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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Eerste nieuwsbrief
Dit is de eerste nieuwsbrief van onze Nederlandse Notenvereniging, die we in de zomer van dit jaar
hebben opgericht. Met deze nieuwsbrief willen we de leden van de vereniging en andere
geïnteresseerden in teelt, verwerking en producten van noten, informeren. Zaken die regelmatig aan
de orde zullen komen zijn:
-

Nieuws uit de vereniging
Activiteitenagenda
Berichten rondom kwekerij, teelt, verwerking en producten.

Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen, meldt u dan aan via de website www.notenvereniging.nl
Verenigingsnieuws
Het bestuur van de vereniging bestaat uit Ton Baltissen (voorzitter), Bart van de Sluis
(penningmeester), Jan Willem van Wees (secretaris), Ricardo Parlevliet en Anne Oosterbaan.
Sinds de oprichting heeft het bestuur gewerkt aan een website, een logo, een folder, de
ledenadministratie en de begroting.
Momenteel komen de aanmeldingen van nieuwe leden binnen. Een mooie start maar natuurlijk
hopen we op zoveel mogelijk leden. Wordt lid en maak de vereniging sterker. Inschrijven kan via de
website : http://notenvereniging.nl/wp-content/uploads/2017/09/aanmeldingsformulier-2017.pdf
Activiteitenagenda
De bijeenkomst van 9 november bij Mobipers te Zoelen staat open voor iedereen die lid is of
interesse heeft om lid te worden. Start is om 16.00 uur met een rondleiding buiten en binnen. Het is
dan nog licht. Na het diner houden we de ledenvergadering met enkele gastsprekers. Iedereen is hier
welkom. Graag opgave als je komt en als je gebruik wilt maken van het diner (eventueel wensen
doorgeven). Voor leden is diner gratis. Van niet-leden wordt een bijdrage gevraagd. Agenda volgt in
aparte mail. Aanmelding: info@notenvereniging.nl
Berichten en actualiteit
Rassenregistratie
Het is erg belangrijk dat we in Nederland een goed en breed sortiment noten tot onze beschikking
hebben. Registratie in de rassenlijst is daarom heel belangrijk. De meeste telers weten dit ook wel,
maar we willen er nadrukkelijk erop wijzen dat registratie belangrijk is en dat registratie in 2017 nog
kosteloos kan plaatsvinden. Er is een handleiding beschikbaar en ook is er een actuele rassenlijst.
Monitoring rassen
Dit jaar is een start gemaakt met het monitoren van de groei, bloei en notenproductie van
verschillende walnootrassen, die verspreid door het land staan. We hadden dit jaar meteen te
kampen met een zware voorjaarsvorst na een vroege warme periode in april. Veel rassen zijn
bevroren. Uit de monitoring zal blijken welke rassen de dans ontsprongen zijn. Langdurige
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monitoring zal ons zeer waardevolle kennis opleveren over de algehele gebruikswaarde van de vele
rassen.

Welke walnoot heeft de toekomst? (165 jaar oude walnoot in Groningen)

Factsheet hazelnotenboorder
Er is een factsheet gemaakt over de hazelnotenboorder. Verdere informatie is te vinden op onze
website.
Zuiveringsplicht
Onderstaande zal voor een beperkt aantal van jullie gelden. Alle telers met teelt in kassen: bereidt u
voor op de zuiveringsplicht!
Vanaf 1 januari 2018 moeten alle teeltbedrijven met een kas, ondersteunend glas of blijvende
tunnels waarin planten worden (op)gekweekt of bewaard, voldoen aan de zuiveringsplicht van
restwater dat vanuit kas/tunnel wordt geloosd (Activiteiten-besluit). Er is geen ondergrens voor de
grootte van de kas/tunnel. Deze regel in het Activiteitenbesluit geldt voor alle bedekte teelten waarin
gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt; ook biologische middelen kunnen daar onder vallen.
Als u vanuit de kas/tunnel geen drainage- of drainwater loost op riool, bodem of oppervlaktewater,
moet u dat zelf aantonen. Ook als u in de kas/tunnel geen gewasbeschermingsmiddelen gebruikt,
moet u dat zelf aantonen. U vraagt daarvoor een ‘nul-lozen verklaring’ aan bij uw waterschap. Als u
deze verklaring niet heeft, bent u verplicht een erkende zuiveringsinstallatie aan te schaffen.
Website
Op de website zal een lijst met leden, hun bedrijfsactiviteiten en adres (emailadres of website)
worden opgenomen.
Op de Ledenpagina van de website (alleen toegankelijk voor leden) verzamelen we relevante
literatuur en stellen deze aan de leden beschikbaar. Zo staan daar o.a. de uitgevoerd onderzoeken
door studenten van de afgelopen tijd.
De website www.notenvereniging.nl is er ook voor jullie. Hebben jullie suggesties, tips, artikelen,
interessante rapporten, bijzondere foto’s, lever het aan bij info@notenvereniging.nl
Opbrengst hazelnoten in de wereld
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Bron: http://www.fruchtportal.de/artikel/betrachtlicher-anstieg-der-vorhersage-furhaselnussproduktion-der-turkei/030544
Beträchtlicher Anstieg der Vorhersage für Haselnussproduktion der Türkei
In Abhängigkeit von dem Standort der Plantagen und Regionen war die Baumnussproduktion von
schlechten Wetterbedingungen betroffen, wie Trockenheit und erhöhtem Regen während des
Frühlings im Vergleich zu normalen Werten. Allerdings führte der Anstieg des Regens nicht zu einer
Zunahme der Produktion von Baumnüssen, mit Ausnahme von Haselnüssen.
Dem jährlichen Baumnussbericht (Tree Nuts Annual Report) des US-Landwirtschaftsministeriums
(USDA) für 2017 zufolge sind Haselnüsse durch die Wetterbedingungen am geringsten betroffen und
es wird ein beträchtlicher Anstieg der Haselnussproduktion in dem Handelsjahr 2017 gegenüber
dem Vorjahr vorhergesagt. Die Haselnussproduktion ist für 2017 mit 700.000 Tonnen angekündigt,
eine Zunahme gegenüber den 460.000 Tonnen letztes Jahr.
Es wurde auch berichtet, dass der Frost Ende März und im April und die unterwarteten Hagelstürme
im Mai und Juni in bestimmten Regionen für 2017 Produktionsverluste bei anderen Baumnüssen
verursachten. Pistazien sind mit rund 50% Produktionsverlust gegenüber dem Vorjahr infolge der
Wetterbedingungen und aufgrund eines Jahres mit geringem Ertrag in dem Tragezyklus (sogenanntes
off-year) am schlimmsten betroffen. Die Pistazienproduktion ist mit 80.000 Tonnen angekündigt, die
Walnussproduktion mit 58.000 Tonnen und die Mandelproduktion mit 14.100 Tonnen.
Quelle: USDA Gain Veröffentlichungsdatum: 11.10.2017

