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Innovatieve spuittechnieken in de fruitteelt
De overheid stelt steeds strengere eisen aan het gebruik van 

gewasbeschermingsmiddelen en aan spuitdriftreductie. Verbeterde 

toedieningstechnieken vergroten de mogelijkheden om aan die eisen te 

kunnen voldoen en zorgen voor het behoud van het middelenpakket. 

Appelzaagwesp bestrijden met plakvalbordjes
Met het teeltsysteem Beschermde Appelteelt proberen we de afhankelijkheid 

van gewasbeschermingsmiddelen sterk te beperken. Een belangrijke 

maatregel is het droog houden van het gewas met de cabriokap om 

de meeste schimmelziekten te voorkomen. Voor de plagen stimuleren 

we maximaal de natuurlijke plaagbestrijding, en passen we biologische 

bestrijding en feromonen toe. Voor appelzaagwesp is dat naar verwachting 

niet voldoende. Die proberen we daarom weg te vangen met plakvalbordjes. 

Boomspecifiek chemisch dunnen
 Bij chemische dunning is het de kunst om de toepassing zo goed mogelijk 

te laten aansluiten op de situatie in de boomgaard. Meestal gaan telers dan 

uit van een gemiddelde. Maar gemiddelde situaties bestaan niet en dus 

krijgt een boom met weinig vruchtjes dunmiddel toegediend, alleen om 

bomen met heel veel vruchten te kunnen behandelen. Chemische dunning op 

boomniveau zou de oplossing kunnen zijn, om de hoeveelheid handdunwerk 

te verminderen. 
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Fruitteelt en bijen een 
logische combinatie
De solitaire bijen staan onder druk en iedere stap die 

gezet kan worden in het herstel is er één! Proeftuin 

Randwijk en de Nederlandse Bijenhoudersvereniging 

(NBV) zetten daarom volop in het verbeteren en ver-

sterken van de leefomgeving van wilde bijen. Met 

het zaaien van bloemenstroken, planten van wilgen, 

hernieuwde aandacht voor de bloemenweides langs 

de Linge en creëren van nieuwe bloemenweides rond 

het emissieperceel, werd de bloeiboog voor de bestui-

vende insecten verbeterd. Daarnaast werden er via 

Metselbijen.nl kastjes geplaatst met gehoornde met-

selbijen. Effecten hiervan zijn moeilijk in te schatten, 

maar het is wel mooi om te zien 

dat nestgelegenheden die dit 

voorjaar opgehangen zijn, 

voor een groot deel zijn 

dicht gemetseld. 

Winst voor teler 
en de bij
Solitaire bijen, zweef-

vliegen en hommels 

vormen in het bestui-

vingsproces een mooie 

aanvulling op honingbij-

en. Bij matige weersom-

standigheden vliegen ze 

beter dan een honingbij. 

Onderzoekers van WUR doen op de Proeftuin waar-

nemingen aan het soortenrijkdoem van wilde bijen. In 

2019 werden er 21 soorten wilde bijen en zweefvlie-

gen waargenomen. De komende jaren zal op basis van 

onderzoek en praktijkervaringen meer duidelijk wor-

den rond de wijze waarop een fruitteler de aanwezig-

heid van bestuivende insecten in zijn boomgaard kan 

stimuleren en ook hoe hij in het bestuivingsproces het 

grootste voordeel kan hebben van de diversiteit aan 

bestuivende insecten. Dit lijkt ons namelijk de groot-

ste winst voor zowel de teler als de bij. De teler draagt 

een nadrukkelijk steentje bij aan de biodiversiteit, 

maar plukt er ook de vruchten van door een bredere 

populatie aan bestuivende insecten. Proeftuin Rand-

wijk en de NBV hopen deze lijn in de komende jaren 

verder uit te rollen richting praktijk.

Pruimenoogst 
op Randwijk
Op Proeftuin Randwijk wordt op een halve 

hectare pruimen geteeld. In het perceel liggen 

proeven en demo’s over rassen, onderstammen, 

snoei en bemesting. De pruimenoogst op de 

Proeftuin is inmiddels van start gegaan. 

Foto: Fruitconsult

Welkom op Proeftuin Randwijk! De NFO en 

Proeftuin Randwijk ontwikkelden samen 

deze Special van Fruitteelt, boordevol 

informatie over Proeftuin Randwijk. 

Foto: Herman de Vree

Proeftuin kort

Coverfoto

Hommel op appel

Foto: NFO
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Proeftuin Randwijk 
partner van 
Fruittech Campus
Met ingang van het studiejaar 2020-2021 

gaat de vernieuwde fruitopleiding van de 

Fruittech Campus (FTC) in Geldermalsen van 

start. De vernieuwde opleiding heeft de 

naam Teelt & Tech en is een versnelde BBL 

(Beroeps Begeleidende Leerweg) opleiding 

op mbo-niveau. Interessant is het concept 

van vier weken werken op het leerwerkbe-

drijf en één week naar de Fruittech Campus, 

en de koppeling van fruitteeltvakkennis 

met data en technologie. De fruitteeltsector 

professionaliseert in snelle en sterke mate, 

waarbij goed gekwalificeerd en gemotiveerd 

personeel een vereiste is. Dit is niet alleen 

zo op primaire fruitteeltbedrijven maar ook 

in de periferie. Daarom wordt via een breed 

consortium bedrijven ingestoken op draag-

vlak en inhoud van de FTC voor zij-instro-

mers, in een later stadium ontstaat ook de 

gradatie op hbo-niveau. FTC is powered by 

Helicon en Aeres, in samenwerking met een 

aantal partners. Dat zijn de gemeente West 

Betuwe, Abemec, Proeftuin Randwijk, Voge-

laar Vredehof, Rabobank West Betuwe, Van 

Kempen Koudetechniek, Greefa, FruitMas-

ters en VDU uitzendbureau.

Meer informatie en aanmeldingen via fruit-

techcampus.nl. Proeftuin Randwijk is prak-

tisch betrokken met expertise en een kader 

voor studenten. Beleidsmatige betrokken-

heid is aan de orde via de in ontwikkeling 

zijnde bestuursorganen. 

Platte bomen 
Een nieuwe ontwikkeling is fruit telen in zogeheten 2D-boom-

systemen, waarbij bomen in een zo plat mogelijk vlak zijn 

geplant en geleid. Proeftuin Randwijk heeft in 2018 diverse 

2D-boomsystemen aangeplant om hiermee ervaring op te 

doen. Platte boomvormen 

hebben als voordeel dat ze 

beter waarneembaar zijn 

voor robots, en dus dat hier 

gemakkelijker data te ver-

zamelen zijn over de boom-

gaard. Ook zijn 2D-boom-

systemen goed bereikbaar 

voor robotarmen. 

Elstar als doorgroeiboom 

geplant en geleid volgens 

enkel Guyot in het derde 

groeijaar.

Fruit@work 
Wat gebeurt er met de fruitoogst van de Proeftuin? Heel 

simpel: het fruit voldoet aan alle normen en gaat gewoon de 

handel in. Daarnaast kunnen medewerkers van Wageningen 

UR elke dag gratis fruit eten dat afkomstig van Proeftuin Rand-

wijk. Een deel van het fruit gaat namelijk als werkfruit onder 

de noemer Fruit@work naar WUR. Voor de Proeftuin is het een 

mooie manier om kleine partijtjes aan rassen en mutanten die 

op de Proeftuin gedemonstreerd worden, tot waarde te bren-

gen. Daarnaast is het een mooie manier om het Nederlandse 

fruit te promoten. In overleg met raseigenaren worden soms 

ook relatief nieuwe rassen in Fruit@work aangeboden. Kortom 

een win-win situatie. 

Vorig jaar bezochten medewerkers van WUR de locatie waar hun 

werkfruit vandaan komt.

Foto: WUR
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Innovatieve 
spuittechnieken 

in de fruitteelt

Op basis van het Activiteitenbesluit milieubeheer geldt 

voor alle percelen en het gehele perceel toepassing van 

75% driftreducerende spuittechnieken. Driftreductie-eisen 

op de etiketten van gewasbeschermingsmiddelen nemen 

fors toe. Zowel in het Activiteitenbesluit als op de etiket-

ten van gewasbeschermingsmiddelen is een verschuiving 

te zien naar teeltvrije zones van 4,5 meter. De NFO heeft 

in de afgelopen twintig jaar zowel in haar lobby als in 

onderzoek ingezet op onderbouwen en erkend krijgen van 

spuittechnieken en maatregelen om de spuitdrift terug te 

dringen. 

Proeftuin Randwijk voert veel wetenschappelijk en prak-

tijkonderzoek uit naar emissiereductie. Een van de grote 

doorbraken in het onderzoek is dat de NFO een classifica-

tiesysteem heeft laten ontwikkelen voor driftreducerende 

spuitdoppen in de fruitteelt. Telers beschikken daardoor 

over een diversiteit aan spuitdoppen, waarmee zij met 

bestaande spuiten de spuitdrift eenvoudig en goedkoop 

kunnen verlagen. Door speciale instellingen en aanpas-

singen van de luchtondersteuning afhankelijk van de 

rijrichting en de windrichting, kan de drift verder beperkt 

worden. Met een goed ontworpen spuit en lage luchton-

dersteuning is 95% driftreductie te behalen. 

Op basis van de nieuwe kennis vanuit het WUR-onderzoek, 

ontwerpen spuittechniek-bouwers nieuwe spuiten en tech-

nieken, waarvan WUR de driftreductie bepaalt. Inmiddels 

zijn zo er vijf merken/types spuitmachines ontwikkeld, die 

zijn opgenomen in de Drift Reducerende Techniek (DRT) 

klasse 97,5% of 99%. 

Daarnaast stappen steeds meer fruitteeltbedrijven over 

van eenrijige naar meerrijige spuitmachines. Hiermee 

kunnen zij verschillende driftreducerende maatregelen 

combineren, wat hoge driftreducties mogelijk maakt. 

Deze ontwikkelingen worden in de komende periode 

verder doorgezet, waardoor er meer spuitmachines in de 

DRT-klasse 99% komen. Zie voor meer informatie helpdes-

kwater.nl (zoek op driftreducerende spuittechnieken). 

MARCEL WENNEKER EN JAN VAN DE ZANDE, WUR OPEN TEELTEN, MARCEL.WENNEKER@WUR.NL EN JAN.VANDEZANDE@WUR.NL

Emissieonderzoek

De overheid stelt steeds strengere eisen aan het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en aan 

spuitdriftreductie. Verbeterde toedieningstechnieken vergroten de mogelijkheden om aan die eisen te 

kunnen voldoen en zorgen voor het behoud van het middelenpakket.

Boomgaardspuit 

passeert driftmeet

opstelling bij bespuiten 

buitenste bomenrij.
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Verbeterde spuittechnieken
Een andere manier om emissie te verminderen, is een be-

tere toediening van het middel zodat er minder van nodig 

is voor een goede bestrijding. Deze ontwikkeling staat 

centraal in het door de NFO gecoördineerde en door WUR 

uitgevoerde PPS-project Innovatieve Effi ciënte Toedie-

ningstechnieken. Uit dit onderzoek bleek voor alle spuiten 

te gelden dat gebruik van:

• 90% driftreducerende spuitdoppen (DRD90);

• lage instellingen van de luchtondersteuning;

• tweezijdig bespuiten van de bomenrij op hetzelfde mo-

ment

leidt tot meer depositie van het gewasbeschermingsmid-

del in de boom. Afhankelijk van de spuit, het doptype 

en de luchtinstelling kon tot 60 procent meer depositie 

gerealiseerd worden dan bij de standaardbespuiting. Naar 

aanleiding hiervan is het idee ontstaan om een classifi ca-

tiesysteem op te zetten voor gebruiksreductie van spuit-

technieken, vergelijkbaar met het kleursysteem voor de 

energiezuinigheid van witgoed. Een toename van 10 pro-

cent in depositie, zou dan bijvoorbeeld leiden tot indeling 

van de techniek in een hogere klasse. Dit idee moet echter 

nog nader worden uitgewerkt. 

Precisiespuiten in de boomgaard
Het middelengebruik kan ook enorm beperkt worden 

door pleksgewijze bespuitingen. Zo bestaat bijvoorbeeld 

al het gewasafhankelijke spuitsysteem Canopy Density 

Spraying (CDS), dat middelen plaatsspecifi ek toepast en de 

dosering van het middel afstemt op het groeistadium van 

het gewas. 

De NFO participeert samen met een aantal bedrijven in 

het door WUR uitgevoerde PPS-project Fruit 4.0. Bin-

nen dit project worden sensoren zoals een RGB-camera, 

chlorofylsensor en een LIDAR-scanner ingezet om informa-

tie te verzamelen over het gewas. In de toekomst kunnen 

machines op basis van die informatie geleid worden naar 

die plaatsen in de boomgaard waar bespuitingen nodig 

zijn (precisiespuiten). Toepassing van deze techniek zou 

het middelengebruik in de fruitteelt met 20 tot 50 procent 

kunnen reduceren en de bodemdepositie (verliezen) met 

50 tot 90 procent. 

De volgende stap is dat spuitcomputers geschikt worden 

gemaakt om de informatie van de verschillende merken 

sensoren te verwerken in perceelkaarten, via bijvoorbeeld 

Akkerweb. Ook de ontwikkeling van nieuwe boomvormen 

(2D-structuur) zal bijdragen aan de introductie van preci-

siespuiten. Deze platte 2D-bomen zijn namelijk gemakke-

lijker ‘te lezen’ door sensoren dan 3D-boomvormen. Ook is 

de depositie van de spuitvloeistof in 2D-bomen hoger en 

gelijkmatiger dan in 3D-boomvormen.

Ontwikkelingen gaan door
Gewasbeschermingsmiddelen staan volop in de belangstel-

ling. Er is discussie over het middelenpakket, de toepassing 

van middelen en de emissie ervan naar oppervlaktewater, 

grondwater, bij omwonenden en in natuurgebieden. On-

derzoek blijft dus nodig. 

Met aanpassingen aan bestaande spuittechnieken kunnen 

we het middelgebruik verder beperken. Daardoor zal ook 

de emissie van middelen naar de omgeving verder afne-

men. Hierdoor is behoud van het middelenpakket en een 

betere inzet van biologische, groene, laag-risico of minder 

effectieve middelen mogelijk. Toedieningstechnieken 

kunnen nog verder verbeterd worden. In het PPS-project 

Innovatieve Emissieloze Toedieningstechnieken 4.0 wordt 

hier de komende vier jaar nader onderzoek naar gedaan. 

Dit project wordt uitgevoerd door WUR onder coördinatie 

van de NFO samen met spuittechniekleveranciers. 

Enkele 

boomgaardspuiten 

die onderzocht zijn op 

depositie in de boom.

Foto’s: WUR

Dit project is mede mogelijk gemaakt door Topsector 

Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.
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Appelzaagwesp 
bestrijden met 
plakvalbordjes

fruitteelt 16-20208

Met het teeltsysteem Beschermde Appelteelt proberen we de afhankelijkheid van gewas

beschermingsmiddelen sterk te beperken. Een belangrijke maatregel is het droog houden van het 

gewas met de cabriokap om de meeste schimmelziekten te voorkomen. Voor de plagen stimuleren 

we maximaal de natuurlijke plaagbestrijding, en passen we biologische bestrijding en feromonen toe. 

Voor appelzaagwesp is dat naar verwachting niet voldoende. Die proberen we daarom weg te vangen 

met plakvalbordjes. 

Witte plakvallen worden al veel langer gebruikt om de 

aanwezigheid van appelzaagwesp vast te stellen, maar in 

dit geval worden ze ingezet als bestrijdingsmethode. In 

2017 was op het beoogde onderzoekperceel vastgesteld 

dat de aantasting met appelzaagwesp zodanig was dat 

in 2018 bestrijding nodig was. Op het praktijk-gedeelte is 

in 2018 en 2019 daarom per jaar eenmaal met een gewas-

beschermingsmiddel met de werkzame stof acetamiprid 

tegen appelzaagwesp gespoten. In 2020 is geen bespuiting 

uitgevoerd. Op het Beschermde-Appelteelt-gedeelte zijn 

vanaf 2018 plakvalbordjes opgehangen om massaal appel-

zaagwesp te vangen in de hoop de plaag te reduceren. Op 

dit gedeelte zijn vanaf 2018 geen bespuitingen uitgevoerd 

tegen appelzaagwesp. In het praktijkgedeelte zijn een 

beperkt aantal bordjes opgehangen om de plaagontwik-

keling te volgen. 

Plaag afgenomen
Uit de resultaten tot nu toe (zie tabel) blijkt dat op bei-

de gedeelten de appelzaagwespplaag is afgenomen: de 

aantasting loopt in drie jaar terug naar nul. Ook uit de 

appelzaagwespvangsten blijkt dit (zie tabel). De vangsten 

van de twee gedeelten zijn overigens niet te vergelijken, 

omdat het aantal vallen per boom sterk verschilt; hoe 

meer vallen per boom hoe minder wespen er waarschijn-

lijk per val gevangen worden. De teruggang in aantasting 

hoeft niet perse te betekenen dat de bespuitingen of de 

vangstrategie effectief zijn geweest. Ondanks dat appel-

zaagwesp een opbouwplaag is, kan de aantasting in vol-

gende jaren ook zonder gerichte maatregelen afnemen. 

Verder zijn er op het Beschermde-Appelteelt-gedeelte tal 

van andere maatregelen genomen waarvan het effect op 

de appelzaagwespplaag onbekend is. Meer inzicht in de 

effectiviteit van massaal vangen zal vooral komen uit het 

deelonderzoek dat op dit moment in uitvoering is. 

RIEN VAN DER MAAS, ALMA VAN DER HEIDEN, HERMAN HELSEN EN BART VAN DER SLUIS, WUR LOCATIE RANDWIJK, 
RIEN.VANDERMAAS@WUR.NL

Beschermde Appelteelt

Tabel. Resultaten onderzoek appelzaagwesp, gemiddeld over de appelrassen Junami en Honeycrunch in de jaren 2018 t/m 2020

Praktijkgedeelte Beschermde Appelteelt-gedeelte

aantal gevangen 
appelzaag-wespen 
per val

aantal vallen 
per boom

aantal aangetaste 
vrucht-clusters 
per boom

aantal gevangen 
appelzaag-wespen 
per val

aantal vallen 
per boom

aantal aangetaste 
vrucht-clusters 
per boom

2018 11,2 0,02 1,2 2,5 0,33 2,2

2019 12,3 0,02 0,3 1,5 1,00 0,7

2020  0,3 0,04 0,0 0,1 1,00 0,0

Dit onderzoek maakt deel uit van het BO-project 

Kennisimpuls Groene Gewasbescherming (zie groe-

negewasbescherming-bestuivers.nl) en wordt gesub-

sidieerd door het ministerie van LNV. 



Vruchtboomkanker

Van uitgangsmateriaal 
tot boomgaard
Minder productieverlies, duurzame en effectieve inzet van gewasbeschermingsmiddelen en 

appelbomen van hoge kwaliteit. Dit zijn kortgezegd de doelen van het project ‘Integrale 

ketenaanpak voor de beheersing van vruchtboomkanker’. Op deze pagina een overzicht van 

de stand van zaken van dit vierjarige project. 

MARCEL WENNEKER EN DALPHY HARTEVELD, WUR, MARCEL.WENNEKER@WUR.NL
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WAARDPLANTENONDERZOEK
Rond fruitpercelen staan vaak windhagen en emissieschermen, 

die bestaan uit verschillende boomsoorten. Veel van die boom-

soorten kunnen vergelijkbare kankers ontwikkelen als appel. In 

een waardplantenonderzoek onderzochten we of de schimmel 

uit andere boomsoorten kan leiden tot vruchtboomkanker in de 

boomgaard. Bij 11 van de 17 onderzochte boomsoorten bleken 

kankers tot ontwikkeling te komen. Vooral bij de gewone lijster-

bes en ratelpopulier gebeurt dat in sterke mate. In een vervolg-

onderzoek bekijken we nu of die kankers appelbomen kunnen 

besmetten.

TOETS
We ontwikkelden een speciale dna-toets om 

vruchtboomkanker aan te kunnen tonen in 

bomen die geen symptomen hebben van de 

ziekte. In het onderzoek gebruiken we deze 

toets om vragen over de ziekte te kunnen 

beantwoorden, bijvoorbeeld hoe snel en hoe 

diep de schimmel het vruchthout in groeit na 

infectie. Op basis van hiervan zijn uitspraken 

te doen over hoe ver aangetast hout terugge-

snoeid moet worden. 

WAARSCHUWINGSMODEL
Om het risico op infecties te verminderen en ge-

wasbeschermingsmiddelen duurzaam en effectief 

in te zetten wordt een waarschuwingsmodel verder 

geoptimaliseerd. Om dit model te kunnen gebrui-

ken voor preventieve bespuitingen, onderzoeken 

we onder meer wanneer vruchtboomkankersporen 

onder invloed van verschillende weersfactoren 

vrijkomen.

RISICOINVENTARISATIE 
Via risico-inventarisatie en het bepalen van de omstandig-

heden die invloed hebben op infecties en het verbeteren 

van toepassingsmethoden van gewasbescherming, willen 

we een teeltprotocol voor de gehele keten opstellen om 

vruchtboomkanker zoveel mogelijk te voorkomen. 

Hiervoor is de keten ingedeeld in enthout, onderstammen, 

plantbare bomen, bewaring van plantmateriaal en de 

boomgaard. Vanuit elk ketenfase is plantmateriaal verza-

meld of aangeplant en worden experimenten uitgevoerd 

om de aanwezigheid, invloeden en gevoeligheid voor 

vruchtboomkanker te bepalen.INFECTIES VOORKOMEN
Uit proeven blijkt dat drooghouden van appelbo-

men de aantasting aanzienlijk verlaagt. De vrucht-

boomkanker-schimmel heeft immers vocht nodig 

om zich te verspreiden en infecteren. In de proeven 

werd een deel van de bomen overkapt en een deel 

niet. Ondanks de hoge sporendruk hadden de 

overkapte (onbespoten) bomen vrijwel geen vrucht-

boomkanker (<1%), terwijl niet-overkapte (onbe-

spoten) bomen wel veel kanker hadden (75%). 

Het PPS-project is een initiatief van de NFO en is in 2017 van start 
gegaan. WUR-Open Teelten Randwijk voert het project uit. 
Overige opdrachtgevers/fi nanciers zijn 
Stichting Projectbureau Boomkwekerij, 
FruitMasters, Naktuinbouw, Bodata, 
de Vermeerderingstuinen en Topsector 
Tuinbouw en Uitgangsmateriaal. 
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Even voorstellen

Peter Oostdijk (bedrijfsleider Proeftuin Randwijk): 

‘Nieuwe ontwikkelingen en rassen uitproberen, met een 

leuk team. Het is goed om te zien dat het concept aanslaat 

bij de telers.’

Peter Mastdijk (medewerker Proeftuin en assistent 

bedrijfsleider,): ‘De diversiteit en het innovatieve van het 

werk maken het leuk om op de Proeftuin te werken.’

Peter Mastdijk is onder andere verantwoordelijk voor het 

bioperceel, steenfruit en fertigatie / bemesting. 

Paul Aarntzen (medewerker Proeftuin): ‘De afwisseling 

van alle verschillende werkzaamheden op de tuin: dat 

maakt het leuk en uitdagend om op de Proeftuin te 

werken.’ Paul Aarntzen houdt zich op de Proeftuin bezig 

met werkfruit en mechanische onkruidbestrijding. 

Wie werken er dagelijks op 
Proeftuin Randwijk? 
Medewerkers, bedrijfsleiding 
en onderzoekers stellen zich 
voor. 

Foto’s: Fruitconsult
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Marijn Lodder (allround medewerker): ‘Ik waardeer 

enorm de afwisseling in de werkzaamheden en de ruimte 

om jezelf te ontwikkelen.’

Joost Looman (onderzoeksassistent): ‘Ik vind het leuk om 

op de Proeftuin te werken, omdat het afwisselend werk is 

waar veel ontwikkelingen in de fruitteelt plaatsvinden.’

Johan Sonneveld (onderzoeker kleinfruit, kers en pruim): 

‘Ik vind het mooi om mee te denken en te werken aan 

oplossingen voor problemen die in de diverse gewassen 

voorkomen. Zo kunnen we steeds een stap verder te 

komen in de fruitteelt!’

Pieter van der Steeg (onderzoeker): ‘Ik probeer een 

steentje bij te dragen aan het ontwikkelen van praktisch 

toepasbare kennis voor de sector, zodat de telers alle 

uitdagingen in teelt en gewasbescherming het hoofd 

kunnen blijven bieden.’



Madex Top

Andermatt Nederland bv
Prins Mauritslaan 15 · 3956 TZ Leersum · Nederland
Tel: +31 (0) 6 27 17 49 17
www.andermattnederland.nl

Residuvrije fruitmotbestrijding
• Nieuwste isolaat fruitmotvirus  beste werking

• Veilig voor nuttige insecten

Kwaliteit tot en met het winkelschap

Hét antwoord op bewaar- en uitstalverlies in appels. 
Celbehandeling met deze 1-MCP is eenvoudig zelf toe te passen en is gunstig geprijsd. 

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met één van onze onderstaande dealers:

Importeur: Holland Fyto U.A. | www.hollandfyto.nl k w a l i t e i t  b e w e e g t  o n s ! 

PLUKTREINEN

WWW.JPBOMBACH.NL

.Banden met gazon- of tractorprofi el.Met of zonder spatlappen.Trekbok leverbaar

TEL. 06-12594004     E-MAIL: INFO@JPBOMBACH.NL

you name it, we make it!you name it, we make it!you name it, we make it!

 J.P.  BOMBACH
CONSTRUCTIEBEDRIJF
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Gastvrij voor de bij

Bed & breakfast 
voor DE BIJ
Proeftuin Randwijk bevordert de aanwezigheid van bestuivende insecten in de boomgaard, 

naast de honingbij. Daarvoor zijn er in de Proeftuin plekken ingericht met voedselplanten, 

overwinteringsmogelijkheden en huisvesting. Deze plekken liggen strategisch verdeeld, zodat de 

bestuivende insecten zich ook midden in de boomgaard thuisvoelen. Overigens profi teren ook 

plaagbestrijders hiervan. 

Of het nu een bestuivend insect is of 

een plaagbestrijder: zij vestigen zich 

alleen in de boomgaard wanneer er 

in al hun levensbehoeftes is voorzien. 

Deze kunnen per soort verschillen. 

Zweefvliegen bijvoorbeeld overwin-

teren bij voorkeur in een strooisellaag 

of takkenhoop. Daarnaast hebben 

de volwassen zweefvliegen vroeg-

bloeiende planten met pollen nodig 

als voedsel. Na de relatief korte bloei 

van de fruitbomen hebben metsel-

bijen een rijk en divers bloemaanbod 

nodig. Hun huisvesting moet klein-

schalig zijn en vrij van parasieten. 

In het kader van het project ‘Gastvrij 

voor de bij’ ontwikkelden WUR en de 

NFO in 2019 vier bouwstenen voor de 

levensbehoeftes van nuttige insecten. 

Proeftuin Randwijk past deze bouw-

stenen inmiddels ook toe. Het gaat 

om: 

 bouwsteen 1: vroege bloeiers;

 bouwsteen 2: lange bloeiboog;

 bouwsteen 3: huisvesting;

 bouwsteen 4: overwintering.

Stapsteen
Een honingbij kan gemakkelijk meer 

dan duizend meter afl eggen tussen de 

kast en zijn voedselbron. Wilde bijen 

houden van een kortere woon-werk-

afstand; hun actieradius beperkt zich 

meestal tot ongeveer honderd meter. 

Midden in de Proeftuin zijn daarom 

op elke honderd meter voorzieningen 

aangelegd voor wilde bijen, waar zij 

voedsel en huisvesting vinden. Dit als 

aanvulling op de gemengde hagen 

aan de rand van de Proeftuin en de 

bloemenweides langs de oprit en voor 

de bijenstal. De voorzieningen liggen 

aan het einde van een rij, aan de voet 

van een hagelnetpaal of in een over-

hoek. Met een oppervlakte van on-

geveer een vierkante meter zijn deze 

plekken niet bijzonder groot; het zijn 

meer een soort stapstenen voor wilde 

bijen en andere nuttigen. Zo komen 

de nuttige insecten precies daar waar 

wij ze nodig hebben: tussen de fruit-

bomen. 

Proeftuin Randwijk zorgt ervoor dat 

deze stapstenen gemakkelijk in te 

passen zijn in de gangbare bedrijfs-

voering. Hierbij wil de Proeftuin ook 

als voorbeeld en inspiratiebron die-

nen voor fruittelers. 

Het project ‘Gastvrij voor 

de bij’ was een initiatief 

van de NFO en is uitgevoerd 

samen met de Nederlandse 

Bijenhoudersvereniging 

(NBV). Het project werd 

mede mogelijk gemaakt door 

fi nanciering vanuit Greenport 

Gelderland. 

KARIN WINKLER, ONDERZOEKER WUR, KARIN.WINKLER@WUR.NL
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Kleine plekken met bloeiende 

planten als ‘stapsteen’ voor nuttigen 

midden in de boomgaard. 

Foto: WUR



Eerste resultaten 
Houtig Kleinfruit Centrum
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ARYAN VAN TOORN, ADVISEUR CAF, AVTOORN@CAF.NL

Kleinfruit

De aanplanten in het Houtig Kleinfruit Centrum (HKC) op Proeftuin Randwijk dat twee jaar geleden 

werd geopend, staan er mooi bij. Er zijn de nodige proeven en demo’s van start gegaan, waarover ook 

al resultaten zijn te melden. Op deze pagina een kort overzicht.

DEMO’S IN ROVADA
Op het rodebessenperceel staat hoofdzakelijk Rovada. In een 

demo die twee jaar geleden is aangelegd, wordt onderzocht 

wat het effect is van verschillende plantgatbehandelingen (on-

der andere substrado, potgrond en vivimus). De behandelingen 

blijken te leiden tot een duidelijk betere groei en tot veel min-

der uitval als gevolg van fusarium. 

Rovada is voor een deel in potten geplant. Hierin zijn twee de-

mo’s aangelegd: een op het gebied van bemesting en een waar-

in we verschillende soorten potten en substraten met elkaar 

vergelijken. Wat betreft gewasbescherming zijn er demo’s op 

het gebied van opslagbestrijding, vruchtrot, meeldauw en luis. 

Het HKC besteedt tot slot ook aandacht aan andere rassen dan 

Rovada, waaronder Haronia en Junifer (vervroegde teelt). In 

Haronia kijken we onder andere naar de snoei en bemesting om 

zo een betere kwaliteit vruchten te krijgen. 

BETERE PLUKPRESTATIE
Arbeid wordt steeds duurder; daardoor neemt het be-

lang van een goede plukprestatie alleen maar toe. Met 

een ruimere plantafstand bij frambozen is de productie 

mogelijk een fractie lager. Maar de grovere vruchten en 

een opener gewas kunnen leiden tot een betere pluk-

prestatie en dus tot een beter rendement. Een demo met 

frambozenrassen in verschillende plantdichtheden, moet 

hier duidelijkheid over gaan geven. 

Een andere demo in frambozen betreft de opkweek van 

longcanes. Hierbij kijken we naar de invloed van pot-

grootte en plantdichtheid. Volgend jaar beoordelen we 

deze planten op uitloop en productie. 

Zeker bij herfstframbozen kan vruchtrot opspelen als 

gevolg van de vochtigere omstandigheden later in het 

seizoen. Hierover gaat dit jaar nog een proef van start. 

In braam blijft de bramengalmijt een vervelende plaag. 

In een proef op het gebied van gewasbescherming, zal er 

weer aandacht zijn voor de bestrijding van deze mijt. 

EFFECT AFDEKKINGEN
Blauwe bessen worden geteeld op ruggen 

met witveen. In een meerjarige demo over 

onkruidbeheersing bekijken we het effect van 

verschillende afdekkingen, waaronder diverse 

soorten plastic afdekkingen, maar ook een 

product als bokashi. In deze demo volgen we 

ook het effect van de afdekkingen op de groei 

en productie. 

Dit jaar is er ook zeker aandacht voor de be-

heersing van de suzuki-fruitvlieg in blauwe bes. 

In een demo worden verschillende bestrijdings-

strategieën toegepast, waaronder het effect 

van de diverse afdekkingen. Mogelijk zorgt 

dat laatste ervoor dat de aantasting van 

suzuki-fruitvlieg ook afneemt.
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Boomspecifi ek 
chemisch dunnen
Bij chemische dunning is het de kunst om de toepassing zo goed mogelijk te laten aansluiten op de 

situatie in de boomgaard. Meestal gaan telers dan uit van een gemiddelde. Maar gemiddelde situaties 

bestaan niet en dus krijgt een boom met weinig vruchtjes dunmiddel toegediend, alleen om bomen 

met heel veel vruchten te kunnen behandelen. Chemische dunning op boomniveau zou de oplossing 

kunnen zijn, om de hoeveelheid handdunwerk te verminderen. 

PIETER VAN DALFSEN, DIRK DE HOOG, PETER FRANS DE JONG EN JAN VAN DE ZANDE, ONDERZOEKERS WUR, 
PIETER.VANDALFSEN@WUR.NL
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In het project Fruit 4.0 werken onderzoekers aan een pre-

cisietechniek om spuitmachines op basis van taakkaarten 

aan te sturen. Deze techniek moet ook chemische dunning 

op boomniveau mogelijk gaan maken. 

Dit jaar loopt er een proef naar boomspecifi eke bespui-

tingen met Brevis op basis van de hoeveelheid bloesem. 

Allereerst zijn er hiervoor data verzameld over de hoe-

veelheid bloesem per boom. Dit gebeurde met behulp van 

camera’s op een sensorplatform. Op basis hiervan is een 

taakkaart gemaakt voor een bespuiting op het moment 

dat de vruchtjes ongeveer 15 mm groot zijn. De bespuiting 

is uitgevoerd met een nieuwe machine van Hol Spraying 

Systems (HSS) met gps. Deze machine is ook uitgerust met 

Rometron-sensoren die op acht hoogtes meten of er gaten 

in het bladerdek zitten. Op die plekken wordt dan niet 

gespoten, wat middel bespaart. 

NFOLEDENBIJEENKOMST
De proef over de boomspecifi eke dunning in Elstar 
wordt toegelicht tijdens een bijeenkomst voor NFO-
leden op woensdag 12 augustus op Proeftuin Randwijk. 
Tijdens deze bijeenkomst wordt ook de spuit van HSS 
gedemonstreerd. Aanmelden voor deze bijeenkomst is 
verplicht; zie hiervoor de agenda op nfofruit.nl. 

Proef in Elstar
Op Proeftuin Randwijk zijn dit jaar ongeveer 300 Elstar-

bomen beoordeeld op de hoeveelheid bloesem en (enkele 

weken later) op de noodzaak voor chemische dunning. 

Ondanks dat de boomgaard gemiddeld krap in de bloe-

sem zat, kwamen delen van de boomgaard of individuele 

bomen wel voor chemische dunning in aanmerking. Bij de 

helft van deze bomen is de chemische dunning boomspe-

cifi ek uitgevoerd, dus alleen de bomen met veel bloesem 

zijn bespoten. De andere helft is niet chemisch gedund, 

omdat dat in praktijk in deze situatie ook niet zou zijn 

gebeurd. De handdunning is onlangs uitgevoerd en later 

dit seizoen wordt nog de productie per boom ingeschat op 

basis van de vruchtenteller. Uit dit laatste moet blijken of 

deze aanpak ook tot een optimale productie leidt. 

Dit project is mede mogelijk gemaakt door 

Topsector Tuinbouw & 

Uitgangs -materialen en 

verschillende bedrijven.

De spuit van HSS met gps 

en Rometronsensoren. 

Foto: WUR
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Supporters
aan het woord

fruitteelt 16-202016

Veel mensen dragen de fruitteeltsector een warm hart toe en steunen Proeftuin 

Randwijk jaarlijks met een financiële bijdrage. Een aantal fruittelers vertelt waarom. 

Toine Groot (Hem): ‘Meteen toen het mogelijk was om supporter te worden van Proef

tuin Randwijk, heb ik mij aangemeld. De Proeftuin staat stevig met z’n wortels in de 

praktijk. Als ik op bezoek kom, voelt het ook als ‘mijn’ Proeftuin. Dit vanwege het en

thousiaste en betrokken team, en omdat sommige proeven er al jarenlang liggen en je 

die steeds kan volgen (zoals snoeiproeven en plantsystemen). Ieder zichzelf respecteren

de fruitteler zou supporter moeten worden van de Proeftuin.’

Lena Zevenbergen (Klaaswaal): ‘Wil je als bedrijf onafhankelijk antwoord krijgen op 

teelttechnische vraagstukken om te kunnen groeien? Of op vragen die de maatschappij 

ons stelt door een steeds grotere bemoeienis met onze teelt? Dan heb je als ondernemer 

ondersteuning nodig van de actuele kennis vanuit de Proeftuin. De Proeftuin heeft ons 

telers daarentegen nodig om zich te voeden met vragen vanuit de praktijk. En dat voor 

maar een kleine financiële bijdrage. Immers hoeveel is onafhankelijke kennis waard?’

Jacques van de Heijkant (Dreumel): ‘De tuinbouwsector in Nederland is groot geworden 

door van elkaar te leren. Ik vind het van belang dat er een centrale plek is waar onaf

hankelijk onderzoek in het kleinfruit wordt gedaan. Er zijn tal van vraagstukken waarbij 

Proeftuin Randwijk een belangrijk deel van het antwoord kan geven. 

De vraag naar kennis blijft.’

KeesJan van de Zande (ZuidBeijerland): ‘Ik ben supporter van Proeftuin Randwijk, om

dat ik het belangrijk vind dat er een Nederlandse Proeftuin is en blijft. Waar onderzoek 

wordt gedaan naar de problemen waar we op ons eigen bedrijf tegenaan lopen. Zoals 

zwartvruchtrot, optimale watergift, snoei en vergelijking van diverse middelen. Boven

dien is het een plek om collega’s te ontmoeten en om met elkaar van gedachten te wis

selen. Alle fruittelers in Nederland zouden hiervan lid moeten zijn.’

Proeftuin Randwijk bedankt alle supporters voor hun steun. 
Ook supporter worden? 

Kijk voor meer informatie op proeftuinrandwijk.nl/samenwerking. 



17fruitteelt 16-2020 17

Proeftuin Randwijk in 
het hart van de sector
Proeftuin Randwijk opent ook dit jaar weer 

haar deuren. De partners hebben een pro-

gramma ontwikkeld met wekelijkse, kleinere 

bijeenkomsten in de maanden juni, juli en 

augustus. Ook is deze Fruitteelt-special ge-

maakt over Proeftuin Randwijk.

Vanuit de NFO werken we daar graag aan 

mee. Het is belangrijk dat de sector continu 

innoveert. Zonder innovatie raakt de sector 

op afstand en kun je op termijn de concurren-

tie niet meer aan. We leven bovendien in een 

tijd met veel uitdagingen. Hoe kunnen we als 

sector blijvend onze gewasbescherming op-

timaal houden en hoe zorgen we ervoor dat 

we minder afhankelijk van arbeid worden? 

Deze twee thema’s zijn belangrijke voorbeel-

den waarbij innovatie een cruciale rol speelt. 

Adequaat onderzoek dat ingaat op de be-

langrijkste vragen van de sector én is toe-

gesneden op de Nederlandse situatie, is een 

belangrijke voorwaarde om de innovatie in 

de sector op peil te houden.

Dit is de reden dat de NFO investeert in on-

derzoek. Collectief sectoronderzoek is minder 

vanzelfsprekend na het verdwijnen van de 

productschappen. Voor het behoud van col-

lectief en onafhankelijk fruitteeltonderzoek, 

is de NFO partner van proeftuin Randwijk ge-

worden en initieert de NFO diverse onderzoe-

ken. De NFO probeert daarbij de inzet vanuit 

de sector zoveel mogelijk te bundelen binnen 

de proeftuin en via FRUITVOORUIT.

De samenwerking van Fruitconsult, CAF, WUR 

en de NFO, de bijdragen van vele supporters 

en sponsoren en de unieke wisselwerking 

tussen de Proeftuin en WUR, hebben Rand-

wijk gemaakt tot wat het nu is. Bezoekers-

aantallen van de afgelopen jaren geven aan 

dat u er graag komt kijken en zo hoort het. 

Proeftuin Randwijk in het hart van de sector.

COLUMN
SIEP KONING
SKONING@NFOFRUIT.NL

Veel leesplezier met deze special!
Sinds 2016 zijn Fruitconsult, CAF, de NFO en WUR 

partners van Proeftuin Randwijk. In de afgelopen 

jaren hebben zij er vol passie en energie voor 

gezorgd dat de Proeftuin een locatie is waar fruit-

telers heel graag komen om kennis en inspiratie op 

te doen. De partners vormen samen de adviesraad 

van de Proeftuin. De raad borgt niet alleen de be-

langen van de partners, de sponsoren en de sup-

porters, maar bewaakt ook de strategische ambitie 

van de Proeftuin.

Onderzoek en demo’s

Op Proeftuin Randwijk is aandacht voor onder-

zoek en demo’s voor ziekten en plagen, snoei en 

groei, nieuwe en bestaande rassen, mutanten en 

onderstammen maar ook voor technologie en 

datamanagement. Normaal gesproken tonen de 

partners één keer per jaar, tijdens een inspireren-

de Open dag, wat er gebeurt op de Proeftuin. 

Maar 2020 is een bijzonder jaar waarin er helaas 

geen Open dag georganiseerd kan worden. Het 

alternatief is een zomerprogramma met diverse 

activiteiten waar deze Fruitteelt-special ook een 

onderdeel van is. 

Proeftuin Randwijk dankzij úw steun!

De partners zijn er trots op waar de Proeftuin 

nu staat én blij met de steun van supporters en 

sponsoren. Zonder hun steun was dit niet mogelijk 

geweest! 

Proeftuin Randwijk is dé centrale plaats in Ne-

derland is waar onafhankelijk en praktijkgericht 

innovatie en kennisontwikkeling voor de Neder-

landse fruitteelt plaatsvindt. De partners wensen 

u veel leesplezier met deze bijzondere editie van 

Fruitteelt!
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Chemische dunning Chemische dunning 
Conference Conference 

blijft spannendblijft spannend
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Conference is onmiskenbaar een dunningsbehoeftig ras. Het aantal dunuren kan oplopen tot 200 per 

hectare, wat al snel 6 tot 10 cent per kilo kost. Chemische dunning is dan zeer gewenst, maar blijkt 

vaak niet eenvoudig.

De rijke bloei van dit voorjaar zorgde ervoor dat er bij 

de telers een sterke focus was op chemische dunning. 

Daarnaast was er in maart-april veel bezorgdheid over de 

beschikbaarheid van arbeid tijdens de periode van hand-

dunning. 

Al vele jaren voert Fruitconsult tellingen uit van de natuur-

lijke rui bij Elstar en Conference. Gemiddeld blijven er van 

nature twee tot drie vruchten per cluster over, terwijl dit 

jaar minder dan één vrucht per cluster overbleef. Deze rui 

is extreem in vergelijking met andere jaren. Dit jaar is de 

rui boven in de boom het sterkst. Normaliter blijven juist 

de vruchten in de kop gemakkelijker hangen. Mogelijk 

komt dit door de vele wind tijdens de eerste fase van de 

vruchtontwikkeling. Hagelbuien in deze periode verster-

ken de rui. Op 2 mei had ook de Proeftuin te maken met 

hagel. 

Uiteindelijk bleek chemische dunning dit jaar veelal niet 

of nauwelijks nodig te zijn. In de fase van 10 tot 14 mm 

was dit echter niet te voorspellen. Een inschatting van de 

noodzakelijke dunning wordt gemaakt op basis van de 

mate van bloemknop, groei en ervaringen uit het verle-

den. Conference zet immers altijd, dus de mate van zetting 

is geen factor in het beoordelen van de noodzaak van 

chemische dunning. 

6BA bij Conference teleurstellend
Over de jaren heen is voor Conference de gereedschapskist 

met dunningsmiddelen grondig onderzocht. Ethrel blijkt 

hierbij vooral een rol te spelen als middel om de bloem-

knop te versterken. De eenmalige inzet van Ethrel zorgt 

voor een iets vroegere rui, maar uiteindelijk blijven er niet 

minder vruchten over dan bij onbehandeld. De bloem-

knopvorming wordt evenwel wél versterkt. Met Maxcel, 

Exilis en Globaryll zijn er drie producten toegelaten op 

basis van de werkzame stof 6-BA. Bij appel geven deze 

producten, mits toegepast in het juiste stadium en onder 

de juiste omstandigheden een goed dunningsresultaat en 

een betere bloemknopvorming, maar bij Conference zijn 

de resultaten helaas vaak teleurstellend. Waarschijnlijk 

komt dat doordat Conference zelden een beursscheut 

heeft, terwijl appel dit wel heeft. Er moet groei zijn rond 

de vruchten voor een goede werking van 6-BA. 

PIETER VAN DE STEEG, ONDERZOEKER FRUITCONSULT, PIETER@FRUITCONSULT.COM

Teeltmaatregelen
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Brevis spuiten op model?
De ervaring op Proeftuin Randwijk leert dat Brevis een 

goede aanvulling is op de overige toegelaten dunnings-

middelen. Brevis vraagt wel een zorgvuldige inzet, aange-

zien de werking afhangt van de dosering, het moment van 

toepassen, een enkele of dubbele toepassing en het weer 

rond de bespuiting. Ook is de werking afhankelijk van de 

te verwachten natuurlijke rui. Afgelopen jaren bleek Brevis 

Conference effectief te kunnen dunnen bij een gemiddel-

de vruchtdiameter van ongeveer 9 tot 17 mm. Meestal was 

de toepassing rond 12 tot 14 mm het meest effectief en de 

vroege toepassing bij 9 mm wat minder. Brevis heeft geen 

hoge temperaturen nodig voor een goede werking, zoals 

6-BA. In een proef gaf de Brevis-toepassing bij een maxi-

mumtemperatuur van 15 °C al een goede dunning. In 2019 

bleken bespuitingen bij 12 tot 13 °C echter niet effectief. 

Goede omstandigheden voor de opname, met een hoge 

luchtvochtigheid, bleken er wel toe te doen. Zo gaf spui-

ten midden op de dag bij een lage RV wat minder dunning 

dan ’s morgens of ’s avonds bij en hogere RV.

Afgelopen jaren waren de proeven met Brevis vooral 

gericht op het optimale toepassingsmoment. De resultaten 

TIJDSTIPPENPROEF BREVIS
Dit jaar ligt er op Proeftuin Randwijk een uitgebrei-

de tijdstippenproef met Brevis bij Conference. Deze 

proef en diverse praktijkvergelijkingen zullen duidelijk 

maken wat de dunnende werking van Brevis was in 

zo’n jaar met een extreme rui. Een eerste indruk is dat 

het middel enige dunning heeft gegeven, maar zeker 

geen extreem verschil vertoont met onbehandeld. Dit 

beeld hoort men ook vanuit de praktijk van telers die 

Brevis hebben gespoten en enkele rijen onbehandeld 

hebben gelaten. De precieze tellingen van de proeven 

zullen ongetwijfeld weer extra informatie geven over 

het optimaliseren van de inzet van Brevis en de vraag 

hoe Brevis werkt bij een extreme natuurlijke rui. In dit 

opzicht blijven dunningsproeven van cruciaal belang 

en is het belangrijk dat de fabrikanten de stap nemen 

om deze kennis te helpen ontwikkelen. 

Tabel. Objecten Tijdstippenproef Brevis 2020

objecten spuitdatum

1. Onbehandeld

2. 2,2 kg/ha Brevis 8-10 mm 23 april

3. 2,2 kg/ha Brevis 10-12 mm 29 april

4. 2,2 kg/ha Brevis 12-14 mm 4 mei

5. 2,2 kg/ha Brevis 14-16 mm 8 mei

6.  250 ml/ha Ethrel (na de bloei) en 
2,2 kg/ha Brevis 10-12 mm

23 april
29 april

7.  2 x 1,1 kg/ha Brevis,  
bij 10-12 mm en 12-14 mm

29 april en 4 mei

8.  2 x 1,1 kg/ha Brevis,  
bij 10-12 mm en 14-16 mm

29 april en 8 mei

Conference is onmiskenbaar een dunningsbehoeftig ras.

Foto: NFO

worden gebruikt om na te gaan of een meer modelmati-

ge aanpak van de dunning mogelijk is. Fabrikant Adama 

werkt aan het Brevis Smart Model om het dunningsresul-

taat te voorspellen. Helaas blijkt het model voor Conferen-

ce nog niet de gewenste voorspellende waarde te hebben. 

Uit de proeven blijkt dat Brevis een goed dunningsmiddel 

is voor Conference, maar dat het (nog) niet exact mogelijk 

is om te voorspellen hoeveel procent extra rui er zal zijn 

na gebruik van Brevis. Teler en adviseur zullen voorals-

nog vooral op eigen ervaring en kennis moeten varen. De 

proeven op Proeftuin Randwijk maken de randvoorwaar-

den rond het gebruik wel steeds duidelijker, waardoor 

dosering en moment(en) van inzet van Brevis steeds beter 

afgewogen kunnen worden. 

Voor Conference is de gereedschapskist met 

dunningsmiddelen grondig onderzocht. 

Foto: Fruitconsult



Toelatingsonderzoek 
op Proeftuin Randwijk
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Een recent voorbeeld van een toela-

tingsonderzoek dat WUR uitvoerde, 

is dat van GA3 (Valioso) op zoete 

kers. Uit het onderzoek bleek goed 

de toegevoegde waarde van GA3 

op zoete kers. Na gebruik waren de 

kersen groter en steviger, en kon de 

oogst iets worden uitgesteld. Naar 

aanleiding van deze resultaten oor-

deelde het Ctgb positief over deze 

toelating. 

De eerste proeven voor de toelating 

van GA3 zijn in 2017 gedaan. Toen in 

2019 duidelijk werd dat het middel 

zou worden toegelaten, is er een 

JAN PEETERS, PROEFTUIN RANDWIJK, JAN@FRUITCONSULT.COM

Onderzoek

Op Proeftuin Randwijk vindt regelmatig toelatingsonderzoek plaats voor gewasbeschermingsmiddelen 

of biociden. Het onderzoek gebeurt onder verantwoording van WUR WPR Randwijk; bij de praktische 

uitvoering wordt het personeel van de Proeftuin betrokken. Voor fabrikanten kan het interessant 

zijn om toelatingsonderzoek te laten uitvoeren op de Proeftuin, vanwege de zeer korte lijnen naar 

adviespartijen en naar de praktijk. 
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demo aangelegd om meer ervaring 

op te doen met het spuitmoment en 

doseringen. Uit de proeven en demo’s 

bleek dat kersen die behandeld zijn 

met GA3, een duidelijk betere hard-

heid hebben ongeacht het spuitmo-

ment (zie de grafi ek). 

Het spuitmoment heeft wel invloed 

op het effect van GA3 bij zowel de 

vruchtmaat als het uitstellen van het 

oogstmoment; die verschillen zijn 

duidelijk groter wanneer het middel 

vroeg wordt gespoten. Ook een ho-

gere dosering beïnvloedt het effect 

op de vruchtmaat en het oogstmo-

ment. De invloed van het spuitmo-

ment is echter groter. 

Vertaling naar praktijk
Toelatingsonderzoek op Proeftuin 

Randwijk wordt dusdanig ingericht 

dat de resultaten meteen te vertalen 

zijn naar de praktijk, wat uiteraard 

grote voordelen biedt voor de Ne-

derlandse fruitsector. De resultaten 

uit het onderzoek naar GA3 op kers, 

konden direct nadat de toelating was 

verstrekt, gebruikt worden om telers 

te informeren over het middel. Stone-

fruitconsult - het samenwerkingsver-

band tussen CAF, Delphy en Fruitcon-

sult voor advisering in het steenfruit 

- presenteerde de resultaten tijdens 

de jaarlijkse studiedag in 2019. Afge-

lopen seizoen gebruikten veel telers 

het middel op beperkte schaal. Op 

basis van de ervaringen daarmee, 

omarmde vrijwel iedere kersenteler 

het middel in 2020. Dit voorbeeld 

laat zien dat positieve resultaten in 

onderzoek zeer snel bij de praktijk 

komen en ook door de praktijk om-

armd worden. De korte lijnen tussen 

onderzoek, Proeftuin Randwijk en 

adviserende partijen blijken het 

vertalen van proefresultaten naar de 

praktijk, dus enorm te versnellen. 

Figuur: 
Effect op 
hardheid in 
durofell % 
kersen, demo 
Regina 2019
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Regen is de trigger voor veel schimmelziekten. Weet je de bomen droog te 

houden in de regen, dan voorkomt dat vervelende ziektes zoals schurft. Maar 

overkappen kan weer leiden tot nieuwe problemen. De natuur laat zelden een 

plaats open.

Op Proeftuin Randwijk werd in 2015 één rij 

Jonagold overkapt met oude kersenkappen. 

Gedurende vier jaar werd deze rij niet tegen 

schurft en bewaarziekten behandeld. Het 

resultaat was dat hier veel minder schurf-

taantasting optrad dan in onbehandelde 

bomen die niet overkapt waren. Ook na 

zeer lange bewaring ontstond nauwelijks 

vruchtrot.

In 2016 werd in het bioblok onder het 

hagelnet boven één rij Natyra/Elstar regen-

doek gespannen. Deze rij werd vervolgens 

niet meer behandeld; er is hier nog geen 

schurft of regenvlekkenziekte ontstaan. 

Opvallend is dat de Elstar bijzonder glad is: 

geen regen betekent dus geen verruwing.

Kanzi overkapt
Naar aanleiding van deze positieve ervarin-

gen met ‘regenziekten’ (schurft, bewaar-

ziekten, regenvlekken, …), is FruitMasters 

begonnen met de overkapte teelt van Kanzi. 

Vorig jaar is een perceel van 6.000 m2 over-

kapt met een folie/hagelnet-combinatie 

van Hermens Fruitsystems en is naast Kanzi 

ook Fengapi en Elstar geplant. Daarnaast 

is er nog plaats voor toekomstige nieuwe 

FruitMasters-rassen. Het hele perceel wordt 

biologische behandeld. De verwachting is 

dat ook het risico op vruchtboomkanker 

afneemt. 

Op het perceel worden schimmels die regen 

nodig hebben niet bestreden. Meeldauw 

blijkt zich - zoals verwacht - goed thuis 

te voelen onder droge omstandigheden. 

Alleen als de druk zeer laag is, is meeldauw 

te beheersen met regelmatige zwavelbe-

spuitingen. Daarom doen we regelmatig 

breekronden om de witte pluimen te verwij-

deren. Tot nu toe is nog geen vruchtboom-

kanker ontstaan en de verwachting is dat 

dit ook zo blijft.

Overkappen kan ook van invloed zijn op de 

ontwikkeling van insecten. Dit jaar onder-

vindt vooral Kanzi extreem veel druk van 

groene appelgrasluis. Ook van bloedluis, 

spint, roestmijt, etc. kan de druk de komen-

de jaren toenemen. Dit zijn wel allemaal 

plagen die (deels) te beheersen zijn met 

natuurlijke vijanden.

Ook peren 
In de conventionele perenteelt is schurft 

relatief goed te beheersen met het huidige 

middelpakket. In de bioteelt blijkt voor-

al Conference heel gevoelig te zijn voor 

schurft en is bestrijding een hele opgave. 

Om ervaring op te doen met overkapte 

perenteelt, zijn op het bioperceel twee rijen 

Migo en twee rijen Conference aangeplant 

en overkapt. Hier blijkt echter de perenblad-

vlo zich erg goed thuis te voelen. Omdat die 

niet kan worden bestreden in het bioper-

ceel, is de honingdauw weggespoeld met 

behulp van een douchesysteem dat hiervoor 

vier tot vijf liter water per boom nodig had. 

De komende jaren moeten de oorwormen 

de perenbladvlo gaan aanpakken. 

MATTY POLFLIET, ADVISEUR GEWASBESCHERMING FRUITCONSULT, MATTY@FRUITCONSULT.COM
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Appels telen 
onder regendoek?

Gewasbescherming
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Rondje Proeftuin

Proeftuin Randwijk
9,8 ha appel 10 fruitsoorten
5,1 ha peer
0,5 ha pruim 150 proeven en demo’s
0,6 ha kers
0,6 ha houtig kleinfruit 7,3 ha onder kappen of
0,1 ha druif onder hagelnet
0,05 ha abrikoos

Kersen, 40 rassen
8 onderstammen, 
snoei boomvormen 
en groeibeheersing

Demo-perceel 
Xenia

Houtig Kleinfruit 
Centrum
rode en blauwe bes, 
framboos en braam

Teelt de grond 
uit appel en peer

Onderzoeksperceel 
Fruit 4.0 
spuittechniek 
emissie

Demoperceel 
perenrassen
QTee, Gräfi n Gepa, 
Red Angel, Red Modoc, 
Regel Red Comice, 
Red Conference, 
Sweet Sensation, Timo
B.A. Lucas, Doyenné du 
Comice, Abate Fetel, 
Migo en Conference op 
Kwee MC en Q-Eline

Elstar-perceel met o.a. demo Elstar-mutanten, 
dunning appel, snoeiproef met Regalis Plus
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in vogelvlucht

Fruit 4.0 
2D-systemen 
Gala en Elstar

Conference 2017
Demo’s onkruid, 
watergift en 
zetting

Rassenonderzoek 
appel en peer

Pruimen
onderstammen 
rassen, snoei, 
plantsystemen

Bioteelt 
Conference, 
Xenia en Gräfi n 
Gepa

Bioteelt 
conceptrassen 
FruitMasters 
onder 
overkapping 

Bioteelt 
Natyra, 
Santana en 
Elstar 

Conference V-hagen (1999) en 
spillen (2019)
onderzoek Stemphylium
demo’s o.a. dunning, 
snoei, diverse organische 
kringloopmeststoffen,
Regalis / Kudos na hagel

Onderzoek 
beschermde 
appelteelt met 
cabriokap

Demoperceel 
Magic Star 
op diverse 
onderstammen 



Samenwerken aan de 

toekomstbestendige 

fruit- en boomteelt!

Meer informatie

Bel naar T 088 488 12 50 of 

mail naar plant@agrifirm.com

Agrifirm NWE BV

Conference en SmartFresh
•  Minder vegen en strepen op de schil na sorteren en verpakken

•   Behoud van steelkleur, hardheid, grondkleur en blank vruchtvlees

•  Meer klasse 1 na bewaring; sterke beperking van bederf, visogenrot, 

 scald en Fusarium

De overige voordelen zijn:
•  1000 tot 2000 kg hogere productie per hectare door enkele 

 dagen later oogsten binnen de aanbevelingen

• Hogere middenprijs door meer 60+ en 65+

SmartFresh; meer fl exibiliteit in de afzet en 
een frissere uitstraling in het winkelschap

Sterke beperking van 
visogenrot en Fusarium

advancing the future of freshness an AgroFresh solution

Toepassing van Foliplus Calcium Xtra biedt meerdere voordelen:
•	 Snel	effect,	langdurige	werking
•	 Gebreksverschijnselen	worden	snel	gecorrigeerd
•	 	Verlaging	van	de	stressgevoeligheid	van	het	gewas	

door	ongunstige	weersomstandigheden,	gebruik	van	
gewasbeschermingsmiddelen	etc.

•	 Veilig	voor	het	gewas
•	 Stabiele	en	gebruiksvriendelijke	formulering
•	 Mengbaar	met	gewasbeschermingsmiddelen.	

Bestellen
CropSolutions	is	de	exclusieve	leverancier	van	Foliplus	
Calcium	Xtra.	Distributie	vindt	plaats	via	de	bij		
CropSolutions	aangesloten	partners,		
waaronder	AR	Plant.

AgruniekRijnvallei Plant B.V. Waardenburg,	Zandweistraat	20	
T	0418-655944,	plant@argroep.nl,	www.argroep.nl

Foliplus Calcium Xtra:  
dé bladmeststof op basis van calcium

20_adv_Foliplus_98x135mm.indd   1 15-07-20   13:11

Postbus 397, 2700 AJ  Zoetermeer, tel. 079 - 3681333, www.ofh.nl

BREDE WEERSVERZEKERING IN 2020
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Nieuwe perenrassen

Proeftuin Randwijk Proeftuin Randwijk 
brengt brengt teelttechnische teelttechnische 
kenmerkenkenmerken nieuwe  nieuwe 
rassen in beeldrassen in beeld
Met regelmaat worden er nieuwe perenrassen geïntroduceerd in Nederland. Recente voorbeelden 

zijn de clubrassen Sweet Sensation, Xenia, Migo en Early Desire. Proeftuin Randwijk speelt vaak een 

belangrijke rol bij deze introducties. Met onderzoek en demo’s probeert de Proeftuin het maximale 

resultaat te behalen wat betreft kwaliteit en productie. Dit alles in samenwerking met raseigenaren, 

telers en teeltadviseurs. In dit artikel enkele resultaten die behaald zijn bij Migo en Early Desire. 

DIRK VAN HEES, TEELTADVISEUR FRUITCONSULT, DIRK@FRUITCONSULT.COM
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MIGO
Migo, rasnaam Cepuna, is een groene, gladde 

peer met een zeer goed uitstalleven. Op Proeftuin 

Randwijk is dit ras in 2014 geplant in drie boomty-

pes, namelijk tweekoppers, snoeren en V-hagen. 

Naast de twee voorbeelden op deze pagina’s, zijn 

er op Proeftuin Randwijk ook demo’s aangelegd 

met betrekking tot snoei (2018 t/m 2020), groei-

remming met Regalis (2017 t/m 2018), schilkwali-

teit (2017) en watergift (2019 t/m 2020) in Migo. 

Migo is het clubras van EFC en wordt in Neder-

land verkocht door FruitMasters en in België door 

BelOrta. 

WORTELSNOEI OP MIGO
Migo groeit van nature harder dan Conference, maar voor een 

optimale productie moet het groeiniveau juist duidelijk lager 

liggen dan bij Conference. Groeit de boom te hard, dan bestaat 

immers het risico dat de peren gemakkelijk afruien. 

In de eerste jaren op Proeftuin Randwijk groeide Migo te sterk; 

daarom werd in 2016 een demo aan met wortelsnoei aangelegd. 

Hieruit bleek dat de productie sterk toenam als gevolg van de 

groeibeheersing door middel van wortelsnoei (zie grafi ek 1). 

Grafi ek 1. Wortelsnoei op Migo (2016 en 2017)Grafiek 1 

Grafiek 2 
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VRUCHTZETTING OP MIGO 
Grafiek 2. Vruchtzetting op Migo (2018) Bij Conference kan de zetting gestimuleerd worden door 

in de afbloei GA4/7 te spuiten. In een vruchtzetting-demo, 

in 2018 werd getest of deze strategie ook werkt bij Migo. 

GA4/7 stimuleert de groei; voor Conference is dit positief, 

omdat het resulteert in meer vruchtzetting. Bij Migo leidt 

een sterkere groei tot een te sterke rui. De bespuitingen 

met GA4/7 hebben dus juist een negatief effect op de 

productie (zie grafiek 2). 

Er is dus een duidelijk verschil tussen Conference en Migo. 

Conference kan het beste in de afbloei worden gespoten 

met GA4/7, terwijl Migo geen GA 4/7 in deze periode 

mag hebben. In de praktijk wordt Migo veelal begin bloei 

gespoten met Ga4/7 in combinatie met GA3-tabletten. Bij 

matig bloeiweer kunnen de GA3-tabletten rond volle bloei 

nog een keer worden herhaald. 

EARLY DESIRE 
Early Desire, rasnaam Gräfin Gepa, is een rood-

gebloste peer met een uitstekende smaak. De 

oogst valt enkele dagen voor de Conference- 

oogst. Op Proeftuin Randwijk zijn in 2014 twee 

rijen Early Desire in spilvorm geplant. 

Naast de twee voorbeelden op deze pagina’s, 

heeft er in 2017 op Proeftuin Randwijk een 

demo gelegen met bestuiving. Dit jaar is in Early 

Desire een demo met chemische dunning uitge-

voerd. 

Early Desire is een clubras van Pyrus Robellus en 

wordt verkocht door Frupaks-Vernooij in Neder-

land en door de Devos Group in België.

SNOEI EARLY DESIRE
Een belangrijk aandachtspunt bij snoei en boomopbouw is voor-

komen dat er verkaling optreedt. Om hier meer over te weten 

te komen bij Early Desire, werd in 2016 in de regio Utrecht een 

uitgebreide snoeidemo aangelegd op drie percelen van dit ras. 

Hieruit bleek dat verkaling vrij gemakkelijk te voorkomen is door 

in de winter de eenjarige scheuten in te knippen. Ook bleek dat 

in de eerste jaren de klik op het meerjarig hout langer gelaten 

dient te worden ten opzichte van Conference. Zo ontstaat er in 

de eerste jaren een grote hoeveelheid stabiel productiehout in 

de boom. Dat is noodzakelijk, omdat de vruchten van Early Desire 

op opgaand jong zijhout hangen en niet op kortloten langs de 

stam. Deze aangepaste snoei heeft een veel betere productie in de 

beginjaren tot gevolg.

[Foto: Nieuwe perenrassen Foto Snoei Early Desire]
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Tabel 2. Huidige areaal peren in Nederland1

Ras areaal in Nederland

Conference 7.500 ha

Doyenné du Comice 750 ha

Beurré Alexandre Lucas 650 ha

Overige perenrassen 400 ha

Nieuwe perenrassen 800 ha

Areaal peren 10.100 ha

1 Proeftuin Randwijk wil dat de rassen die op de Proeftuin staan, een afspiegeling vormen van de praktijk. Daarom zijn in 2017 ook 
Doyenné du Comice en Beurré Alexandre Lucas geplant op Proeftuin Randwijk. Bron: CBS

VRUCHTZETTING EARLY DESIRE
Op Proeftuin Randwijk lag in 2018 en 2019 een demo om 

met behulp van gibberellinen de vruchtzetting bij Early 

Desire te stimuleren. Zowel uit deze demo, als uit de prak-

tijkervaringen bleek dat gibberellinen een positief effect 

hebben op de vruchtzetting van Early Desire. Ook bleek 

dat GA3-tabletten geen negatief effect hebben op de 

bloemknopvorming en de kwaliteit van de vruchten. 

Vroegere bespuitingen met GA4/7 zijn bij Early Desire 

weinig effectief. Het ras boeit vrijwel altijd met zeer wei-

nig clusterblad; voor een betere opname van GA4/7 is het 

beter dit middel na de bloei te spuiten als er meer blad is. 

In grafiek 3 staan de resultaten van deze demo uit 2019. 

Deze grafiek geeft ook informatie over de vogelschade in 

Early Desire. Early Desire is een vroegrijpende zoete, rode 

peer; vogels vinden deze vruchten erg aantrekkelijk. 

Grafiek 3. Vruchtzetting Early Desire

Tabel 1. Nieuw geïntroduceerde perenrassen in Nederland, geplant op Proeftuin Randwijk

merknaam rasnaam eigendom verkooppartij areaal in NL 
(ha)

Early Desire Gräfin Gepa Pyrus Robellus BV Frupaks-Vernooij,  
Devos Group

50

Honeybelle  
(New Zeeland)

Belle de Jumet Fruvo Fruvo 5

Migo Cepuna GKE, EFC Fruitmasters, BelOrta, 
WOG

250

QTee Celina Fruithandel Wouters en ABCz Fruithandel Wouters en 
Fresh Fruit Service

0

Red Angel Lowry 1 Boomkwekerij René Nicolai BelOrta 0

Red Conference Rode Conference van Doorn, Boomkwekerij Verbeek StaayFoodGroup,
Frupaks-Vernooij, BFV

5

Red Modoc Lowry 2 Boomkwekerij René Nicolai D&G Fruit 0

Regal Red Regal Red Comice Boomkwekerij René Nicolai LTV 5

Sweet Sensation Rode Doyenné van Doorn LVE Greenery, BFV 250

Thimo Queens Forelle Queens Forelle BV Devos Group 0

Xenia Oksana Boomkwekerij van Rijn – De Bruyn Xenia Europe bv 250

Areaal nieuwe perenrassen in Nederland 815

Grafiek 3 
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Proeftuin Randwijk bedankt zijn sponsoren voor hun steun!
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Proeftuin Randwijk bedankt zijn sponsoren voor hun steun!
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IJzersterk
tegen bewaarziekten

De basis van elk afspuitschema in appel en peer  
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• Breed spectrum  

• Veiligheidstermijn 3 dagen 

• Regenvast na 2 uur 

www.belchim.nl

Pomax_NED_Fruitteelt_A4_juli20.indd   1 7/07/2020   8:13:30

Deze adverteerders 
zijn sponsor van

SCHULP VRUCHTENSAPPEN | BREUKELEN 
0346-25 96 30 | INFO@SCHULP.NL

Uw oogst geperst in 
onze sap-perserij

SCHULP VRUCHTENSAPPEN | BREUKELEN 

onze sap-perserijonze sap-perserij

Ook mogelijk 
met eigen 

bedrijfsnaam 

of eigen etiket!

SCHULP VRUCHTENSAPPEN | BREUKELEN 
0346-25 96 30 | INFO@SCHULP.NL

SCHULP VRUCHTENSAPPEN | BREUKELEN 

Ook mogelijk 
met eigen 

bedrijfsnaam 

of eigen etiket!

Trotse sponsor                
Onderzoek belangrijk vanaf de kiem

www.stokervogelaar.nl         0321 331044                  0651248172

colofon Fruitteelt is het verenigingsorgaan van de Nederlandse 
Fruittelers Organisatie. Abonnementen zijn alleen te 
verkrijgen door leden van de organisatie. 
Opzegging: schriftelijk, minstens drie maanden voor het 
einde van het kalenderjaar. Wijziging bedrijfsgegevens: 
schriftelijk tot 1 januari. 

Adresgegevens 
Louis Pasteurlaan 6, 2719 EE Zoetermeer 
Telefoon: (079) 368 13 00, 
E-mail NFO-secretariaat en 
ledenadministratie: info@nfofruit.nl, 
E-mail redactie: fruitteelt@nfofruit.nl 
Website: www.nfofruit.nl,
IBAN NL33 RABO 0200 3013 57

Redactiecommissie 
G. van Garderen, M. Gerritsen, 
B. den Haan (voorzitter), 
D. van Hees, M. Huijsmans, 
H. Nooteboom, C. Uijttewaal en 
R. van ‘t Westeinde

Redactie 
Herman Bus (hoofdredacteur) 
Caroline van Assche
Marijke van Ossenbruggen

Eindredactie 
Marijke van Ewijk
www.vanewijkschrijft.nl

Vormgeving 
Richard van Rheenen, Gra� sch!OK
info@gra� sch-ok.nl 

Drukkerij 
Impressed print & sign, Pijnacker

Advertentie-acquisitie 
Bureau Van Vliet, Luciène Paap 
Postbus 20, 2040 AA Zandvoort 
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.

> Latere pluk Elstar 

voorkomt arbeidspiek

> Optimale teeltwijze en 

aanplant voor rendabele 

teelt 

> Na bijna 28 jaar afscheid 

van de NFO

Vakblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie

jaargang 110, 22 mei 2020
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>> Na bijna 28 jaar afscheid 

van de NFO

> Vernieuwde fruitteeltopleiding op Fruit Tech Campus Geldermalsen

> Een grote oogst ligt niet voor de hand > Welke noviteiten had u op Dé Perendag kunnen bewonderen? 

Thema Peer

Vakblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie

jaargang 110, 5 juni 2020
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www.nfofruit.nl

Vernieuwde fruitteeltopleiding op Fruit Tech Campus Geldermalsen

> Minder water, 

meer werk

> Efficiënt water gebruiken 

in de fruitteelt

> Fruit telen nabij 

drinkwaterbronnen 

blijft moeilijk

Thema Thema 
Watervoorziening
Watervoorziening

Vakblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie
jaargang 110, 19 juni 2020
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www.nfofruit.nl

Fruit telen nabij 

drinkwaterbronnen 

blijft moeilijk

> Checklist om RIE coronaproof uit te werken
> Werkgeverslijn: praktische vraagbaak over arbeidszaken

> Invoering WAB leidt tot kostenstijging

Thema Thema 
ArbeidArbeid

Vakblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie

jaargang 110, 3 juli 2020

1414



Voor meer en beter fruit

®

IJzersterk
tegen bewaarziekten

De basis van elk afspuitschema in appel en peer  
• Vloeibaar middel  

• Breed spectrum  

• Veiligheidstermijn 3 dagen 

• Regenvast na 2 uur 

www.belchim.nl
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De Red Conference® komt qua DNA 100% 
overeen met de groene Conference. Deze bomen 
zijn nu exclusief verkrijgbaar voor Nederlandse 
en Belgische fruittelers. Dit ras is sinds kort te 

bewonderen op Proeftuin Randwijk op een speciaal 
opgezet demo perceel.

De ‘Gräfin Gepa’ peren geven een hoge kilo 
opbrengst per hectare. Hiernaast is er in seizoen 
2019/2020 een gemiddelde netto uitbetaal-prijs 
gerealiseerd van €0,72 voor alle geoogste kilo’s 

(ook klasse II en klasse III) na aftrek van 
sorteer- en koelkosten. 

Red Conference®

'Gräfin Gepa’

Exclusief
verkrijgbaar 

voor fruittelers
 in Nederland 

en België.

Pyrus Robellus is de licentie eigenaar van de 
succesvolle ‘Gräfin Gepa’ peer, die onder de merk-

naam Early Desire® wordt vermarkt. Voor meer 
informatie over dit concept kunt u terecht bij:

joop.vernooij@frupaks-vernooij.nl

Verbeek Boomkwekerijen is de exclusieve 
toeleverancier van zowel ‘Gräfin Gepa’ als Red 
Conference® bomen. Heeft u interesse in het 

aanplanten van deze rassen, neem dan contact op: 
sales@verbeek.nu  |  +316 519 045 79

Belo Horizonte is de wereldwijde licentie eigenaar 
van het veelbelovende exclusieve ras Red 
Conference®. Voor meer informatie over 

dit concept kunt u terecht bij:
info@belo-horizonte.nl
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