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In deze bijdrage breng ik
k de praktijkgidpraktijkgidsen onder de aandacht
ht die door het
egeven worden. Dez
Deze
Departement uitgegeven
praktijkgidsen bundelen
beschikbaundelen alle beschik
beschikbare en relevante
e informatie
nformatie om
omtrent een
bepaald thema dat
land- en
at de Vlaams
Vlaamse land
tuinbouwers aanbelangt.
angt. Momenteel
angt
Momen
M
zijn volgende themanummers
mmers beschikbaar op de website van het
et Departement:

• Praktijkgids Water in de land- en
tuinbouw beschrijft de verplichtingen
en goede landbouwmethoden en
-technieken om efʖcint en verstandig
om te gaan met water. Deze gids
bevat ook een katern over bodemerosie en erosiebestrijdingsmaatregelen;
• Praktijkgids Natuur: natuur en
biodiversiteit op en rond het land- en
tuinbouwbedrijf: een haalbare kaart;
• Praktijkgids Bemesting omvat de
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wettelijke
verplichtingen en hoe een
wet
rendabele teelt te combineren valt
met zo weinig mogelijk verliezen van
stikstof en fosfor naar grond- en
oppervlaktewater;

• Praktijkgids Gewasbescherming
somt nuttige tips en regels op voor
een duurzaam en doelmatig gebruik
van gewasbescherming, met minimale belasting van het leefmilieu.

(zie ook: www.lv.vlaanderen.be/nl/
voorlichting-info/publicaties/praktijkgidsen)
Iedere praktijkgids bestaat enerzijds uit
één of meerdere algemene modules van
toepassing op de volledige land- en
tuinbouwsector en anderzijds uit een
aantal sectorspeciʖeke modules.
Speciʖeke sierteeltmodules zijn al
beschikbaar voor de praktijkgidsen
Water, Gewasbescherming en Natuur.
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PRAKTIJKGIDSEN VAN DEPARTEMENT LANDBOUW
EN VISSERIJ BUNDELEN ALLE INFORMATIE !

Voor het thema Bemesting wordt de
speciʖeke sierteeltmodule momenteel
uitgeschreven.
Recentelijk werd de module ‘sierteelt’
voor de praktijkgids Natuur voorgesteld.
De motivatie voor het uitwerken voor
een praktijkgids Natuur ligt hem in het
feit dat land- en tuinbouw en biodiversiteit onlosmakelijk met elkaar verbonden
zijn en elkaar nodig hebben. Veel
biodiversiteit is afhankelijk van landbouw en landbouwlandschappen, denk
maar aan weide- en akkervogels.
Omgekeerd kan biodiversiteit u als
tuinbouwer heel wat voordelen opleveren: nuttige insecten helpen plagen
bestrijden zodat u minder gewasbeschermingsmiddelen moet inzetten, een
gezond bodemleven draagt bij aan een
vruchtbare bodem …
Agrarisch natuurbeheer of de zorg voor
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(meer) agrobiodiversiteit kan een
manier zijn om uw bedrijf te verbreden
en op die manier een alternatief
inkomen te verwerven. De zorg voor
natuurelementen op uw bedrijf kan u
bovendien ook veel voldoening en
ʖerheid bieden en dit straalt af op het
imago van uw bedrijf én van de sector.

AV
BS

MODULE SIERTEELT
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Zorgzaam omspringen met de aanwezige natuurwaarden en de agrobiodiversiteit is een belangrijke voorwaarde voor
een duurzaam ondernemerschap.
Toekomstgericht ondernemen betekent
dan ook rendabel produceren met
respect voor milieu, natuur en (agro)
biodiversiteit.

V In de praktijkgids Natuur komen o.a. tips aan bod
d om belangrijke bondgenoten
bon
bondg
op uw bedrijf meer
kansen te geven.
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planten. Hoe kunt u dit bodemleven
mleven
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Wat houdt het Vlaams Milieuplan
euplan
an SierSier
teelt (VMS) dat streeft
naar een
eft
f na
en me
meer
milieuvriendelijke
ethisch verantke en
n ethi
ethisc
rant
antwoorde productie,
ctie, in??
Wat is de verantwoordelijkheid
die u
erantwoordelijkheid
rantwoordelijkheid di
als telerr draagt
van
gt bij het beheersen
behe
invasieve
eve exoten?
xoten?
Welke
elke ʖnancile stimuli
stimu zijn er
extra inspanvoorhanden
orhanden voor deze
dez ext
ningen?
ngen?
Wat
W
at zijn de mogelijke
mogelijk nadelen van een
(zoals
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wildschade) en wat kunt u er tegen
wildscha
doe
doen?
Wat
at zijn
z de mogelijke nadelen van een
verhoogde
biodiversiteit (zoals
verho
rho
wildschade) en wat kunt u er tegen
wil
doen? Wat is de verantwoordelijkheid
die u als teler draagt bij het beheersen van invasieve exoten?

Met de ‘module sierteelt’ binnen de
praktijkgids Natuur willen we de
Vlaamse sierteler op een volledige en
objectieve manier informeren over de
mogelijkheden om de biodiversiteit op
en rond het bedrijf te versterken.

Deel I gaat in op een aantal maatregeatrege
gelen die genomen kunnen worden
rden op het
bedrijf om de biodiversiteit
it te stimulestimule
muleren.

In de praktijkgids Natuur komen o.a.
tips aan bod om belangrijke bondgen
bondgeno-bondgeno
ten op uw bedrijf
geven.
rijff meer kansen te geven
Volgende thema’s worden behandeld:
behand
be
• ‘Nuttige’ organismen
en die een belangrijke rol spelen in de beheersing
van
ehe
‘schadelijke’ populaties zijn vaak al op
uw bedrijf aanwezig zonder dat u ze
opmerkt. Welke eenvoudige maatregelen kunt u nemen om hun aanwezigheid te versterken ? Welke stappen
kunt u zetten om tot een duurzamere
gewasbescherming te komen ?
• Wat kunt u doen om belangrijke
bondgenoten, zoals bijen, vogels,
vlinders en vleermuizen op uw bedrijf
meer kansen te geven?
• Een gezond divers bodemleven leidt
tot een vruchtbare bodem en sterkere
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Dat maatregelen zoals bloemenranden,
houtkanten, nestkasten en biologische
bestrijders onder glas ook effectief
succes hebben in de sierteelt, bewijzen
de talrijke praktijkgetuigenissen van
diverse prominente siertelers.
Deel II gaat over de rol die de sector kan
spelen als leverancier van biodiversiteit
buiten de eigen sector.
Volgende aspecten worden bekeken:
• Hoe kunt u als leverancier van
(autochtoon)plantmateriaal bijdragen
tot de biodiversiteit buiten de sector?
• Hoe kunt u uw kennis en materiaal
gebruiken en inzetten binnen het
landschapsbeheer in uw buurt? In

perioden van arbeidsluwte kunnen
perio
peri
deze activiteiten een mogelijke
de
interessante nevenactiviteit zijn met
een belangrijke maatschappelijke
betrokkenheid.
• Wie zijn de mogelijke partners die
hierbij van betekenis zijn?

Door biodiversiteit een vaste plaats te
geven binnen de bedrijfsvoering helpt u
niet alleen de natuur op uw bedrijf een
handje vooruit, maar zet u ook het
imago als aanbieder van alles wat groeit
en bloeit opnieuw positief in de schijnwerper. Deze praktijkgids Natuur wil
een leidraad zijn voor de toekomstgerichte ondernemer die oog heeft voor
ecologische, economische en sociale
duurzaamheid.
In principe zijn de praktijkgidsen en
bijhorende sectorspeciʖeke modules
enkel digitaal raadpleegbaar via de website van het Departement
(www.lv.vlaanderen.be). Naar aanleiding
van de voorstelling van de praktijkgids
Natuur, module sierteelt tijdens de
studiedag Boomkwekerij in februari
2016, werd deze module echter ook in
een beperkt aantal exemplaren in
brochurevorm afgedrukt. Momenteel
zijn hiervan nog enkele exemplaren
beschikbaar, die u kan bekomen via
onderstaande contacten:
• Yves Marcipont
Tel (03)224.92.72
yves.marcipont@lv.vlaanderen.be
• Pascal Braekman
Tel (09)272.23.43 - GSM (0474)72.00.49
pascal.braekman@lv.vlaanderen.be Q
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