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aan JOKE SCHAUVLIEGE
VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW

Bescherming fruitbomen tegen vorstschade - Verbranden van strobalen
In de streek van Sint-Truiden rijzen vragen over het verbranden van strobalen om
fruitbomen te beschermen tegen vorstschade, een praktijk die naar verluidt frequent
toegepast wordt in Spanje. Meer bepaald gaat het om strobalen die bevochtigd worden
zodat ze al smeulend zorgen voor een voldoende warme temperatuur die het bevriezen
van de vruchten of bloesems moeten voorkomen. Zo is er de vraag naar brandveiligheid,
maar ook de vraag naar de geldende milieuwetgeving en ecologisch duurzamere
alternatieven.
1.

a) Is de praktijk van het verbranden van strobalen in boomgaarden als bescherming
van fruitbloesems of jonge vruchten tegen vorst toegestaan binnen de geldende
milieuwetgeving?
b) Zo neen, hoe schat de minister deze praktijk en het nut ervan voor de
bescherming van het fruit in?

2.

a) Bestaan er volwaardige alternatieve methodes, die duurzamer zijn en niet leiden
tot beduidend hogere meerkosten?
b) Zo ja, welke?

3.

a) Stimuleert de minister het gebruik van dergelijke alternatieve methodes?
b) Zo ja, hoe?

4.

a) Wordt er vanuit het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds in middelen voorzien om
investeringen die de fruitbomen moeten beschermen tegen vrieskou te
ondersteunen?
b) Zo ja, hoeveel fruitboeren dienden hiervoor een dossier in het afgelopen jaar en
dit jaar?
c) Hoeveel van deze dossiers werden effectief goedgekeurd?
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1.

a) Overeenkomstig hoofdstuk 6.11 artikel 6.11.1 van het besluit van de Vlaamse
Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake
milieuhygiëne (Vlarem II) is - met behoud van de toepassing van het
Veldwetboek, het Bosdecreet van 13 juni 1990 en het decreet Natuurbehoud van
21 oktober 1997 - de verbranding van welke stoffen ook in open lucht verboden,
behalve in de gevallen opgenomen in artikel 6.11.1. Het verbranden van strobalen
ter preventie van vorstschade is daarin niet opgenomen.
b) Er zijn verschillende duurzame beschermingsmethoden om de risico’s op
vorstschade te beperken, wat echter niet betekent dat deze schade gegarandeerd
kunnen uitsluiten.

2.

a) De meest duurzame methoden genereren ook beduidend hogere meerkosten.
b) De volgende beschermingsmethoden kunnen in verschillende teelten ingezet
worden tegen weersfenomenen:
- Overkappingen (vooral kersen, aardbeien, kiwibes, kleinfruit)
- Plastic folie (vooral aardbeien);
- Parafinepotten en vuurkorven (in boomgaarden, vooral appel, peer, kers,
krieken, druiven, perzik);
- Warmtekanon: frostgard (vast op perceel) en frostbuster (achter tractor)- (in
boomgaarden, vooral appel, peer, kers, krieken, druiven);
- Type windmolen dat al dan niet warmte blaast (in boomgaarden, vooral appel,
peer, kers, krieken, druiven);
- Inzet van helikopter (diverse teelten);
- Beregening (vooral appel, peer, kiwibes).

3.

a) Ja
b) Via het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) (zie vraag 4). Er kunnen ook
bepaalde acties, zoals hagelnetten, overkappingen en mobiele windmachines,
opgenomen
worden
in
de
operationele
programma’s
van
de
producentenorganisaties
‘groenten
en
fruit’
in
het
kader
van
de
Gemeenschappelijke Marktordening Groenten en Fruit.

4.

a) Ja.
b) 71.
c) Op 2 reeds goedgekeurde dossiers na, zijn alle dossiers in behandeling.

