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In 2016 waren er 62.000 biologische 
fruittelers in de EU, wat overeenkomt met 
4,1% van het totale aantal fruitproducenten. 
Sindsdien neemt hun aandeel elk jaar toe. 
De belangrijkste soorten zijn appels 45.880 
ha, peren 13.281 ha, pruimen 12.882 ha en 
kersen 10.227 ha.

Biologische fruitproductie

Voor welke uitdagingen staan 
biologische fruittelers?

Biologische fruittelers moeten innovatiever 
zijn dan gangbare telers op het vlak van 
bestrijding van ziekten en plagen, selectie 
van geschikte rassen, fruitkwaliteit en 
opbrengst om concurrerend te blijven. Ze 
gebruiken alleen middelen op natuurlijke 
basis en beperkt of geen methoden uit de 
gangbare teelt.

Verwachte resultaten van BIOFRUITNET

Verspreiding van best 
practices en strategieën 
met behulp van handige 

en praktijkgerichte 
materialen

Verbetering van de productie door 
lokale strategieën beschikbaar 
te maken voor alle biologische 

fruittelers in heel Europa

Bijeenbrengen 
van biologische 

fruittelers, adviseurs 
en onderzoekers

Sterke netwerken

Hoe kunnen we de lokale 
eoplossingen in heel Europa 
verspreiden?

Door de samenwerking tussen 
biologische fruitteeltnetwerken in 
heel Europa te versterken. We maken  
samenwerkingmogelijk tussen biologische 
fruittelers, adviseurs en onderzoekers.

Gebruiksklaar materiaal
Hoe kunnen we de laatste 
wetenschappelijke ontdekkingen 
beschikbaar maken voor boeren?

We verspreiden best practices voor plaag- en 
ziektebestrijding, methodes om de kwaliteit 
en opbrengst van fruit te verzekeren 
en evaluatie van fruitrassen in handige 
engebruiksklare tools. Het materiaal wordt 
verspreid via alle netwerken uit het project, 
via social mediakanalen, onderwijs en online 
kennisplatformen. 

Biologischpit-, steen- en citrusfruit

Hebben Europese biologische fruittelers 
toegang tot  kennis en innovaties?

Ondanks lopend onderzoek naar biologische 
fruitteelt hebben veel telers geen toegang 
tot bestaande kennis. Wij overbruggen de 
kloof tussen wetenschap en praktijk. We 
bundelen  beschikbare wetenschappelijke en 
praktijkkennis. We verzamelen best practices 
en maken kennis toegankelijk voor alle 
biologische telers van hardfruit, steenfruit- en 
citrusvruchten in heel Europa.
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