en beginnen rond te vliegen, gaan ze al snel op
zoek naar nieuwe nestgelegenheid om hun nakomelingen
af te zetten. Dit kan door de nestgangen van hun oude
nestkastje uit te kuisen en opnieuw te bezetten of door nieuwe
nestgelegenheid te zoeken in de nabije omtrek. Een leeg
nestkastje voorzien op maximum 100 m van het gevulde,
gaat er dus voor zorgen dat ze deze nieuwe nestgelegenheid
snel zullen ontdekken en bevolken.

Vandaag, 1 jaar later, maken we de evaluatie van het afgelopen
seizoen en verzamelden we enkele reacties.

“De aankoop van bijenhotels is een kleine investering
met een grote impact op de bestuiving en biodiversiteit”.
– Enkel in de nestgelegenheid moet geïnvesteerd worden, de
rest is kosteloos. Door het voorzien van geschikte nestkastjes
komen de metselbijen spontaan naar de aanplanting. Door
ze goed te onderhouden, breidt de populatie vanzelf uit. Op
deze manier blijft de bestuiving en het bestaan van duurzame
populaties metselbijen verzekerd!
“De metselbijen hebben vorig jaar zeker hun steentje
bijgedragen aan de bestuiving, ondanks de talrijke koude
en natte dagen”. – Ze vallen misschien minder hard op
tussen de talrijke honingbijen die in sommige aanplantingen
rondvliegen, maar toch waren de metselbijen zeer aanwezig
tijdens het voorjaar en hebben ze mee gezorgd voor een
effectieve bestuiving en productie. Het feit dat ze ook bij
mindere weersomstandigheden uitvliegen was tijdens het
afgelopen natte voorjaar een groot pluspunt! Bovendien zorgt
de onderlinge concurrentie tussen metselbijen en honingbijen
ervoor dat de activiteit van beide versterkt wordt. Dit bewijst
nog maar eens dat de metselbijen een waardevolle aanvulling
zijn voor de honingbijen.
Anouk Aerts en Bart Lamens
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Trots op die van ons

GEBETEN DOOR
APPEL- EN PERENTEELT
In hartje Hageland ontmoeten we Mario Vanhellemont,
gepassioneerd teler van appels en peren. “Een top product
oogsten dat consumenten smaken én waar ik een eerlijke
prijs voor krijg, dat maakt me supergelukkig!”

“Als klein jongetje
droomde ik er al van
om fruitteler te worden.”

Fruitteeltbedrijf Vanhellemont ontstond in 1969 toen André
Vanhellemont en Jeannine Nijs hun eerste fruitboompjes,
in combinatie met aardbeien, plantten. “Van appel- en
perenbomen heb je niet meteen opbrengst. Daarom teelden
ze ook aardbeien om die eerste jaren te overbruggen”, vertelt
zoon Mario Vanhellemont die in 1994 mee in het fruitbedrijf
stapte.
Dat hij de familiezaak ooit zou overnemen was snel duidelijk.
“Als klein jongetje droomde ik er al van om fruitteler te
worden.” Na zijn studies professionele bachelor Tuinbouw
gaat hij eerst nog enkele jaren elders werken. Zijn ouders
krijgen zo nog wat tijd om het bedrijf verder uit te bouwen.
De 22 hectare die ze klaarstomen voor hun zoon, weet hij
uiteindelijk uit te breiden tot 60 hectare.
In 2004 stapt ook zijn jongste broer Gert mee in. Hij heeft
een marketingachtergrond en houdt zich vooral bezig met
het sorteren van het fruit en de twee hoevewinkels die ze
uitbaten.

“Door een gevarieerd
aanbod, kunnen we ons
risico spreiden.”

Natuur op de eerste plaats
Fruitteeltbedrijf Vanhellemont koos al heel vroeg voor
een milieuvriendelijke aanpak en was daarmee een van
de pioniers. “We kijken eerst of de natuur ziektes en
schadelijke insecten zelf kan bestrijden. Daarvoor werken
we met nuttige insecten zoals roofmijten, roofwantsen en
lieveheersbeestjes. Enkel als het niet anders kan, zetten we
milieuvriendelijke producten in.”
En het resultaat mag er zijn. “Onze appels en peren zijn
van een uitzonderlijke smaak en kwaliteit. Dat hebben we
te danken aan de ideale grond en klimaat. Dat geldt zeker
voor onze Conference, die is uniek én wereldwijd geliefd.
Daar mogen we gerust fier op zijn!”

Geluk in de boomgaard
“Doordat we in al die jaren bleven groeien, kregen we de kans
om de verschillende poten van ons bedrijf uit te bouwen:
het fruitbedrijf, het sorteercentrum en ons assortiment aan
hoeveproducten. Het fruitbedrijf teelt appels, hoofdzakelijk
Jonagold, en peren, hoofdzakelijk Conference.”
In totaal teelt hij maar liefst 13 verschillende variëteiten,
waarvan enkele nieuwe rassen. “Een gevarieerd aanbod is
handig voor onze hoevewinkels. Maar zo kunnen we ook
ons risico spreiden. Een eerlijke prijs krijgen voor de oogst,
dat blijft de uitdaging in onze sector.”
Ondanks die onzekerheid is Mario duidelijk gepassioneerd
door zijn beroep. “In de natuur werken en zelf beslissen
wanneer je wat doet, dat vind ik heerlijk. In de winter
beginnen we te snoeien. Dan moeten we zorgen dat de
bloemetjes goed opkomen en er bijen zijn om te bestuiven.
Daarna is het zaak om de kleine vruchtjes te soigneren …
En als we dan een topproduct oogsten dat consumenten
smaken én waar we een eerlijke prijs voor krijgen, maakt me
dat supergelukkig!”, vertelt hij enthousiast. “Als ik na een
hectische pluk in mijn eentje ’s ochtends met de jeep naar
de plantage rijd, geniet ik daar echt van.”

Bron: Buurtsuper.be
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Teler in de kijker

Foto’s: Mies Cosemans
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door de Europese Gemeenschap medegefinancierde campagne

v.u.: Marc Grauwels - Belgische Fruitveiling
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