
Stærke netværk

Hvordan kan vi formidle de lokalt 
fundne løsninger i hele Europa?

Ved at styrke forbindelsen mellem netværk af 
økologisk frugtdyrkning i Europa. Vi samler og 
analyserer deres styrker, udfordringer og letter 
mulige samarbejder mellem økologiske avlere, 
rådgivere og forskere.

ØkoloGisk frugtproduktion

Klar-til-brug materiale
Hvordan kan vi gøre de nyeste 
videnskabelige opdagelser tilgængelige 
for avlerne?

Vi oversætter bedste praksis til bekæmpelse 
af skadedyr og sygdomme, metoder til at 
sikre frugtkvalitet og udbytte og evaluering af 
frugtsorter i brugsklare formater. Værktøjer 
inkluderer praksisbeskrivelser, faktaark, 
e-læringskurser, podcasts, videoer og korte 
artikler.

Økologisk kernefrugt, 
stenfrugt og citrus 

Har de europæiske økologiske 
frugtavlere adgang til alle eksisterende 
innovative løsninger?

På trods af igangværende forskning i økologisk 
frugtproduktion har mange avlere ikke adgang 
til de eksisterende løsninger. Vi identificerer 
bedste praksis og gør viden tilgængelig for alle 
økologiske kerne-, sten- og citrusproducenter 
i hele Europa.

Forventet udbytte af BIOFRUITNET

Formidling af bedste 
praksis og strategier 
gennem brugsklart 

informationsmateriale

Forbedring af produktionen 
ved at gøre lokale strategier 
tilgængelige for økologiske 
frugtavlere i hele Europa

Forbinde økologiske 
frugtavlere, rådgivere 

og forskere

I 2016 var der 62.000 økologiske frugtavlere 
i EU, svarende til 4,1% af det samlede antal 
frugtproducenter. Siden da er deres andel 
steget hvert år. De vigtigste produktioner er 
æbler 45.880 ha, pærer 13.281 ha, blommer 
12.882 ha og kirsebær 10.227 ha.
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facebook.com/BIOFRUITNET

twitter.com/biofruitnet

linkedin.com/showcase/biofruitnet

biofruitnet.eu

organic-farmknowledge.org

Hvilke udfordringer står de 
økologiske frugtavlere overfor?

Økologiske frugtavlere skal være mere 
innovative end konventionelle avlere med 
hensyn til bekæmpelse af skadedyr og 
sygdomme, egnede sorter, frugtkvalitet og 
udbytte for at forblive konkurrencedygtige, da 
de med undtagelse af feromoner ikke bruger 
syntetisk fremstillede produkter eller andre 
konventionelle metoder.
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