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Wilt u minder werk in 2022?
Overweeg eens om uw tractor en spuit onbemand te laten
functioneren.
Gotrack heeft al 5 jaar ervaring met het onbemand laten werken
van alle merken tractoren, spuiten en meer.
•

Wereldwijd toegepast

•

Betrouwbaar systeem

•

Ongekende mogelijkheden, inclusief universele
spuitcomputer

•

Wanneer de Gotrack niet ingeschakeld is, blijft uw tractor
nog als voorheen te bedienen

Vertegenwoordiging: Dirk-Jan van Lutterveld 06-29181006
Mogelijk betaalt de overheid aan deze investering mee middels
het economisch herstel fonds. Kosten zijn van dit systeem zijn
te overzien waardoor u wellicht ruimte overhoudt om nog een
andere investering aan te vragen in een andere categorie.
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8

‘Zonnepanelen
maken je minder
kwetsbaar als
ondernemer’

stellen, denkt socioloog en

20

schaarste aan arbeidsmigranten

Turbulent jaar
pakt voor iedereen
anders uit

verder zal doorzetten.

Bij het uitkomen van dit nummer

onderzoeker Jan Cremers.
Hij voorziet namelijk dat de

Zowel Rini Kusters als

is de ene teler zijn peren uit de

Maarten van Hoof deed de

bewaring al aan het sorteren,

afgelopen jaren ervaring

terwijl de ander deze week de

op met kleinfruitteelt onder

laatste appels heeft geplukt. De

zonnepanelen. Volgens

derde is druk met het rooien van

hen zijn zij daardoor minder

zijn hele bedrijf. Kortom: ze kijken

overgeleverd aan de grillen van

alle drie terug op een turbulent

het weer en profiteren zij van een

jaar met uiteenlopende inzichten

betere oogstzekerheid. Beide

voor de toekomst.

ondernemers hopen ook dat fruit
geteeld onder zonnepanelen
op termijn een meerprijs gaat
opleveren.

Verder in dit nummer
4 Fruitteelt Kort
6 Poolse productie van grote invloed
11 Marktzicht
14 Column en berichten NFO
18 Sociale media zetten uw bedrijf op de kaart
22 Resultaten proeven van net over de grens
24	Werkwijzer: Grootfruit; Klein- en steenfruit;
Bewaring
27 Agenda

fruitteelt 23-2021

3

FRUITTEELT KORT
C o v e r fo t o

Udea compenseert
CO2-uitstoot
Udea heeft met zes leveranciers van versproducten afspraken
gemaakt over Carbon Farming. De groothandel in biologische levensmiddelen gaat op deze manier de CO2-uitstoot
van het bedrijf compenseren. De leveranciers krijgen een vergoeding voor maatregelen waarmee CO2 wordt vastgelegd
in de bodem. De maatregelen moeten wel aanvullend zijn op
de huidige teeltmaatregelen.
Udea heeft metingen laten uitvoeren om vast te stellen op

Sorteren van Doyenné du Comice.
Foto: Marijke van Ossenbruggen

welke bedrijfsonderdelen nog niet klimaatneutraal zijn en of
deze CO2-uitstoot kan worden voorkomen. “Het bleek dat met
name ons wagenpark nog steeds CO2 uitstoot en dat we dat

IM
Florian de Clercq
Na een kort ziekbed is Florian de

niet kunnen voorkomen. We zullen dit dus moeten compenseren. We wilden dit het liefst doen met onze leveranciers en niet
zomaar aan de andere kant van wereld bomen laten planten”, licht Steven IJzerman van Udea toe.
De precieze maatregelen en spelregels voor CO2-compensatie zijn het afgelopen jaar vastgesteld en worden jaarlijks

Clercq op 5 november over-

geëvalueerd. Voorop staat dat het aanvullende maatregelen

leden. Hij werd slecht 61

op de huidige bedrijfsvoering moeten zijn. Bijvoorbeeld extra

jaar. De afgelopen 35 jaar

beplanting rond de boomgaard of het toedienen van extra

vormde hij zijn landgoed

compost. “Voor elke maatregel kunnen telers een aantal

de Olmenhorst in Lisser-

credits verdienen. Voor elke ton CO2-compensatie betalen we

broek tot een waar bele-

€ 75. Udea staat garant voor de uitbetaling van deze credits

vingscentrum met fruitteelt

voor de komende 5 jaar. Op deze manier versterken we ook

als basis. Onder zijn leiding
groeide het landgoed uit tot
een begrip in de regio. Het landgoed
trok vele honderdduizenden bezoekers

de lange termijn relatie met onze leveranciers”, aldus IJzerman.
Udea start het traject met zes telers, maar wil dit in de toekomst uitbouwen naar een grotere groep leveranciers.

en vervulde zo een belangrijke ambassadeursfunctie voor de fruitteeltsector.
Florian zette zich ook in voor het collectief van de fruitteeltsector. Hij was in de
jaren negentig actief voor de NFO als
voorzitter van de afdeling Rijn en Amstelland. Vanuit die functie was hij ook een

4

Nieuwe eisen

knaagdierbestrijding

aantal jaren lid van het bestuur van de

Vanaf 1 januari 2023 gelden er nieuwe eisen voor persoons- en

kring Noord-Holland. Vanuit het besef

bedrijfscertificering voor de knaagdierbestrijding. Momenteel

dat de sector zich moet presenteren aan

is voor het gebruik van professionele chemische bestrijdings-

het publiek, zette hij zich ook graag in

middelen (anti-coagulantia) een licentie knaagdierbeheersing

voor de Floriade 2002 in de Haarlemmer-

(KBA) nodig. Deze KBA geldt alleen voor gebruik in gebouwen.

meer door de gewasbescherming van

Voor het gebruik van deze rodenticiden buiten gebouwen is

de NFO-inzending voor zijn rekening te

KBA-GB nodig. Daarnaast is het voor het gebruik van anticoagu-

nemen. We zullen deze enthousiaste en

lantia buiten gebouwen nodig dat het bedrijf gecertificeerd is

welbespraakte ambassadeur gaan mis-

door het Keurmerk Plaagdier Management Bedrijven (KPMB).

sen. De NFO wenst de familie veel sterkte

Lees meer hierover in het bericht ‘Certificering knaagdierbestrij-

toe met dit verlies.

ding wijzigt’ op nfofruit.nl.
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POLL
De stelling van de vorige poll luidde:

Landelijke Klein- en
Steenfruitdag 2022

Robotisering is nodig om de fruit

De NFO en Vlamings zijn van plan om ook in 2022 een Lande-

sector in Nederland levensvatbaar te

lijke Klein- en Steenfruitdag te organiseren. De dag zal plaats-

houden:

vinden bij BerryBrothers en MegaKers in Buren op woensdag

 53x Ja, ik wil er snel mee aan de slag

15 juni 2022. De Landelijke Klein- en Steenfruitdag is een ideale gelegenheid voor professionele telers van houtig kleinfruit

om arbeid te besparen
 67x Ja, maar ik wacht tot de ontwik-

ontmoeten. Er zullen rondleidingen zijn langs praktijkproeven

kelingen nog wat verder zijn
 52x Nee, robotisering is veel te duur,

52

11

In totaal brachten

52

183 personen hun
stem uit.

Noteer deze dag alvast in uw agenda! Nadere informatie over
het programma e.d. volgt.

men met arbeidsaanbod
67

en demonstraties, en er is een informatiemark met stands van
toeleveranciers en fabrikanten.

is iets voor de lange termijn
 11x Nee, ik verwacht geen proble53

en steenfruit om nieuwe kennis op te doen en vakgenoten te

11

53

67

Stem mee op de nieuwe Poll:
Als fruitteler gebruik ik social media
voor:
 Volgen en delen van persoonlijke
berichten
 Het delen van activiteiten en werkzaamheden op mijn fruitbedrijf
 Het delen van berichten van anderen op fruitgebied
 Promotie van de verkoop vanuit een
eigen boerderijwinkel
 Ik heb geen fruitbedrijf, maar deel
wel informatie over de fruitsector

The Greenery begint

Meerdere antwoorden zijn mogelijk.

webshop

Ga naar nfofruit.nl

Naast verkoop via retail en de veilingklok is The Greenery dit

en breng uw stem uit!

jaar gestart met een webshop waar afnemers snel en overzichtelijk zaken kunnen doen. Ook speelt de klok weer een
prominentere rol. “We hebben ervoor gekozen
om naast de afzet richting retail een stabiele
aanvoer voor de veilingklok te realiseren. Tijdens het teeltseizoen is gezorgd dat er altijd
product voor de veilingklok werd geplaatst.
Een nieuw verkoopinstrument is de webshop.
“Het geeft kopers de gelegenheid snel te
schakelen. In een paar klikken is het product
gekocht en omdat de prijs direct bekend is,
geeft dat de mogelijkheid om gelijk met een
vervolgklant zaken te doen”, vertelde Aad van
Dijk van The Greenery in de NFO-nieuwsbrief
van 11 november.
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MARKT

Poolse productie
van grote invloed
Net als vroeger de Streuobst in Duitsland, ontwikkelt de Poolse fruitteelt zich tot
een doorslaggevende factor in Europa. Maar de impact loopt uiteen. De afzet van
onderscheidende rassen lijkt minder gevoelig voor het grote aanbod uit Polen. Dat is groot
en wordt mogelijk nog groter, maar de kans bestaat ook dat de hoge producties geen stand
houden.

ANTON OOSTVEEN, FREELANCE JOURNALIST, FRUITTEELT@NFOFRUIT.NL

“Waarheen met de Poolse appels?”,

miljoen kilo appels. De afzet naar

voor de binnenlandse markt en

vroeg Helwich Schwartau van het

de verwerkende industrie is met 2,5

onderscheidt zich met bijvoorbeeld

AMI zich af tijdens het webinar over

miljoen kilo een veelvoud daarvan

Elstar en in toenemende mate met

de afzet van appels en peren in Eu-

en afhankelijk van de wereldmarkt.

clubrassen. De druk op de prijzen is

ropa. Het AMI gaf hiermee onlangs

Vorig jaar omvatte de productie bij-

dan ook vooral merkbaar op ex-

een update over de afzet. Want het

na 3,5 miljoen kilo en was de nood-

portmarkten, zoals in Scandinavië,

AMI blikt tijdens de ramingen bij

zaak om te exporteren niet groot.

maar ook Egypte.

Prognosfruit in augustus al vooruit

Dat was dit jaar al anders met een

De appelproductie in Polen groeit

naar het komende afzetseizoen.

raming van 4,2 miljoen kilo en wordt

de komende jaren mogelijk naar vijf

Als alles eenmaal is geplukt, vallen

nog urgenter nu die waarschijnlijk

miljoen kilo. “Dat is gewoonweg te

die vooruitzichten soms toch wat

uitkomt op 4,5 miljoen kilo.

veel”, liet Schwartau zich ontvallen.

anders uit. Zoals dit jaar, waarin de

6

Maar de kans is ook reëel dat in die
tijd de wal het schip keert. Op basis

zienlijk groter is uitgevallen dan in

Onderscheidend in
binnenland

augustus werd geraamd.

De druk vanuit Polen op de Europe-

appelsapconcentraat zou de prijs

Polen heeft zich sinds de aansluiting

se appelmarkt verschilt van land

voor industriefruit rond tien cent

bij de Europese Unie ontwikkeld

tot land. Buurland Hongarije wordt

per kilo kunnen uitkomen. Voor die

tot een belangrijke exporteur van

ruimschoots voorzien van goedkope

prijs blijft tot nu toe een deel van

appels. En bij peren begint een

appels van goede kwaliteit. Dat be-

de oudere aanplant in productie.

vergelijkbare trend zich af te teke-

moeilijkt de afzet van de Hongaarse

Maar de industrieprijs bedraagt

nen. De export van appels is vooral

appels en drukt de prijsvorming in

nu vijf tot zes cent. Daarmee wordt

gedreven door het aanbod en niet

Oostenrijk. Daarentegen is in het

het plukken ook in Polen steeds

zozeer door de vraag. De productie

grote buurland Duitsland nog wei-

minder de moeite waard. Want ook

is de afgelopen decennia gesti-

nig te merken van het grote aan-

daar worden (Oekraïense) plukkers

muleerd door de Europese Unie en

bod uit Polen, vertelde Schwartau.

schaarser en duurder en komen ou-

Polen zelf. De binnenlandse con-

Net als in Nederland is de eigen

dere percelen sneller in aanmerking

sumptie is stabiel en omvat een half

productie grotendeels bestemd

om te rooien. 

Poolse appelproductie weer aan-
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van wereldwijde ontwikkelingen met

WESTTEC TRACK SYSTEMS

WWW.STAPELBED.COM

“Blijf uw kostbare grasbaan de baas”

Metalen stapelbare bedden, als enkel of als dubbel bed

v.a.

E6
59,-

Kwaliteit:
Hufter- en Hooligan proof!!
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lockerkasten
• hang-leg
• SNF norm
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2382 NW
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Tel: 071-5230184
info@stapelbed.com
WWW.STAPELBED.COM
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Wes%ec Innova,ons B.V.
De Sluis 11
4271 CZ Dussen
T: +31 6 22 904 902
www.wes%ec.nl

20-4-2020 12:51:08

Proeftuin Randwijk is de laatste jaren uitgegroeid tot een internationale,
28/05/2020 10:45
toonaangevende
onderzoeksinstelling voor de teelt van hard- en zacht fruit.
Op ruim 20 hectare verzorgen we boomgaarden die gebruikt worden voor praktisch en fundamenteel onderzoek.
De proeftuin is de laatste jaren sterk gemoderniseerd en uitgebreid. Het onderzoek vindt voornamelijk plaats
op appels en peren, maar ook steenfruit en houtig kleinfruit zijn belangrijk.
Voor ons proefbedrijf zijn we op zoek naar een

BEDRIJFSLEIDER (38 uur)

De voornaamste taken zijn:
·
Verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud van de boomgaarden
·
Aansturen van het team van 4 vaste medewerkers en de seizoenarbeiders
·
Goede monitoring van ziekten en plagen
·
Organisatie van de oogst
·
Contact onderhouden met onderzoekers die proeven/demonstraties doen in de proeftuin
·
Mede organiseren van bezoekersdagen waarbij je soms ook zelf bezoekers rondleidt
·
Aanspreekpunt zijn voor het dagelijks bestuur van de proeftuin
Jouw profiel:
We zoeken iemand die een goed overzicht heeft, vooruit denkt met goede vakkundige en management vaardigheden.
Je werkt mee, maar weet wel de juiste balans te vinden tussen uitvoering en managen van de werkzaamheden.
Communicatief ben je sterk en hou je korte lijnen met de diverse adviseurs verbonden aan de Proeftuin. Je hebt een
ruime fruitteeltkundige ervaring. Je hebt het in je om de boomgaarden van de Proeftuin de beste van Nederland te
maken en te houden.
In deze mooie maar ambitieuze taak word je ondersteund door Fruitconsult, CAF en een ervaren team van collega’s.
Is dit jouw baan? Stuur ons voor 7 december jouw motivatie met CV naar info@proeftuinrandwijk.nl.
Meer informatie over de proeftuin vind je op www.proeftuinrandwijk.nl.
Heb je vragen over deze baan, dan kun je telefonisch contact opnemen met
Eric van der Hoeff - 0653216873

KLEINFRUITTEELT

‘Zonnepanelen
maken je minder
kwetsbaar als
ondernemer’
Zonnepanelen als onderdeel van je bedrijfsstrategie
Zowel Rini Kusters als Maarten van Hoof deed de afgelopen jaren ervaring op met kleinfruitteelt
onder zonnepanelen. Volgens hen zijn zij daardoor minder overgeleverd aan de grillen van het
weer en profiteren zij van een betere oogstzekerheid. Beide ondernemers hopen ook dat fruit
geteeld onder zonnepanelen op termijn een meerprijs gaat opleveren.

ANK VAN LIER, FREELANCE JOURNALIST, FRUITTEELT@NFOFRUIT.NL

De grootste winst van
zonnepanelen is volgens Van
Hoof de grotere oogstzekerheid.
Foto’s: GroenLeven
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Rini Kusters uit Wadenoijen teelt sinds dit voorjaar al zijn

is een pluspunt, zeker nu het steeds lastiger wordt om

rode bessen - in totaal 1,9 hectare - onder zonnepane-

personeel te vinden en te houden.”

len. Hij ging hierbij niet over één nacht ijs: vorig jaar al

De ondernemer hoopt daarnaast dat de bessen die on-

verving hij de regenfolie boven een viertal rijen door

der panelen zijn geteeld op termijn een meerprijs gaan

een installatie met zonnepanelen. “Deze proef toonde

opleveren. “We merken nu al dat er veel belangstelling

aan dat rode bessen prima te telen zijn onder zonnepa-

is vanuit de handel. Ik ben er dan ook van overtuigd dat

nelen. De panelen moeten echter wel minimaal 40 pro-

afnemers in de toekomst bereid zijn om iets extra’s te be-

cent licht doorlaten; anders is het lastig om de produc-

talen voor duurzaam geteelde bessen. Mits je hier een

tie op peil te houden.”

goed marketingverhaal omheen weet te bouwen.”

De teler wilde met de zonnepanelen vooral minder last

Toch plaatst de teler ook enkele kanttekeningen. Zo

hebben van weersinvloeden. “Regenfolie wordt pas een

blijft de productie onder de panelen tot nu toe op peil,

week voor de oogst opgebracht en beschermt daar-

maar is het wel de vraag of dat de komende jaren zo

door onvoldoende tegen nachtvorst, sneeuw en regen.

blijft. “Dat is afwachten; je moet dit over meerdere jaren

Ook zijn folie-overkappingen slecht bestand tegen wind.

bezien”, geeft hij aan. “Daarnaast luistert alles veel nau-

Dit alles brengt behoorlijk wat ondernemersrisico’s met

wer, je kunt het vergelijken met kasteelt. Voor een op-

zich mee, zeker nu het klimaat steeds extremer wordt.

timale groei moet je bijvoorbeeld heel gericht kunnen

We zijn de afgelopen jaren onder meer verhageld en

bemesten en watergeven. Daarom zijn wij ook geswitcht

hadden veel last van zonnebrand. Dat wil ik niet meer.

naar de teelt in potten. Dit heeft ook als voordeel dat

Zonnepanelen bieden meer oogstzekerheid en maken

bodemziekten een minder grote rol spelen. Een en an-

je op die manier minder kwetsbaar als ondernemer.”

der vergde echter wel een behoorlijke investering.”

Kusters werkt samen met GroenLeven: een bedrijf ge-

Een ander aandachtspunt is dat insecten beter gedij-

specialiseerd in grootschalige zonneprojecten. “Groen-

en in een teelt onder panelen. “Monitoren is daarom

Leven heeft de investering bekostigd, alle vergunningen

cruciaal: je moet er continu bovenop zitten en indien

geregeld en de SDE-subsidie aangevraagd. Daar staat

nodig bijsturen. Het is een compleet andere manier van

tegenover dat zij de stroomopbrengsten ontvangen,

werken. Maar ondanks deze extra inspanningen, levert

plus de SDE. Ze betalen mij een vergoeding voor het

de teelt onder panelen onder de streep meer op; daar

beschikbaar stellen van mijn percelen. Voor die vergoe-

ben ik van overtuigd. Om die reden willen we het areaal

ding, daar kun je het echter niet voor doen. Je moet de

rode bessen onder panelen volgend jaar uitbreiden

winst echt halen uit de extra zekerheid die je creëert en

naar vier hectare.”

de teeltvoordelen die de panelen opleveren.”
Zo krijgen schimmels als botrytis volgens de onderne-

Rust op bedrijf

mer minder kans onder de panelen, omdat het gewas

Ook Maarten van Hoof uit Olland ervaart de voordelen

niet meer nat wordt. “Daarnaast is het klimaat onder

van de frambozen- en bramenteelt onder zonnepane-

de panelen gelijkmatiger. In de zomer is het er vijf tot

len. “Onder de panelen ligt de productie weliswaar 4,5

tien graden koeler dan onder folie; bij nachtvorst is het

procent lager, maar dat wordt ruimschoots gecompen-

er juist enkele graden warmer. Afgelopen voorjaar was

seerd door de arbeidsbesparing. We hoeven immers

het behoorlijk koud en nat, maar daar had ik onder de

geen regenfolie meer op te brengen of eraf te halen.

panelen geen last van. Hier was sprake van een stabiel

Daarnaast bespaar ik natuurlijk op de folie zelf. En niet

klimaat, wat resulteerde in een betere zetting en trosvor-

te vergeten: de arbeidsomstandigheden verbeteren

ming. Op die manier draagt de teelt onder panelen ook

significant.” De grootste winst is volgens Van Hoof echter

bij aan een betere waarborging van de productkwali-

de grotere oogstzekerheid. “Zonnepanelen zijn beter be-

teit.”

stand tegen extreem weer dan regenfolie. En dat brengt

Dat weersinvloeden een minder grote rol spelen, biedt

meer rust op je bedrijf; je hoeft niet steeds bang te zijn

volgens Kusters ook voordelen op het personele vlak.

dat je oogst geruïneerd wordt.”

“Doordat de regen ons geen parten meer speelt, kun-

Volgend jaar wil Van Hoof zijn areaal zachtfruit onder

nen we in de wintermaanden altijd doorgaan met

panelen uitbreiden naar tien hectare. De ondernemer

snoeien. En doordat het ’s zomers minder warm is onder

vindt het vooral belangrijk om zelf te kunnen partici-

de panelen, zijn de arbeidsomstandigheden beter. Dat

peren in dit project. “De panelen die er nu liggen, zijn
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Rini Kusters: ‘Ik ben ervan overtuigd dat afnemers
in de toekomst bereid zijn om iets extra’s te
betalen voor duurzaam geteelde bessen.’

eigendom van GroenLeven. Volgens het contract moe-

rekenen; zonnepanelen zijn namelijk vele malen duur-

ten die 25 jaar blijven liggen. Maar ik ben pas 37 en wil

der dan regenfolie. Er zijn dus nog wel de nodige onze-

graag zelf zeggenschap houden over mijn gronden; ik

kere eindjes.” 

wil niet worden belemmerd in mijn toekomstige ondernemerskeuzes.”
Om die reden onderzoekt Van Hoof momenteel of hij
het project samen met een regionale investeerder kan
vormgeven. “Wanneer de investeerder zijn geld heeft
terugverdiend, heb ik weer volledige zeggenschap
over mijn percelen. En op termijn ga ik er hopelijk ook
iets aan verdienen. De gestegen energieprijzen zou-

‘FRUIT TELEN MOET GEEN
BIJZAAK WORDEN’

den mijn plannen makkelijker moeten maken, maar je

Hoewel Maarten van Hoof kansen ziet in de

moet zo’n project wel over een langere termijn bekij-

teelt onder zonnepanelen, waarschuwt hij

ken. Desondanks creëer ik hiermee hopelijk een extra

dat hierin ook een mogelijke bedreiging voor

inkomstenbron en dat versterkt mijn bedrijfsvoering.

de fruitteelt kan schuilen. “We moeten als

Zeker wanneer we na verloop van tijd ook een meer-

sector opletten dat er geen fruitbedrijven wor-

prijs kunnen beuren voor fruit geteeld onder zonnepa-

den opgezet, met als doel een zonnepark te

nelen. Kortom: met de teelt onder panelen bouw je

realiseren. Ik hoorde onlangs dat een ener-

meer zekerheid in, over de hele breedte van je bedrijfs-

giebedrijf gronden had aangekocht voor het

voering.”

plaatsen van zonnepanelen. En zij zochten

Maar de ondernemer is tegelijkertijd ook eerlijk: het is

een teler om hier fruit onder te produceren.

niet eenvoudig om een investeerder te vinden en om

Fruit telen wordt dan dus bijzaak, en dat lijkt

een bank zover te krijgen dat deze hierin meegaat. “Ik

me niet wenselijk. Dit kan immers tot een be-

ben met diverse partijen in gesprek om de mogelijkhe-

hoorlijke marktverstoring leiden. Daar moeten

den te onderzoeken. Daarnaast is het verkrijgen van

we wel alert op zijn.”

SDE-subsidie een must om het project rond te kunnen
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MARKTZICHT

Conference

beter betaald

Import kleinfruit
sterk gestegen

“Telers houden vast aan hun vraagprijs;

Duitsland – De import van frambozen,

ze geven hun peren niet makkelijk uit

bramen en blauwe bessen is van

handen”, ervoer Emanuel Sluis vorige

2015 tot 2020 verdubbeld en kwam uit

week. Aan het begin van deze week lijkt

op 117 miljoen kilo. Deze toename is

dat terecht. “Zowel de vraag naar als de

groter dan de hele Duitse productie,

prijs van Conference is nu aangetrok-

die net geen 40 miljoen kilo omvat.

ken”, vertelde hij afgelopen dinsdag.

De import van blauwe bes steeg van

“Daarmee wordt ook de goede kwaliteit

6 miljoen kilo in 2010 tot meer dan

beter betaald dan de gemiddelde kwa-

60 miljoen kilo in 2020. De import

liteit peren. Want over meer jaren bezien

van bramen en frambozen is minder

werden die ook

spectaculair gestegen, maar toch al-

vorige week al

tijd meer dan verdubbeld in deze tien

goed betaald,

jaar. Rode bes is blijkbaar een nicheproduct dat niet zo sterk

maar kwam de

meelift in de wereldwijde groei van houtig kleinfruit.

meerwaarde
van de goede
kwaliteiten toen
nog niet tot
uiting in de prijs.
Kopers kwamen

Akkoord Nieuw-Zeeland en
Verenigd Koninkrijk

toen de telers

London - Appels uit Nieuw-Zeeland kunnen met afnemende

maar moei-

heffingen naar het Verenigd Koninkrijk worden geëxporteerd.

zaam tegemoet,

Daarmee keren met de Brexit oude tijden terug. Na de Tweede

wellicht omdat

Wereldoorlog hadden de landen van het Gemenebest, het

hun afnemers

verbond met alle voormalige koloniën van het Verenigd Konink-

daar nog niet

rijk, eenvoudig toegang tot de Engelse markt. Dat verviel met de

in meegingen.

toetreding tot de EEG in 1973. Volgens een nieuw handelsakkoord

Daar is deze

tussen beide landen worden de importheffingen op appels uit

week beweging

Nieuw-Zeeland in drie stappen afgebouwd. Volgend jaar is deze

in gekomen,

import vrij tot de Britse appeloogst begint. Na drie jaar geldt dat

zowel vanuit de binnenlandse vraag als

voor het hele kalenderjaar, waarbij de import boven de 20 mil-

bijvoorbeeld die uit Polen. Ook daar zijn

joen kilo nog wordt belast. Na vier jaar vervalt dit ook en kunnen

kopers meer bereid hogere prijzen neer

Nieuw-Zeelandse appels het hele jaar door zonder importheffing

te leggen, althans voor Conference.

naar het Verenigd Koninkrijk worden uitgevoerd.

Want de belangstelling voor Beurré Alexander Lucas is wat geluwd. Dat draagt
er weer aan bij dat de vraag er niet
altijd is als telers dit ras aanbieden. En
als dat wel zo is, is het aanbod niet altijd
beschikbaar. De prijzen voor Elstar zaten
vorige week al in de lift. Het is te merken
dat de appels van de laatste pluk nu zijn
afgezet. Afnemers betalen nette prijzen
voor de betere kwaliteit uit de ULO-bewaring en zetten dat ook meteen af. Daarentegen loopt de verkoop van Jonagold
heel erg moeizaam.”
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Servisch fruit aantrekkelijk
voor retail

Dirk breidt uit

Servië - De Neder-

Supermarkt Dirk van den Broek

landse ambassade

heeft nu 126 filialen, maar daar

in Belgrado en de

gaat de komende jaren ver-

Amerikaanse organi-

andering in komen. De super-

satie USAID hebben

marktketen zet in op een groei

in belangrijke mate

van 10 tot 15 winkels per jaar,

bijgedragen aan de

meldt Distrifood. De focus ligt

verbreding en vooral

daarbij op locaties van 800 tot

verbetering van de

2000 m2 rond Purmerend, Haar-

teelt van zachtfruit

lem, Amersfoort en Breda.

in Servië. Het land
staat bekend om de
productie van frambozen, vaak voor de
verwerkende industrie.
Maar dankzij bovengenoemde buitenlandse kennis hebben

Rode
Conference
naar China

telers zich verenigd in

Na de gewone Conference

coöperaties, waarvan

brengt de Belgische Fruitvei-

de leden vooral ook

ling BFV dit jaar voor het eerst

blauwe bessen zijn

de rode Conference op de

gaan telen voor de

Chinese markt. Een Chinese

verse markt. En niet

influencer roemde tijdens een

zonder succes, zo

grote beurs voor importpro-

bleek uit de categorie manager Groenten en Fruit van Ahold Del-

ducten deze nieuwe peer. De

haize in het land. Tijdens het eerste Berry Business Forum, gehouden

BFV werkt hierbij samen met

in Servië, prees hij de inspanningen om grotere volumes van betere

Dole, de multinational bekend

kwaliteit aan te bieden. Daar kan een grote supermarkt immers wel

van de bananen.

wat mee.

Productie peren bijgesteld
België – De productie van peren in België lijkt aanzienlijk hoger
uit te vallen dan in augustus is geraamd. Tijdens Prognosfruit is
een raming van 295 miljoen kilo gepresenteerd. Maar tijdens
het webinar van het AMI bleek dat tot 335 miljoen kilo te zijn
toegenomen. De belangrijkste reden hiervoor is de betere uitgroei van de vruchten. In de winkel zijn de prijzen voor peren
hoger dan voorgaande jaren, maar dat heeft volgens
Schwartau geen gevolgen voor de verkochte volumes.
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ANTON OOSTVEEN, FREELANCE JOURNALIST, FRUITTEELT@NFOFRUIT.NL

Verschillen per land erg groot
Brussel - De wereldwijde druk op de appelmarkt lijkt

de prijs van € 0,75 naar

de Europese Unie relatief weinig te deren, concludeert

€ 0,68. In België was de

de Europese Commissie bij de maandelijkse presen-

daling meer dan gemid-

tatie van de appelprijzen in de unie. Die lopen per

deld; van € 0,67 naar

land ver uiteen, afhankelijk van de mate waarin een

€ 0,55. In Duitsland steeg

land afhankelijk is van de export. Zo begon het Pool-

de middenprijs met enke-

se afzetseizoen met historisch lage prijzen door het

le centen tot € 0,67. Daar-

overschot van de oogst uit 2020. Dat leek een maand

mee zet de bescheiden,

later iets aan te trekken, maar vorig maand lagen de

maar continue stijging

prijzen weer op € 0,28 per kilo, nog onder het vijfjaar-

zich voort net boven

lijks gemiddelde van € 0,31 per kilo. Daarentegen lijkt

het gemiddelde van

Frankrijk op een andere planeet te liggen. Het seizoen

de afgelopen vijf jaar.

begon in augustus met gemiddeld € 1,49 per kilo.

Italië is het vierde land

Dat is in september en oktober afgenomen tot € 1,34

waarvan de Europese

respectievelijk € 1,33. Dat is ver boven het record van

Commissie de prijzen volgt en vergelijkt met die uit de

ongeveer € 1,15 in deze periode. Zowel in Frankrijk als

afgelopen jaren. Vanaf het begin van dit afzetseizoen

in Polen gaat het om de prijzen voor verpakt product.

ligt de gemiddelde prijs daar net boven de € 0,80 per

In de meeste landen is de gemiddelde prijs in oktober

kilo, boven de prijzen van vorig jaar en ruim boven het

iets lager dan in september. In Nederland daalde

vijfjaarlijks gemiddelde.

Turkse export groeit tegen de trend in
Turkije wint de slag in de stagne-

naar voren als concurrent bij de

Amerikaanse export. Naar Rusland

rende, wereldwijde export van

export van appels buiten de Eu-

ging 60 miljoen kilo, terwijl dat vijf

appels. Die krimpt al zeven jaar

ropese Unie. In de analyse wordt

jaar geleden nog maar 3 miljoen

met een procent per jaar, ter-

nog eens duidelijk hoezeer Turkije

kilo was. Moldavië was tot voor

wijl de Turkse export van appels

menig exporterend land de voet

kort de leverancier voor het duur-

dubbele groeicijfers laat zien, zo

dwars zet, zoals Polen en Italië in

dere segment in de Russische

blijkt uit een analyse op Eastfruit.

Noord-Afrika, Moldavië in Rusland

appelmarkt. Maar dankzij nieuwe

com. Turkije verdringt daarmee

en de Verenigde Staten in India.

aanplanten met moderne rassen

andere exporteurs. Het land kwam

Dat vergroot ook de druk op de

is Turkije dat segment ook aan het

tijdens Prognosfruit van dit jaar al

Europese markt.

overnemen. Daarnaast blijft het

Het afgelopen seizoen is de Turkse

land ook actief op de traditionele

appelexport anderhalf maal zo

afzetmarkten in het Midden-Oos-

groot geworden en bedroeg bijna

ten en Noord-Afrika. Zoals uit de

300 miljoen kilo. Dat is een verdub-

stagnerende export blijkt, staan

beling ten opzichte van vijf seizoe-

appelprijzen wereldwijd onder

nen eerder en de groei zet dit jaar

druk. Desondanks breidt de Turkse

door. Ook in de eerste maanden

appelteelt uit. “Blijkbaar kan die

van dit afzetseizoen zijn de volu-

nog uit de voeten met lagere prij-

mes anderhalf maal zo groot als

zen”, constateert een economist

een jaar eerder. Het afgelopen sei-

van de FAO in de analyse op East-

zoen heeft India een recordhoe-

fruit.com. De FAO is het agrarische

veelheid appels uit Turkije geïm-

departement van de Verenigde

porteerd van bijna 70 miljoen kilo,

Naties.

een serieuze bedreiging voor de
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Werkbezoek Ctgb: over nut, ernst en noodzaak
Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen (Ctgb) bracht op 12 november een
werkbezoek aan de fruitteeltsector en de NFO.
Doel van het werkbezoek was het opdoen van kennis over de fruitteeltpraktijk en de (voorziene) knelpunten in de gewasbescherming. Gewasbeschermingsmiddelen zijn onmisbaar voor de teelt van
een rendabel kwaliteitsproduct. Een werkbezoek is
hiervoor een goede vorm en draagt bovendien bij
aan wederzijds begrip. Het werkbezoek vond plaats
op Proeftuin Randwijk en op fruitteeltbedrijf van de
familie De Kat Angelino in Kesteren.
Op Proeftuin Randwijk belichtte Herman Helsen
de gewasbeschermingsaanpak bij perenbladvlo
en suzuki-fruitvlieg. Bij perenbladvlo is de inzet van
gewasbeschermingsmiddelen sinds de jaren tach-

Gerard van den Anker in discussie met het Ctgb.

tig door de geïntegreerde aanpak en inzet van
natuurlijke vijanden fors teruggebracht. Deze geïn-

de zorgen over een effectieve gewasbescherming

tegreerde aanpak slaagt alleen als de sector kan

groot. Zeker in een nat jaar zoals dat in 2021 is dat

beschikken over selectieve insecticiden om op het

het geval.

juiste moment kunnen inzetten.
Dick en Roy de Kat Angelino bespraken tijden het
Jan Peeters toonde het College nieuwe ontwikke-

werkbezoek de voordelen van een emissiebespa-

lingen. De inzet van hagelnetten, afgeschermd

rende drierijenspuit. Ook benadrukten ze kunnen

telen en de biologische teelt. Ook in deze teelt zijn

beschikken over goedwerkende middelen.
Tijdens het werkbezoek werd er veel gediscussieerd
over verschillende vraagstukken. Zo is iedereen het
erover eens dat er een kader moet komen voor precisie. Ook is ingebracht dat het etiket nog niet altijd
aansluit bij de praktijk en dat er nog altijd verschillen in toelatingen tussen de EU-lidstaten zijn.
Vanuit Ctgb werd aangeven dat praktijkkennis van
belang is om hun werk goed te kunnen doen en
dat een nauwere samenwerking tussen praktijk en
de toelatingshouders van belang is om middelen
te kunnen behouden. Het Ctgb maakt geen toelatingsbeleid. Het toelatingsbeleid voor gewasbeschermingsmiddelen wordt door de EU vastgesteld.
Vanuit de NFO werd als belangrijkste boodschap
meegegeven dat juist nu veel middelen verdwijnen
we zuinig moeten zijn op het behoud van de overgebleven middelen. De marges binnen het kader

Jan Peeters geeft uitleg over gewasbescherming

waar het Ctgb moet werken zijn smal. Maar crea-

biologische teelt en wat. Als deze ontbreekt heeft dat

tiviteit binnen de marges kunnen wel het verschil

grote gevolgen voor de kwaliteit.
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maken.

COLUMN
SIEP KONING
SKONING@NFOFRUIT.NL

Waardecreatie
in ketens biedt kansen
Sinds begin dit jaar is de primaire sector in
gesprek met de retail. De aanleiding hiervoor is dat het verdienmodel van boeren
en tuinders al jaren onder druk staat. De
bovenwettelijke eisen nemen alsmaar toe
zonder dat hier compensatie tegenover
staat.
Uit de gesprekken komt naar voren dat
retailketens op zoek zijn naar unieke eigen
concepten met toegevoegde waarde.
Zij zien dat soort concepten als de weg
om minder prijsafhankelijk te zijn van hun
concurrenten en om ruimte te creëren
voor compensatie aan boeren en tuinders
voor de bovenwettelijke eisen. Ook geven
de supermarkten aan te streven naar een
zo groot mogelijk Nederlands sortiment in
het schap. De afspraken moeten gemaakt
worden in ketens waarbij iedere schakel
dus ook boeren en tuinders gezamenlijk de
afspraken maken.
De NFO vindt het belangrijk om aan deze
gesprekken deel te nemen: supermarkten
wijzen op hun verantwoordelijkheid, de
sector informeren en de discussie aanjagen. Als supers op zoek zijn naar unieke
concepten dan kunnen in de NFO niet
onderscheidende elementen worden geschrapt Een voorbeeld is het residubeleid
van retailketens. Dit is gericht op voedselveiligheid, dus een randvoorwaarde en
geen onderscheidend onderdeel van een
concept. Stop daarom met allerlei verschillende residueisen maar voer als retail één
beleid. Het huidige beleid bezorgt onze
telers hoofdbrekens om de gewasbescherming rond te krijgen.
Albert Heijn neemt het voortouw in deze
discussie. Ook in de fruitteeltsector is deze
super bezig met het uitrollen van het “Beter
Voor” programma. Fruittelers zijn hierbij
betrokken en een compensatie van extra
eisen is een onderdeel van het programma. Albert Heijn is dit jaar ook gestopt met
Franse Elstar in het schap: een goed voorbeeld voor andere ketens om te volgen.
Iedereen in de sector heeft een verantwoordelijkheid om deze discussie tot resultaat te
brengen ga daarom met uw ketenpartners
in gesprek.

NFO NIEUWS
Eerste vrijstellingen voor 2022 aangevraagd
De NFO heeft de eerste drie vrijstellingen van gewasbeschermingsmiddelen voor 2022 ingediend. Het gaat om
vrijstellingen voor Ovitex in de teelt van bessen, Raptol in
de teelt van appel en Curatio in de biologische teelt van
appel en peer. De aankomende weken gaat de NFO nog
meer vrijstellingen aanvragen.
Positief is dat er geen aanvraag nodig is voor Ovitex in
appel en peer en voor Thiovit Jet in de biologische teelt
van appel en peer. Hiervoor zijn afgelopen jaar reguliere
toelatingen gerealiseerd. Desondanks wegen deze toelatingen niet op tegen de afnemende omvang van het
middelenpakket. In 2022 kunnen mancozeb en Envidor
niet meer ingezet worden en kunnen Affirm en Steward
alleen in 2022 nog ingezet worden.

Supermark

ten willen
zich met u
nieke eige
ondersche
n concep
iden van h
ten
un concurr
enten.
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ONDERNEMERSCHAP

Komst arbeidsmigranten
niet meer vanzelfsprekend
Arbeidsmigranten zijn onmisbaar in de fruitteelt. Deze afhankelijkheid gaat telers op termijn
voor grote uitdagingen stellen, denkt socioloog en onderzoeker Jan Cremers. Hij voorziet
namelijk dat de schaarste aan arbeidsmigranten verder zal doorzetten.

ANK VAN LIER, FREELANCE JOURNALIST, EN LILY VAN LAVIEREN, BELEIDSMEDEWERKER NFO, FRUITTEELT@NFOFRUIT.NL

Na de val van de Berlijnse Muur

nieren in eigen land te houden,

leek het reservoir aan goedkope

en speelt de vergrijzing van de

Oost-Europese arbeidsmigran-

Oost-Europese bevolking een

ten jarenlang onuitputtelijk. De

rol.

laatste jaren is er echter een
kentering zichtbaar: steeds meer

Gezien worden

ondernemers merken dat het

Werkgevers stellen al van alles in

lastiger wordt om voldoende

het werk om arbeidsmigranten

buitenlandse medewerkers te vin-

te bewegen tóch naar Neder-

den. Jan Cremers, socioloog en

land te komen. Dat was vooral

onderzoeker bij Tilburg University

zichtbaar in de coronatijd, toen

en bestuurslid van het Kenniscen-

sommige werkgevers arbeids-

trum Arbeidsmigranten, verwacht

migranten zelfs aanboden om

dat deze tendens zal doorzetten

per vliegtuig naar Nederland te

als niet onmiddellijk maatregelen

komen. “Zo laat je je buitenland-

worden getroffen. “Ik wil er geen

Volgens Jan Cremers voelen veel

doekjes om winden: als er niets

arbeidsmigranten zich niet prettig op

ze ertoe doen”, zegt Cremers,

hun werkplek.

“je toont waardering. En dat is

gebeurt, zal een groot deel van
de arbeidsmigranten over tien

Foto: Jan Reinier van der Vlie

jaar niet meer werkzaam zijn in
Nederland. Een van de redenen

se arbeidskrachten merken dat

cruciaal. Hier moeten telers veel
meer op gaan inzetten. Waardering tonen, is een belangrijke

hiervoor is dat de economische situatie in de landen

sleutel tot de oplossing van het arbeidstekort.”

van herkomst verbetert. Daarnaast proberen Oost-Eu-

Volgens Cremers daalt het aanbod aan arbeidsmigran-

ropese overheden hun mensen op verschillende ma-

ten onder meer doordat veel van hen zich niet prettig
voelen op hun werkplek. “Er hangt vaak een sfeer van
angst in plaats van waardering. Arbeidsmigranten
voelen zich niet zeker over hun werksituatie en zijn bang

Ondernemerschap kenmerkt zich door een kriti-

dat ze ieder moment hun baan kunnen verliezen. En

sche blik naar jezelf, contact met de omgeving,

buitenlandse medewerkers worden vaak anders behan-

commercieel zijn, goed data-management en

deld dan hun Nederlandse collega’s. Zo worden zij vaak

leiderschap tonen. In dit artikel komt het aspect

niet ingelicht over arbeidvoorwaarden en contractuele

leiderschap tonen aan bod.

afspraken. Of ze weten niet hoe ze zich ziek moeten melden. Doen ze dit toch, dan zijn ze bang om te worden
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ontslagen en hun inkomen te verliezen. Dit soort zaken
motiveren arbeidsmigranten niet om naar Nederland te
komen.”
Cremers pleit er dan ook voor om de arbeidsmigrant op
dezelfde manier te behandelen als een Nederlandse
medewerker. “Niet als nummer, maar als werknemer.
Waarom worden arbeidsmigranten bijvoorbeeld vaak
ingezet via een uitzendbureau en niet in vaste dienst
genomen? En waarom zijn de arbo-omstandigheden
dikwijls niet gelijk? Het ontbreken van een P&O-achtige
benadering is op zijn minst opmerkelijk. Dat creëert
ongelijkheid, en dat voelen mensen. Gezien en gewaardeerd worden, dat is voor hen het allerbelangrijkst.”
Volgens Cremers kunnen Nederlandse ondernemers
op dit vlak nog wat leren van de Duitsers. “Daar worden

‘Gezien en gewaardeerd worden, is voor

arbeidsmigranten met open armen verwelkomd. En krij-

arbeidsmigranten het allerbelangrijkst.’

gen ze bijvoorbeeld de gelegenheid om de Duitse taal

Foto: NFO

te leren. Hier in Nederland moffelen we arbeidsmigranten soort van weg, doen we net alsof ze er niet zijn. Ook
de politiek neemt een dergelijke houding aan. Terwijl
inmiddels 10 procent van onze beroepsbevolking bestaat uit arbeidsmigranten. We moeten wat dat betreft
echt toe naar een andere mindset.”

KORTCYCLISCHE ARBEID
BIEDT PERSPECTIEF

Gezonde mix

De fruitteelt kenmerkt zich vooral door kortcycli-

Cremers ziet nog andere oplossingen voor het dreigen-

sche arbeid. Dat geeft de sector een voorsprong

de personeelstekort. “De fruitteelt zou meer jongeren

ten opzichte van andere agrarische sectoren.

moeten werven. Maar daarvoor is wel een ander soort

“Deze kortcyclische arbeidsmigranten zijn niet op

arbeid nodig. Techniek en verdergaande robotisering,

zoek naar een vaste aanstelling en hebben vaak

bijvoorbeeld: dat zijn zaken die jongeren aanspreken.

nog een baan in hun thuisland”, zegt Cremers.

Sowieso wordt werken met je handen tegenwoordig als

“Het zijn dikwijls jonge mensen, die in hun vakantie

minder waardevol gezien dan ‘hoofdarbeid’. Niet voor

even appels gaan plukken in Nederland om een

niets studeren jongeren langer door, zodat zij een be-

zakcentje bij te verdienen. Maar hun leven staat

roep kunnen gaan uitoefenen met een hogere status.

niet ‘on hold’ door deze baan in het buitenland;

Daarom moeten werkzaamheden in de fruitteelt worden

iets wat je bij arbeidsmigranten die voor langere

aangepast en aantrekkelijker gemaakt voor een jonge-

tijd komen vaak wel ziet.”

re doelgroep.”

Het aanbod aan arbeidsmigranten die voor kor-

Cremers voorziet dat technische innovaties in de toe-

tere tijd naar Nederland willen komen, nam de

komst sowieso een groot deel van het arbeidsprobleem

afgelopen jaren toe. En dit zal volgens Cremers

gaan oplossen. “Robots en machines kunnen veel

waarschijnlijk beter op peil blijven dan dat van

handarbeid gaan vervangen. Maar dergelijke techno-

seizoensarbeiders die voor langere tijd komen.

logische ontwikkelingen brengen ook extra kosten met

“Om arbeidsmigranten over de streep te trekken

zich mee. Deze zijn niet voor iedere teler rond te reke-

om voor kortere tijd naar Nederland te komen,

nen. Of robotisering een oplossing vormt, hangt af van

kan een fruitteler zijn mensen bijvoorbeeld ook

het bedrijf en vooral ook van de afzetmarkt. Tegelijkertijd

cursussen of scholing aanbieden. Zo onderscheid

zal de robotisering het werk in de fruitteelt aantrekkelij-

je je van de concurrentie in andere landen, zullen

ker maken - niet alleen voor jongeren, maar ook voor

arbeidsmigranten eerder voor jou kiezen. En dit is

arbeidsmigranten. Samenvattend: het oplossen van het

nog extra van belang vanwege de toenemende

personeelsprobleem ligt in een gezonde mix van tech-

vergrijzing in Oost-Europa.”

nologische innovatie, het binden van jongeren én meer
waardering van arbeidsmigranten.” 
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PROMOTIE

Sociale media
zetten uw bedrijf
op de kaart
Sociale media zijn niet meer weg te denken in de marketing en communicatie van bedrijven.
Kanalen zoals Facebook en Instagram bieden een groot bereik. Op deze pagina’s leest u hoe u
deze tools kunt inzetten.

LILY VAN LAVIEREN, BELEIDSMEDEWERKER NFO, LVLAVIEREN@NFOFRUIT.NL

Sociale media hebben een groot
bereik. Het is dé plek waar mensen
op zoek gaan naar kennis, ervarin-

#TROTSOPDEFRUITTELER

gen en verhalen. Volgers gebruiken

Binnenkort start de sociale mediatraining #Trotsopdefruitteler. Tijdens

de platformen om content te delen

deze training krijgt u praktische tips en terugkoppeling op uw sociale

en met elkaar te communiceren.

media-inzet. De training wordt georganiseerd vanuit Platform FRUIT-

Bedrijven kunnen hiervan gebruik-

VOORUIT.NL. Voor meer informatie hierover of over sociale media in

maken; het kan ze veel potentiële

het algemeen, kunt u contact opnemen met de NFO, via lvlavieren@

klanten opleveren!

nfofruit.nl.

Bedrijven er organisaties gebruiken

door berichten te posten over wat er

sociale media voor verschillen-

bijvoorbeeld gebeurt op uw bedrijf,

de doeleinden. Voorbeelden zijn

of te laten zien waar u als bedrijf

naamsbekendheid vergroten of

goed in bent. Overigens heeft u

nieuwe klanten werven. Naams-

voor dit doel wel al een bepaald

bekendheid kunt u bijvoorbeeld

aantal volgers nodig. Werk daar dus

creëren door berichten te plaatsen

eerst aan, bijvoorbeeld door beken-

waarop volgers kunnen reageren

den en vrienden uit te nodigen om

en/of die ze kunnen delen. Nieu-

uw bedrijfspagina te liken.

we klanten kunt u werven met een

Volg de NFO op Facebook
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leuke aanbieding of actie. Schrijf

Adverteren

bijvoorbeeld een prijsvraag uit,

Via sociale media is het ook mo-

zoals ‘hoeveel appels zitten er in

gelijk om te adverteren. Daarmee

deze kist?’

vergroot u het bereik van uw be-

Een heel ander doel waarvoor u

richten en dus de bekendheid van

sociale media kunt inzetten, is het

uw bedrijf. Ook adverteren kunt u

verbeteren van de reputatie van uw

inzetten voor verschillende doel-

bedrijf en/of de sector. Dit doet u

einden. Een voorbeeld is meer

Wilt u vooral online contact leggen
met andere bedrijven, dan is naast
Facebook LinkedIn een geschikt
kanaal. LinkedIn gebruikt u vooral
als u een groot zakelijk netwerk wilt
opbouwen. Op zowel Facebook,
Instagram als LinkedIn is het mogelijk om een bedrijfsaccount aan
te maken. Hier kunnen berichten
worden geplaatst onder de naam
van het bedrijf.
Bedrijfspagina’s NFO op Facebook en Instagram.

Berichten plannen
Kies een vast moment in de week
om berichten te plaatsen. Uw volgers weten dan wanneer zij nieuws

pagina-vind-ik-leuks genereren als

ale mediakanalen. De content op

van uw bedrijf kunnen verwachten,

u wilt dat meer mensen uw bedrijf

Instagram bestaat vooral uit foto’s

wat de kans vergroot dat zij uw be-

online kunnen vinden, volgen en

en video’s. Dit spreekt jongeren het

richten gaan lezen en liken.

leuk vinden. Advertenties zijn dus

meest aan. Instagram is dus een

Op zowel Facebook als Instagram

geschikt als u online wilt groeien of

interessant kanaal als u jongeren

kunt u de plaatsing van uw berich-

een bepaald product wilt verkopen.

wilt bereiken. Facebook biedt veel

ten plannen. U kunt op één moment

Adverteren is minder geschikt als u

mogelijkheden om een bedrijf

meerdere berichten klaarzetten

de reputatie van uw bedrijf wilt ver-

online te profileren. Op Facebook is

voor de komende dagen, weken of

beteren. Met adverteren vergroot

het belangrijk – meer dan op Insta-

zelfs voor de komende maand.

u namelijk vooral uw bereik, terwijl

gram – dat volgers berichten liken,

De kracht van sociale media is dat

het voor het verbeteren van de

delen en erop reageren. Reacties

uw bedrijf regelmatig online zicht-

reputatie vooral van belang is dat u

kunt u oproepen door het stellen

baar is en dat u contact houdt met

uw volgers overtuigt van uw kracht.

van vragen.

uw volgers. 

Daar kunt u beter aan werken via
gewone berichten op uw sociale
mediakanalen.
1. N
 odig bekenden en vrienden uit om uw bedrijfspagina te liken.
Daarmee vergoot u het bereik van uw berichten.

Volg de NFO via
NFOfruit (Facebook)
en @nfofruit
(Instagram)

2. Plaats bij elk bericht een aantrekkelijke foto.
3. Vul zoveel mogelijk gegevens over uw bedrijf in.
4. S
 ociale media zijn snelle communicatieplatformen. Houd teksten
daarom kort.
5. Plaats alleen berichten waar u 100 procent achter staat.
6. G
 eef de volgers een kijkje achter de schermen op uw bedrijf.
7. H
 eeft u een boerderijwinkel? Gebruik dit gegeven dan in uw be-

Adverteren kost uiteraard geld,
maar voor elk budget is een advertentiecampagne op te zetten.
Advertenties op sociale media zijn
dus niet per se duur.

richten. Denk bijvoorbeeld aan: ‘Vanochtend nog aan de boom,
vandaag in onze winkel.’
8. R
 eageer en like berichten van anderen. #Trotsopdefruitteler bent
u immers samen.
9. S peel in op actualiteiten, bijvoorbeeld de Landelijke Fruitplukdagen, lokale bloesemtochten, etc. Of gebruik een inhaakkalender

Facebook vs. Instagram

via Google om aanleidingen te vinden voor berichten.

Instagram en Facebook zijn mo-

10. Gebruik de hashtags #Trotsopdefruitteler en #fruitteelt.

menteel de meest populaire soci-
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VAN KNOP TOT OOGST
HARDFRUIT DEEL 5

Turbulent jaar
pakt voor iedereen
anders uit
Bij het uitkomen van dit nummer is de ene teler zijn peren uit de bewaring al aan het sorteren,
terwijl de ander deze week de laatste appels heeft geplukt. De derde is druk met het rooien
van zijn hele bedrijf. Kortom: ze kijken alle drie terug op een turbulent jaar met uiteenlopende
inzichten voor de toekomst.
ANTON OOSTVEEN, FREELANCE JOURNALIST, FRUITTEELT@NFOFRUIT.NL

Sjako Kloosterman uit Kapelle is vorige week

een verzameling van verschillende rassen en

maandag weer begonnen met het sorteren van

plantafstanden met ook nog een lager stuk

zijn peren. “In de afloop van de oogst hebben

erin. Dat alles gaat eruit, waarna we het perceel

we ook wat gesorteerd, onder andere uit oog-

egaliseren en op gps zodanig inplanten dat het

punt van arbeidsspreiding. Maar nu zijn we echt

geschikt is om met de drierijenspuit te behande-

begonnen met de Conference uit de bewaring.

len. Ik breid hier mijn areaal van het conceptras

De resultaten bevestigen de indruk bij de oogst.

Migo verder uit. Die wordt centraal gesorteerd,

De productie is driekwart van wat het zou moe-

maar dat hoort erbij, daar kies je voor. Ik heb er

ten zijn, maar misschien wel mede daardoor is

alle vertrouwen in dat dit goed gebeurt. Tot nu

de maat gewoon goed. Bij Doyenné du Comice

toe heb ik ook geen enkele reden gehad om

heb ik dat nog niet zo scherp in beeld. In de

daar aan te twijfelen.”

oogst is de helft al verkocht en ongesorteerd

“Toch blijft Conference mijn hoofdras”, vervolgt

afgeleverd. De andere helft zit nog in de cel,

de teler. “Wij zijn laatst in Duitsland op bezoek

net als alle Beurré Alexander Lucas. Misschien

geweest in supermarkten en daar ligt het ras

verloopt de afzet daarvan nu wat stroever, maar

voor € 4 per kilo in het schap. Dan valt daarvan

ik heb daar toch een goede verwachting van.”

nog wel wat te halen bovenop de € 0,75 cent

“Buiten zou ik graag beginnen met snoeien,

die wij voor een kilo krijgen. Bij Migo heb je dat

maar er zit gewoonweg nog te veel blad aan

beter in de hand en bij peer is het resultaat

de bomen”, vertelde Kloosterman vorige week

van clubrassen ook niet zo zwart-wit goed of

woensdag. We kunnen nog vooruit met het

slecht als bij appels, zo heb ik het idee. Naast

rooien van een blok van twee hectare. Dat is

Conference als hoofdras mag het sortiment
qua pluktijdstip wat mij betreft verbreden. Die
arbeidspiek wordt steeds meer een probleem. Ik

‘Biologisch fruit telen is heel intensief;
je bed staat bij wijze van spreken
onder de boom’
20 fruitteelt 23-2021

hoor overal om me heen hier op Zuid-Beveland
dat de kleine oogst ook een geluk bij een ongeluk was. Een grotere oogst zou met grote moeite
op tijd van de bomen zijn gekomen.”

Pluk nog niet voorbij

pluk je met een geel doorgeslagen achtergrond voor

Peter Baars uit Eck en Wiel verkiest juist Xenia boven

een optimale smaak, vergelijk het met de tweede pluk

Conference. Hij rooit deze winter bijna een hectare ou-

Elstar”, licht hij toe. “Zo laat plukken is misschien niet

dere peren en plant dit conceptras daarvoor terug. “De

leuk, maar je stelt je er ook op in en dan is het met enke-

ideale peer”, zo omschrijft hij het ras. “In het begin is het

le dagen plukken ook weer klaar. Voor die laatste pluk

wel een lastig ras en moet je er bijvoorbeeld met blad-

uit zijn we nu de hagelnetten aan het oprollen. Ook die

bemesting bovenop zitten. Maar eenmaal in productie

verzachten de late pluk van dit perceel. Alles daarbui-

geeft Xenia meer kilo’s voor een betere prijs. Dat levert

ten is afgelopen zomer flink verhageld. “Daarom is het al

dus ook een veel beter saldo op. En de gevoeligheid

met al geen fijn jaar om op terug te kijken”, vertelde hij

voor perenbladvlo is veel minder, dat is toch ook een

vorige week donderdag.

hele geruststelling.”
Voorlopig is Baars nog niet aan het rooien toe. Afge-

Laatste oogst

lopen week is de derde en daarmee laatste pluk van

Kees Konijn is in De Beemster al druk aan het rooien,

Sprank geoogst. “De appels van dit nieuwe concept

van zijn hele boomgaard wel te verstaan. “Ik heb na de
oogst het besluit genomen om op
een andere manier verder te gaan
met mijn bedrijf. Noem het een
carrièreswitch, als is het gemakkelijker gezegd dan gedaan. Je fruitteeltbedrijf beginnen is een eitje,
ermee stoppen is een heftig proces. Het afgelopen jaar was slecht.
Door het slechte weer bedroeg de
perenproductie bijvoorbeeld nog
geen twintig ton per hectare. Ik ben
ambitieus en heb daardoor een
hoge kostprijs. Dan boer je in een
jaar als dit echt achteruit. Toch is
dat niet doorslaggevend geweest.
Het besef dat het anders moest,
kwam na de versoepelingen van
de coronamaatregelen afgelopen
zomer. Toen zag ik mijn leeftijdsgenoten weer meer. Maar daarbij
kwam ook serieus ziek en zeer naar
voren en dan realiseer je je dat je
ook ouder wordt en niet vanzelfsprekend zo intensief kan blijven
werken en leven. Want biologisch
fruit telen is heel intensief; je hebt
je bed bij wijze van spreken onder
de boom staan. Dat was dit jaar
bijvoorbeeld nodig door de schurftinfecties, maar we hebben ook een
jaar gehad met grote problemen
door de roze appelluis. Zo is er ieder
jaar wel wat en dat hoort er ook
bij. Maar dat betekent ook dat het
beter is om het nu rustiger aan te
gaan doen.” 

De foto is niet gemaakt bij een van de geïnterviewde telers.
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PCFRUIT

Resultaten proeven
van net over de grens
Snel kunnen bepalen of een bespuiting met een insecticide nodig is, de gevolgen van
hyperparasitering voor de biologische bestrijding van bladluis en oprukkende appelwantsen
in kleinfruit. Tim Beliën (pcfruit) lichtte deze drie onderwerpen alweer even geleden toe tijdens
een bijeenkomst bij pcfruit.

TEKST: ARJAN DE BRUINE, FREELANCE VAKREDACTEUR, FRUITTEELT@NFOFRUIT.NL

Pcfruit werkt momenteel aan een

een grafiek genereren, op basis

aankonden. Vervolgens voerde

methode om nuttige en schadelijke

waarvan hij kan besluiten om che-

pcfruit op 2 augustus een correc-

organismen snel te kunnen moni-

mie toe te passen of nuttigen hun

tiebespuiting met uit Sivanto Prime.

toren. “Dankzij deze methode is het

werk te laten doen. De monitoring

Een week later vond pcfruit geen

niet meer nodig om eitjes, larven,

verloopt in grote lijnen als volgt (zie

bladluizen meer, maar wel gemum-

volwassen of geparasiteerde organis-

ook tabel 1):

mificeerde bladluizen. Pas eind

men stuk voor stuk te tellen”, vertelt

 Kies per week 10 spots (planten/

augustus nam het aantal bladluizen

Tim Beliën (pcfruit). “De winst zit ‘m

plaatsen) willekeurig verspreid

weer toe, maar dat gold ook voor

erin dat je op een paar plekken kijkt

door het perceel.

de mummificering.

welke organismen er voorkomen.

 Inspecteer per spot 10 bladschij-

Behalve pcfruit werken ook acht

ven en 5 bloemen op de aanwe-

Belgische fruittelers nu met de nieu-

van het aantal exemplaren. Deze

zigheid van plagen en nuttigen.

we monitoringsmethode: in braam,

schatting wordt via een bepaalde

 Noteer per spot alleen het hoog-

framboos en rode bes. Zij monitoren

Vervolgens maak je een schatting

sleutel omgezet in een score voor de
plaagdruk, dan wel bescherming

bladluizen, spintmijt, trips en witte

ste scorecijfer (0 t/m 3).

vlieg. Dit onderzoek levert pcfruit

 Vul de scores in het Excel-blad.

door nuttigen. Deze strategie geeft

inzicht op bij welke schadedrempel

in ongeveer een uur tijd de situatie

Pcfruit paste de methode vorig jaar

een correctiebespuiting nodig is. In-

weer in twee tot vier percelen.”

toe in framboos. Eind juli bleek uit

dien nodig past pcfruit de schade-

Met behulp van een speciaal Ex-

de Excel-grafiek dat de nuttigen

drempel aan.

cel-bestand kan de teler vervolgens

de druk van bladluizen niet meer

Mogelijk komt het Excel-rekenblad

Tabel. 1. Sleutel bladluis en natuurlijke vijanden per blad
bladluis

mummies/blad

gaasvlieglarven lieveheersbeestjes orius (alle stadia)/
en -eieren/blad (alle stadia)/blad blad

0

geen

0

geen

geen

1

1-4

1

1-2

1

2

5-9

2

>2

2

3

kolonie

3

> 50% parasitering

Bron: Pcfruit
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Tabel 2. Vangsten Aphidius-sluipwespen
soort sluipwesp

aantal gevangen exemplaren
op plakval met geurstof

A. colemani

aantal gevangen exemplaren
op plakval zonder geurstof

0 exemplaren

0 exemplaren

A. ervi

27 exemplaren

2 exemplaren

A. matricariae

14 exemplaren

6 exemplaren

Bron: pcfruit

van pcfruit bleek meer dan 50 pro-

voederapparaat met een insecten-

cent van de uitgezette sluipwespen

lokkend suikermengsel. Uit de eerste

te zijn geparasiteerd.

proeven in kassen blijkt dat inder-

Vorig jaar zomer onderzocht pcfruit

daad het geval. De nuttige sluip-

in hoeverre hyperparasitering voor-

wespen leven in kassen met een

kwam op twee frambozenpercelen

dergelijk voederapparaat zeven

die zwaar waren aangetast door de

dagen langer dan in kassen waar

grote frambozenluis (Amphoropho-

zo’n voederapparaat ontbreekt.

ra idaei). In deze percelen waren

Ten slotte parasiteerde de sluipwesp

sluipwespen uitgezet als biologi-

Diplazon laetatorius ook zweefvlie-

sche bladluizenbestrijder. In een

gen. De larven van zweefvliegen

aanzienlijk deel van de mummies

zijn natuurlijke vijanden van onder

vond pcfruit echter sluipwespen die

andere bladluizen.

waren geparasiteerd door hyperpaDit jaar breidde pcfruit de proef uit

Afweerstof groene
appelwants

naar acht frambozenpercelen bij

In kleinfruit komen steeds vaker

Pcfruit vond een geurstof

vijf kleinfruittelers. Hier bleken sluip-

wantsen voor, zoals de groene ap-

die onder meer de groene

wespen in 25 tot 50 procent van de

pelwants, de behaarde wants en de

appelwants weert in kleinfruit.

mummies te zijn geparasiteerd. De

brandnetelwants. Afgelopen zomer

Of deze geurstof ook werkt in

sluipwespen waren zowel uitgezette

zette pcfruit een proef op met een

hardfruit, is nog niet onderzocht.

exemplaren als wespen die van na-

geurstof die de groene appelwants

Foto: Petra Koster

ture voorkomen in framboos. Pcfruit

afweert en schade moet voorko-

verzamelde in april, mei en juni

men. Op 15 juli hing pcfruit zakjes

maandelijks 100 tot 150 mummies

met deze geurstof in het gewas. Die

na afloop van het onderzoekspro-

per perceel.

datum bleek echter te laat, omdat

ject eind volgend jaar beschikbaar

Om hyperparasitering tegen te

de groene appelwantsen toen al

voor elke teler. De methode is voor-

gaan, onderzoekt pcfruit het effect

in het perceel waren gemigreerd.

lopig alleen geschikt voor gebruik in

van een geurstof die hyperparasite-

Door de hoge druk ontstond onver-

kleinfruit.

rende sluipwespen afstoot, maar de

mijdelijke vruchtschade.

nuttige Aphidius-sluipwespen juist

De geurstof bleek echter wél een

Hyperparasitering

aantrekt. Wanneer gele plakvallen

afweereffect te hebben: in het

Sluipwespen zijn essentieel voor de

worden behandeld met de geurstof,

onbehandelde object vond pcfruit

biologische bestrijding van bladluis.

blijken deze meer sluipwespen aan

iets meer groene appelwantsen en

Pcfruit vindt in mummies echter

te trekken dan gele plakvallen zon-

meer schade aan het blad dan in

steeds vaker sluipwesppoppen, die

der de geurstof (zie tabel 2).

de objecten waar de geurstof was

op hun beurt weer geparasiteerd

Ook onderzocht pcfruit of Aphidi-

gebruikt. Gebruik van de geurstof

zijn (hyperparasitering). Op sommi-

us-sluipwespen langer leven als zij

had echter geen effect op de hoe-

ge frambozen- en bramenpercelen

de beschikking hebben over een

veelheid vruchtschade. 

rasieten.

fruitteelt 23-2021 23

WERKWIJZER
Grootfruit

Snoei peer

deel wisselt. Daardoor moet er elk jaar wel een nieu-

Afgelopen jaar kende een groeizame zomer, wat

de aandacht aan en blijf uw groep snoeiers goed

heeft geleid tot meer en langere scheuten in de

aansturen. Leer nieuwe snoeiers eerst de basis van

boom. Daardoor ligt het aantal snoeiuren nu veelal

het snoeien; de uitzonderingen en nuances kunt u

wat hoger dan in voorgaande jaren. Door de relatief

vervolgens langzaam maar zeker toelichten. Wat dat

donkere en natte meimaand, heeft ook knopaan-

betreft helpt het om uit te gaan van meerdere snoei-

leg niet overal even goed uitgepakt. Ook dat maakt

rondes; dat houdt het werk eenvoudiger en uniform.

de snoei soms wat lastiger. Wanneer u wat minder

Veel telers kiezen ervoor om eerst zelf een snoeironde

knoppen heeft, zal grof onderhoud minder aandacht

te maken voor het zware hout, gevolgd door de kop-

krijgen. Wanneer het beperkte bloemen echter

pen en als laatste het beknippen van de frametakken

wordt veroorzaakt door minder licht vanwege te veel

en de harttak. Vroege, grotere ingrepen doen geeft

hout in de boom, dan is het zaak om deze spiraal te

meer reactie wat soms ook wenselijk is.

we snoeier worden opgeleid. Besteed hier voldoen-

doorbreken en met zo min mogelijk knippen zo veel
mogelijk licht terug te brengen in de boom. Maak

Planning snoei

voorafgaand aan de snoei een groei-evaluatie om

Maak een grove inschatting van het aantal uren dat

de groeibeheersing te plannen.

u de komende maanden denkt nodig te hebben voor
de snoei. Wanneer de perensnoei uiterlijk afgerond

Snoeiers aansturen

moet zijn, hangt af van de vraag of er een vroeg voor-

Steeds meer bedrijven laten de snoei grotendeels

ten zijn. Wanneer het voorjaar wat langer op zich laat

uitvoeren door los personeel dat jaarlijks voor een

wachten, is er meer speling voordat we de knoppen

jaar komt of niet. Uitgaande van een relatief vroeg
voorjaar, zou de perensnoei begin maart klaar moe-

afstoten tijdens de snoei.
JORIS WISSE
CENTRALE ADVIESDIENST FRUITTEELT
JCWISSE@CAF.NL

Gewasbeschermingsmonitor
Iedereen die professionele gewasbeschermingsmiddelen toepast en/of op voorraad heeft, is verplicht
om een gewasbeschermingsmonitor in te vullen. In
de gewasbeschermingsmonitor noteert u gedurende
het groeiseizoen welke maatregelen u neemt met
betrekking tot de geïntegreerde gewasbescherming.
Doel hiervan is in eerste instantie om telers te stimuleren tot een geïntegreerde aanpak. De gewasbeschermingsmonitor is zo bezien min of meer een werkdocument ter optimalisatie van uw gewasbescherming,
zowel praktisch, beleidsmatig als milieutechnisch. Dit
om kritisch te zijn op de gekozen strategie met de
doorkijk op het nieuwe groeiseizoen. De gewasbeschermingsmonitor dient u uiterlijk twee maanden na
Foto: NFO
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de oogst afgerond te hebben; het advies is echter

om hier niet te lang mee te wachten, omdat u het

het vanwege gewasveiligheid nog te vroeg voor een

afgelopen groeiseizoen nu nog vers in het geheugen

glyfosaattoepassing. Inmiddels is het blad van peer

heeft. Tijdens de diverse audits en/of controle vanuit

dermate aan slijtage onderhevig, dat toepassing van

de NVWA kan hiernaar gevraagd worden. Buiten de

glyfosaat nu wel actueel is. Voeg Squall toe om het

gestelde criteria om is de invullingsvorm vrij; uw advi-

resultaat te verbeteren. Wanneer u duurwerking rich-

seur / voorlichter kan u daarbij helpen.

ting de bloei wenst, kunt u AZ-500 toevoegen.

Onkruid

FERDY TOLHOEK
CENTRALE ADVIESDIENST FRUITTEELT
FTOLHOEK@CAF.NL

In deze rubriek is eerder aandacht besteed aan
onkruidbestrijding na de oogst. Op dat moment was

Klein- en steenfruit

Knaagdierbeheersing
Gedurende de winterperiode trekken ratten en
muizen graag naar binnen. Binnen en rond bedrijfsgebouwen is dan vaak meer voedsel te vinden.
Voorkom schade met preventieve maatregelen
(bedrijfshygiëne), zoals mogelijk voedsel en schuilgelegenheden voor ratten en muizen opruimen. Zelf
knaagdieren bestrijden met chemische middelen
(biociden) wordt steeds lastiger. Vanaf 2023 is daarvoor waarschijnlijk een ‘bedrijfscertificering’ nodig óf
moet u een professionele ongediertebestrijder inschakelen. Heeft u een geldige licentie knaagdierbeheersing (KBA), dan kunt u komend jaar alleen binnen
en op uw eigen agrarische bedrijf nog werken met
bestrijdingsmiddelen, dus in bedrijfsgebouwen. Wissel
hierbij actieve stoffen zoveel mogelijk af om gewenning en resistentie te voorkomen. De producten zijn
vaak geformuleerd op haver of granen. Ook bestaan

wordt vaak (te) laat opgemerkt. Buiten mag u uitslui-

er vallen met daarin een wax-block of soft-block. Con-

tend mechanische bestrijding toepassen. Plaats tijdig

troleer klemmen en lokdozen regelmatig. Vul indien

voldoende klemmen en vallen. Muizen en ratten kunt

nodig het lokaas weer aan. Gebruik in eerste instantie

u vangen m.b.v. lokdozen met klemmen, gevuld met

niet-chemisch lokaas in de vallen om na te gaan of er

niet-vergiftigd lokaas. Tegen woelratten en mollen

ongedierte aanwezig is op uw bedrijf (monitoring).

kunt u eventueel speciale Topcat-vallen plaatsen.
Beperk de schuilgelegenheden en streef de komende

Schade buiten

maanden naar schone, onbegroeide boomstroken

Controleer ook buiten, op de percelen en de kuil-

en slootkanten. Controleer ook regelmatig onder bo-

hoek, regelmatig of u schade ziet door ongedierte of

dembedekkingen zoals gronddoek of compost. Dicht

wild. Stroken onder fruitbomen of struiken zijn vaak in-

mollengangen onder bomen of struiken en in de

teressant voor mollen, veld- of woelmuizen en (woel-)

grasbanen. Wortels van gewassen behouden dan de

ratten. Gangenstelsels van mollen worden ook door

aansluiting in de bodem, gewassen worden tijdens

muizen en ratten gebruikt. Schade aan fruitgewassen

het groeiseizoen minder droogtegevoelig en ander
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WERKWIJZER

ongedierte kan geen gebruik meer maken van de

Tip: Meer informatie over alle licenties vindt u bij Bu-

gangen. Behandel stammen van fruitbomen eventu-

reau Erkenningen (erkenningen.nl).

eel met Wöbra tegen vraatschade door divers wild.
Deze pasta is het beste te verwerken op droge dagen

HEINO VAN DOORNSPEEK

met temperaturen boven 8 °C. Gebruik als alternatief

VLAMINGS BV

tegen bijvoorbeeld hazen- en konijnenvraat boom-

HEINO.VAN.DOORNSPEEK@VLAMINGS.NL

netjes of (metalen) boombeschermers.

Bewaring

Condities blijven
controleren

Spatschurft

In de bewaarsystemen kunnen kleinere en grotere sto-

nodige schurftdruk met zich mee bij zowel appels als

ringen optreden. Controleer deze systemen daarom

peren. Gevolg is dat de nodige partijen ingeslagen

regelmatig op hun werking en condities. Een dage-

zijn met nog levende schurft. Het risico op spatschurft

lijkse blik op de condities en koelgedrag is meer dan

ontwikkeling in bewaring is daardoor duidelijk groter.

verstandig. Besteed wekelijks aandacht aan vochtver-

Alleen een sluitend afspuitschema gericht op deze

lies, productkwaliteit en ijsvorming verdamper.

druk lijkt effectief. Eenmaal in de bewaring kan de

Onder andere in de temperatuurkeuze zien we het

incubatietijd alleen verlengd worden met zeer scherp

Het teeltseizoen 2021 bracht op veel percelen de

(on)nodige misgaan. De peer op de foto bij deze paragraaf, ligt én bij een te lage temperatuur én is deels
bevroren. De donkergroene schil aan steelzijde is een
eerste teken van bevriezing. Het glazige uiterlijk van
het vruchtvlees is een tweede bewijs. Beide zullen bij
een beperkt hoger ingestelde temperatuur weer snel
verdwijnen. Weefselschade in de steel kan overigens
al wel zijn ontstaan en in langere bewaring tot meer
zwarte stelen leiden. Dit is ook de reden dat we de
bewaartemperatuur van Conference niet tot het vriespunt willen verlagen. De toegevoegde waarde van
de laagst mogelijke temperatuur lijkt immers beperkt.
We vergelijken regelmatig kisten op de warmste en
koudste positie in de cel en merken dat ondanks een
temperatuurverschil van tot een 0,5 graad de kwaliteitsverschillen niet duidelijk zijn. Zorg wel dat u meerdere kisten vergelijkt, omdat de verschillen tussen
kisten nog weleens groot kunnen zijn. De temperatuur
waarbij bevriezing optreedt, hangt samen met de
hoeveelheid opgeloste stoffen. Bij peren gaat het met
name om de suikers. Bedenk dat het houtige weefsel
van de steel en de nek van de peer nauwelijks suikers
bevatten en dat die delen dus ook als eerste zullen
bevriezen.
Peer bewaard bij een te lage temperatuur én deels
bevroren.
Foto: Frank van de Geijn, WUR
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colofon
conditioneren. Hierdoor duurt

passende bewaarduur bij te kiezen.

het simpelweg langer voordat de

Houd rekening met spatschurft in

spatschurftvlekjes zich openba-

mechanische koeling vanaf het

ren. Vochtigheid in de cel heeft

nieuwe jaar. Door appels bij de

naar verwachtring weinig invloed,

geadviseerde laag-zuurstofwaar-

omdat die waarschijnlijk in de

den te bewaren, kan het optreden

basis al zo hoog is om ontwikkeling

van spatschurft met ongeveer

mogelijk te maken. De rem zit met

twee maanden uitgesteld worden.

name in het zuurstofpercentage.

Neem regelmatig monsters met

Ervaringen leren dat een lager

voldoende vruchten (warm en

zuurstofgehalte de incubatietijd

vochtig wegleggen) om vroegtijdig

verlengt. Helaas zijn we met peren

een beeld te krijgen van de risico’s.

beperkt tot een zuurstofgehalte van

Bij celcontroles waar spatschurft al

3%, wat een te hoog percentage

direct vastgesteld wordt, is helaas

is om spatschurft wezenlijk te on-

geen speelruimte meer voor afzet.

derdrukken. Bij appels is wat dat
betreft meer mogelijk. Het lijkt dit

FRANK VAN DE GEIJN

seizoen vooral belangrijk de risico-

WAGENINGEN UR / FBR

partijen te (her)kennen en hier een

FRANK.VANDEGEIJN@WUR.NL
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NFO AGENDA
ZEELAND / NOORD-BRABANT
woensdag 24 november
Thema-avond Bewaring en koeltechniek.
Locatie: Online bijeenkomst in plaats van de eerder aangekondigde bijeenkomst op 17 november in Kerkpolder Krabbendijke. Leden van de Kring hebben inmiddels een mail ontvangen met een link voor deelname.
Aanvang: 19.30 uur, eindtijd 21.00 uur.

Een agendabericht aanleveren
Organiseert u een bijeenkomst over een fruitteelt-gerelateerd onderwerp? Meld dit
dan bij de NFO voor de Fruitteeltagenda op nfofruit.nl. Dit geldt zowel voor NFObijeenkomsten als voor beurzen en voorlichtings- of projectbijeenkomsten.
Een agenda-bericht doorgeven kan via de NFO-homepage. Klik op ‘Zelf agendaberichten
opgeven’ onder aan het agendablok. Na indienen wordt uw bericht door de NFO
verwerkt en na goedkeuring in de lijst van agendaberichten geplaatst.
NFO-bijeenkomsten worden sowieso op deze pagina in Fruitteelt geplaatst.

Drukkerij
Impressed print & sign, Pijnacker
Advertentie-acquisitie
Bureau Van Vliet, Luciène Paap
Wateringweg 129, 2031 EG Haarlem
l.paap@bureauvanvliet.com
Telefoon: (023) 571 47 45, Fax: (023) 571 76 80
Uitgever en auteurs verklaren dat Fruitteelt
op zorgvuldige wijze en naar beste weten is
samengesteld en aanvaarden dan ook geen
enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke
aard ook, welke het gevolg is van handelingen
en/of beslissingen die gebaseerd zijn op
bedoelde informatie.
Gebruikers van Fruitteelt wordt met nadruk
aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te
gebruiken, maar af te gaan op hun professionele
kennis en ervaring. Niets uit deze uitgave
mag op enige wijze worden verveelvoudigd,
opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand, of openbaar gemaakt zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de
uitgever.
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De Wet
oneerlijke handelspraktijken landbouw...

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) handhaaft de Wet oneerlijke handelspraktijken landbouw- en
voedselvoorzieningsketen. De wet versterkt uw positie als boer, tuinder of visser en beschermt tegen
oneerlijke handelspraktijken van uw afnemers. Krijgt u wel eens te laat betaald? Is uw contract zonder
overleg gewijzigd? Of worden op het laatste moment orders geannuleerd?

Ken uw rechten. Bij de ACM kunt u oneerlijke praktijken (anoniem) melden.
Kijk voor meer informatie op

www.acm.nl/ohplandbouw

