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Objecten: 
1. Onbehandeld 
2. Gips 
3. Compost 
4. Crehumus-producten 
5. PHC-producten 
6. Stapel object 
 

  
Verbeteren van de bodem 
Bij de start van het project in 2018 en bij het einde van het project zijn 
bodemanalyses, gedaan om de veranderingen in de bodem in kaart te brengen.  
Als de bodemanalyses met elkaar vergeleken worden zijn kleine verschuivingen 
waarneembaar. Zo nam het organische stofgehalte in het object waar drie jaar op rij 25-30 ton (per ha volvelds) 
compost gestrooid is licht toe met gemiddeld 0,1-0,2%. Daarnaast veranderde de samenstelling van het CEC-complex 
ook in lichte mate in het object waar drie jaar op rij 1500 kg gips (per ha volvelds) is gestrooid. De bezetting van 
calcium op het CEC-complex steeg gemiddeld met 1-2%, de bezetting van magnesium daalde 1-2% en ook de 
bezetting van kalium daalde met 0,5-1%. De 3 percelen lagen op Betuwse kleigronden met een vrij groot CEC-
complex. Op dit soort gronden is het niet eenvoudig om in een korte tijd veranderingen in de grond te creëren. 
Kortom het zou best interessant zijn om nog enkele jaren door te gaan met deze proef om te kijken of na 
bijvoorbeeld 5-6 jaar wel grotere verschillen ontstaan. Op dit moment zijn na drie jaar de verschillen nog erg klein te 
noemen.  

Voor de fruitteelt blijft het belangrijk dat, naast een voldoende hoog 
percentage calcium op het CEC-complex van 80-85%, er voldoende 
ruimte overblijft voor magnesium (10-12% op het CEC-complex) en 
kalium (4-5% o het CEC-complex). 
 
Binnen het project is ook gekeken om de afvoer van water te verbeteren 
met extra drainage en het doorbreken van storende lagen met een 
trillende woeltand. Tijdens zware regenval gaf dit ook daadwerkelijk een 
versnelde afvoer van water. Echter in de periode 2018 t/m 2020 
kenmerkten zich juist door droge jaren, kortom de grond is gedurende 
het seizoen nooit echt verzadigd geweest. In natte voorjaren zou dit 
wellicht wel een voordeel (minder stress) op kunnen leveren. 
 

In dit project (2018 – 2020) is met verschillende bodembehandelingen gekeken of het over een periode van drie 
jaar mogelijk is om de bodem te verbeteren. Dit om twee belangrijke problemen aan te pakken: perebladvlo en 
pear decline. Binnen dit project is op drie thema’s gefocust:  
1. Verbeteren van de bodem  2. Aantasting van pear decline  3. Opbouw van oorwormen 

Ras Conference 
Plantjaar 2016 
Onderstam Kwee Adams (rij 19) 

Q-Eline (overig) 
Plantafstand 3,25 x 1,2 m 
 

Optimaliseren van de bodem 
• Fysische eigenschappen 
(structuur)  

• Verbeteren drainage 

• Calcium op CEC-complex  

• Organische stof 

• Doorbreken storende lagen 
• Chemische eigenschappen 
(bemesting) 

• Verhogen calcium op het 
CEC-complex –> Gips  

• Organische eigenschappen 
(bodemleven) 

• verbeteren bodemleven  
– Compost  
– Crehumus lijn 
– Plant Health Cure lijn 

 

Naast de bekende producten gips en compost 
worden ook relatief nieuwe producten zoals de 
productlijn van Plant Health Cure en de 
bodemverbeteraars van Crehumus in project 
getoetst. De proef ligt in 5 herhalingen en ligt 
ook op 2 gangbare percelen in de Betuwe. 
 
 



Pear decline 
Pear decline is een mycoplasma dat sluimerend aanwezig is en onder 
stressvolle omstandigheden tot uiting komt. Bomen waar de ziekte tot 
expressie komt, kenmerken zich door een rode bladkleur in de loop van de 
zomer, waarbij de peren niet goed doorgroeien en uiteindelijk vaak 10-
15mm kleiner blijven in vergelijking met de vruchten van gezonde bomen. 
In 2016 was dit op een groot aantal percelen in midden Nederland een 
groot probleem. Dat was de aanleiding van dit project. In onderstaande 
grafiek is het percentage bomen weergegeven dat op het biologische 
Conference perceel op Randwijk te maken had met vroege herfstkleur en 
dus de aantasting van pear decline. 

Opvallend is de sterke verbetering 
van 2018 t/m 2020. 2018 is de 
nulmeting. Ondanks de herhalingen 
was de uitgangssituatie sterk 
wisselend, daarom zijn alleen grove 
lijnen te trekken. Opvallend was dat 
op alle locaties de compost de 
meeste verbetering gaf. De overige 
behandelingen gaven een 
vergelijkbare verbetering ten 
opzichte van de controle.     
 

Kwee Adams versus Q-Eline 
Op proeftuin Randwijk staan 4 herhalingen op 
Q-Eline en één herhaling op Kwee Adams. 
Vanuit andere proeven lijkt Kwee MC het 
gevoeligst voor pear decline, daarna Kwee 
Adams en daarna Q-Eline. Dit was ook hier het 
geval. Echter de start in 2018 was zeer lastig. 
Q-Eline lijkt wat gevoeliger voor droogte 
(herfst 2018). Als de watergift hier niet op 
aangepast wordt, dan kan dit in het najaar 
stress opleveren. Dit zal resulteren in een 
duidelijkere expressie van pear decline. Wordt 
de watergift hier wel op aangepast dan lijkt Q-
Eline wat minder gevoelig voor pear decline. 
 
Uit dit project, maar ook vanuit andere demo’s en ervaringen vanuit de praktijk, blijkt dat een  
goede waterhuishouding in het najaar (augustus t/m half oktober) het meest cruciaal lijkt te zijn in het voorkomen/ 
verminderen van pear decline aantasting.  
 

Opbouw van oorwormen 
Binnen dit object is ook gekeken naar de opbouw van oorwormen. Oorwormen 
zijn cruciaal in de strijd tegen perebladvlo. De bodem is cruciaal voor het 
overwinteren van oorwormen. Daarnaast leggen de vrouwtjes in het voorjaar de 
ei pakketten in de toplaag van de bodem. In de onderzoeksperiode is echter geen 
aantoonbaar effect van één van de bodembehandelingen op de 
oorwormpopulatie aangetoond. Dit type onderzoek zal 
meerjarig moeten worden uitgevoerd om een mogelijk 
effect te kunnen vaststellen. 
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