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doorzettingsvermogen bouwde 

Anton van Gils in tien jaar 

tijd een fruitbedrijf op van 32 

hectare groot. De ondernemer 

uit Dinteloord transformeerde het 

akkerbouwbedrijf van zijn ouders 

tot een volwaardig fruitbedrijf. 

Dit voorjaar werd hij bestuurslid 

van NFO-Kring Zeeland/Noord-

Brabant/Zuid-Holland. 
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management cruciaal 
voor succesvol 
fruitbedrijf’
Enkele maanden geleden liet 

ICT-ondernemer Carlo Giliam 

zich door fruitteler Jos Hermans 

bijpraten over de ins en outs 

van de fruitteeltsector. Onlangs 

waren de rollen omgedraaid 

en ging Hermans op bezoek bij 

ICT-bedrijf Alpha Labs in Venlo. 

Dat bracht nieuwe kennis, 

verrassende inzichten én de 

nodige gezelligheid.
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landbouwgrond, is vooral 

bekend als methode om de 

bodemkwaliteit te verbeteren. 

Minder bekend is nog dat 

hiermee ook klimaatopwarming 

kan worden tegengegaan. 

Carbon Farming wordt deze 

manier van koolstofbewuste 

landbouw genoemd. Hoe 

interessant is dit al voor de 

fruitteelt?
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Eerlijk verhaal over 
blauwe bes
Het wordt een steeds grotere uitdaging om blauwe 

bessen te telen met de toegestane spuittechniek, 

beschikbare gewasbeschermingsmiddelen en 

betaalbare arbeid. Dat vertelde blauwebessenteler 

Thim van den Berg tijdens de zomeravond-leden-

bijeenkomst van de LLTB-sectorgroep Fruitteelt en 

NFO-Kring Limburg. Fruittelers, hun partners en be-

drijfsopvolgers kwamen onlangs samen bij Plantage 

Blankwater in Swalmen.

Familie Van den Berg gaf 

de aanwezigen een rondlei-

ding over hun bedrijf; een 

blauwebessenplantage met 

lunchcafé Plantage Blank-

water. Thim van den Berg 

vertelde het eerlijke verhaal 

over de teelt van de blau-

we bes. Naast de steeds 

grotere uitdagingen in de 

teelt wordt ook het plukken 

lastiger. Dit vanwege de 

beperkte beschikbaarheid 

van arbeidskrachten en het 

beloningsstelsel dat in Ne-

derland wordt gehanteerd. 

Hoewel ons land qua kennis vooroploopt, hebben 

andere landen op deze punten toch een voordeel.

Laura van den Berg vertelde de aanwezigen over 

het ontstaan van de winkel, het terras en andere ac-

tiviteiten die op Plantage Blankwater plaatsvinden. 

De gastvrije en gezellige inrichting zorgde ervoor 

dat het terras vorig jaar tweede werd in de competi-

tie voor ‘Beste terras van Remunj’. 

De stelling van de vorige poll luidde:
Elke fruitteler heeft een rol in sectorpromotie:
  29x Ja, ik ben actief op social media en deel 

regelmatig fruitteelt-gerelateerde berichten

  22x Ja, we organiseren als bedrijf 

publieksevenementen, zoals open dagen, 

plukdagen, excursies, etc.

  18x Ik zou hier wel meer aan willen bijdragen, 

maar zie er de kans niet voor

  22x Nee, ik zie dat als taak van 

overkoepelende 

partijen

In totaal brachten 89 

personen hun stem uit.

Stem mee op de nieuwe Poll: 
Het kostte mij dit jaar meer moeite voldoende 
plukkers te vinden:
  Ja, ik heb minder mensen gekregen dan ik 

wilde

  Ja, maar ik heb uiteindelijk wel voldoende 

mensen

  Nee, het was geen probleem voldoende 

mensen te vinden.

Ga naar nfofruit.nl en breng uw stem uit!

De laatste voorbereidingen voor de oogst, 

die komende week volop van start gaat. 

Foto: Caroline van Assche, NFO

Coverfoto
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Voorkom corona-
besmettingen
De NFO en Stigas zijn eenduidig in hun advies: blijf u 

op uw bedrijf aan de basismaatregelen houden, zelfs 

wanneer het kabinet aangeeft deze op 20 september 

te willen loslaten. Inmiddels heeft de NFO al een eerste 

bericht van corona in een plukploeg ontvangen. De 

betreffende teler werkt met groepen die gescheiden van 

elkaar wonen en pauzeren. Daardoor kunnen de andere 

plukploegen op het bedrijf wel doorwerken. 

Zodra corona is vastgesteld bij een van de plukkers, 

moeten ook alle andere plukkers die met de persoon sa-

menwonen of -werken getest worden. Meld aan de lan-

delijke GGD als u belt voor een testafspraak, dat het niet 

mogelijk is om alle mensen op de testlocatie te krijgen. 

De GGD zal dan op locatie komen testen. Uiteraard is het 

verstandig ook zelftests op voorraad te hebben.

De NFO gaat ervan uit dat de basismaatregelen bij 

iedereen bekend zijn en adviseert daarnaast om met 

werknemers in gesprek te gaan over het belang van vac-

cinatie, zowel voor de persoon zelf als voor de collega’s 

en het bedrijf waar ze werken. 

Voor internationale werknemers is de oogstperiode veel-

al te kort om in Nederland een vaccinatie te halen. Maar 

ook de thuislanden hebben vaak goede programma’s. 

Hier zouden de werknemers op gewezen kunnen worden 

voordat ze naar Nederland komen.
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Eerste schade bruingemarmerde schildwants 
De bruingemarmerde 

schildwants (Halyomorpha 
halys) komt sinds 2018 ook in 

Nederland voor. In Italië en 

Duitsland heeft deze wants 

al veel schade aangericht. 

Dat was voor de NFO, het 

Platform FRUITVOORUIT.NL  

en de WUR reden om in 

2020, met behulp van sub-

sidie vanuit de Topsector 

Tuinbouw & Uitgangsma-

terialen, een onderzoek te 

starten naar de levenswijze van deze wants en de 

verspreiding in ons land. Ook worden potentiële 

bestrijdingsmethoden verkend.

Dat dit onderzoek noodzakelijk is, blijkt wel uit 

dat feit dat de wants dit jaar heeft overwinterd 

in verschillende regio’s in 

Nederland. Bovendien is in 

augustus in de Betuwe de 

eerste schade aan peren 

geconstateerd, bij bomen 

waarop ook jonge schild-

wantsen werden aangetrof-

fen. De NFO en het Platform 

FRUITVOORUIT.NL hebben er 

daarom op aangedrongen 

om het onderzoek, dat dit 

jaar afloopt, met een jaar te 

verlengen. Hiervoor is een 

verzoek ingediend bij de Topsector. Als dit wordt 

gehonoreerd, kan het onderzoek worden voortge-

zet en kan, naast het continueren van het bestaan-

de onderzoek, ook worden gekeken naar sluip-

wespsoorten die deze wants kunnen bestrijden.

Faunabeheerplan 
Gelderland
De afgelopen weken is veel te doen geweest 

over de jacht op landelijk vrijgestelde diersoor-

ten in Gelderland. De gedeputeerde staten van 

de provincie Gelderland hebben afgelopen 

dinsdag het aanvullend onderbouwde fauna-

beheerplan jacht en vrijstelling goedgekeurd. 

Dat betekent dat er wellicht toch weer mogelijk-

heden komen voor de jacht op kauwen, zwarte 

kraaien, houtduiven, konijnen, vossen en Cana-

dese ganzen. De NFO komt binnenkort met na-

dere informatie over wat de precieze gevolgen 

zijn van deze nieuwe goedkeuring.

Via de NFO-nieuws-

brieven houden we 

u op de hoogte. 

Schade van bruingemarmerde 

schildwants.  Foto: WUR



Met de nodige lef en doorzettingsvermogen bouwde Anton van Gils in tien jaar tijd een 

fruitbedrijf op van 32 hectare groot. De ondernemer uit Dinteloord transformeerde het 

akkerbouwbedrijf van zijn ouders tot een volwaardig fruitbedrijf. Dit voorjaar werd hij bestuurslid 

van NFO-Kring Zeeland/Noord-Brabant/Zuid-Holland. In Fruitteelt stelt hij zich voor.

De ouders van Anton van Gils hadden 

een akkerbouwbedrijf. Van Gils zelf had 

echter al vroeg een voorliefde voor het 

fruittelersvak; die was ontstaan op het 

fruitbedrijf van buurman Anton Jongerius. 

Toen Van Gils in 2009 toetrad tot de maat-

schap van zijn vader en oom, bleef hij 

daarnaast in de fruitteelt werken. In 2010 

begon hij met de eerste peren 

op het bedrijf van zijn ouders: 

4 hectare Sweet Sensation 

en 2 hectare Conference. 

“In de jaren ervoor stond 

er best druk op de 

Conference-markt en 

het concept Sweet 

Sensation sprak 

mij aan”, verklaart 

Van Gils zijn keuze 

voor dit clubras. 

Hij plantte meteen een flink blok Sweet 

Sensation aan, zodat deze teelt ook de 

volle aandacht zou krijgen. In de volgen-

de jaren plantte hij nog eens 4 hectare 

Conference en 1 hectare Delcorf, om in 

2016 3,5 hectare peren van zijn buurman 

in zijn bedrijfsvoering op te nemen. In die 

tijd werd ook besloten om de akkerbouw 

af te bouwen en helemaal voor het fruit te 

gaan. Hoewel Van Gils’ vader nog vaak 

op het bedrijf te vinden is, zit hij nu niet 

meer in de maatschap. 

Sinds twee jaar runt Van Gils het bedrijf 

samen met zijn vrouw Nelleke. Het bedrijf 

werd uitgebreid met nog eens 4 hectare 

Conference (2018), 6 hectare Xenia en 

3 hectare Morgana (2019). “Het tempo 

waarmee we groeiden, was van te voren 

niet zo bedacht, maar wel dachten we 

gaandeweg na over de vraag wat de 

ideale bedrijfsgrootte zou zijn voor een 

rendabel fruitbedrijf. Onze conclusie is 

dat ongeveer 30 hectare wel het maxi-

male is voor een bedrijf dat zich puur op 

de teelt richt en waar één volwaardige 

arbeidskracht werkt. Op dit moment ben 

ik nog niet van plan verder uit te breiden 

PETRA KOSTER, VAKREDACTEUR FRUITTEELT, PKOSTER@NFOFRUIT.NL

‘Ik richt mijn 
pijlen graag op 

meerdere doelen’

ONDERNEMERSCHAP

Anton van Gils: 

‘Een clubras geeft 

stabiliteit in je bedrijf.’

Foto: Petra Koster

fruitteelt 18-20216
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en een vaste arbeidskracht in dienst 

te nemen. Je hebt daar dan ook 

de verantwoordelijkheid voor en 

je moet iemand ook genoeg te 

bieden hebben. Vooralsnog vind ik 

het nog prettig om het zo te doen”, 

aldus Van Gils. 

Niet op de centimeter 
Van Gils’ bedrijfsmotto is om met 

zo min mogelijk arbeid en ‘verant-

woord slordig’ een zo goed mogelijk 

resultaat behalen. “Ik probeer net 

op het randje te gaan zitten van 

wat verantwoord is. Het zit hem 

niet altijd in het laatste onkruidje 

weghalen of de laatste boom die 

optimaal in productie is”, verwoordt 

de teler zijn uitgangspunt. “Je moet 

ook weleens wat door de vingers 

zien.” Het is een strategie die hij ook 

toepast met zijn nieuwe Munckhof 

drierijenspuit met VariMAS. Dankzij 

de taakkaarten kan hij bespuitingen 

heel gericht uitvoeren, maar daar-

in wil Van Gils niet tot het uiterste 

gaan. “Voor mij hoeft het niet op de 

centimeter precies.”

Anderzijds moet je op sommige 

momenten juist wel heel scherp zijn. 

Bijvoorbeeld bij de oogst. Van Gils 

ziet er dan op toe dat plukkers de 

juiste begeleiding krijgen en dat 

zij secuur plukken. “Netjes plukken, 

kan je zo 2 à 3 procent plukschade 

schelen.” 

Daarnaast probeert Van Gils zoveel 

mogelijk potentiële risicofactoren 

te tackelen. Bij de aanleg van zijn 

eerste perceel bijvoorbeeld, plaats-

te hij hagelnetten. Een hele investe-

ring, die ook veel arbeid vraagt. “Ik 

heb mij weleens afgevraagd of dat 

het wel waard was, maar de laatste 

jaren bewijzen de netten zich vooral 

doordat ze wind- en schuurschade 

voorkomen”, vertelt Van Gils. 

Mede dankzij het aangrenzende 

glastuinbouwgebied, is de water-

voorziening op het bedrijf van Van 

Gils goed geregeld. Er kan zowel 

gedruppeld als beregend worden 

en met de grote aaneengesloten 

blokken, was de aanleg ook tegen 

een relatief gunstige prijs te realise-

ren. 

Meerdere pijlers 
Dat Van Gils’ aanpak hem geen 

windeieren legt, blijkt uit het feit dat 

hij het afgelopen jaar de Sweet Sen-

sation-bokaal won: een prijs voor 

de teler met de hoogste pack-out 

van dit clubras. Van Gils heeft geen 

plannen om uit te breiden met 

Sweet Sensation. Wel ziet hij het ras 

als extra pijler onder zijn bedrijf in 

het kader van risicospreiding. “Het 

is in de teelt wel een juffertje, maar 

een clubras loopt niet zo mee met 

de grillen van de markt. Het geeft 

stabiliteit in je bedrijf”, verklaart hij. 

Ook van Xenia is Van Gils zeker erg 

gecharmeerd. Dit ras oogstte Van 

Gils voor het eerst in 2020: 48 ton 

per hectare in het tweede groeijaar. 

Het leverde hem in dit tweede 

groeijaar al een goed financieel re-

sultaat op. “Met Xenia zijn snel hoge 

producties te realiseren. Daarnaast 

spreken ook de eenvoud van het 

concept en de transparantie van 

de organisatie en prijsopbouw mij 

aan.” 

Dat Van Gils beide perenrassen 

teelt, maar ook bijvoorbeeld Morga-

na, typeert hem. Van Gils richt zijn 

pijlen graag op meerdere doelen, 

ook wat betreft afzet. Sweet Sen-

sation, Xenia en Morgana gaan 

naar de vaste afzetpartners, maar 

zijn Conference verkoopt hij in de 

kist aan diverse handelaren. “Het is 

prettig om niet aan één partij vast 

te zitten.” 

Voor de toekomst heeft Van Gils 

geen vastomlijnde plannen. Wel zou 

hij als eerste graag de oude be-

drijfsgebouwen vervangen. Waar hij 

over tien jaar staat, zal de toekomst 

uit moeten wijzen. 

Anton van Gils begon in 2010 met o.a. 4 hectare 

Sweet Sensation. Foto: NFO

Ondernemerschap kenmerkt 

zich door een kritische blik 

naar jezelf, contact met de 

omgeving, commercieel zijn, 

goed data-management en 

leiderschap tonen. Dit artikel 

gaat over commercieel zijn.



Wisselend effectWisselend effect op  op 
productie en kwaliteitproductie en kwaliteit
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Zowel Proeftuin Randwijk als pcfruit 

testte het effect van de groeirem-

mer Kudos op verschillende ker-

senrassen. Beide onderzoeksinstel-

lingen bemerkten dat het middel 

rasspecifiek werkt. In Merchant 

remde het middel inderdaad de 

groei en deed het de productie 

toenemen (zie figuur 1). In Kordia 

daarentegen had het middel weinig 

effect op groei en productie, en ook 

in Regina bleek Kudos geen meer-

waarde te hebben. 

Ook pcfruit zag weinig effect van 

Kudos op de productie van Kordia. 

Wel nam pcfruit in 2020 een effect 

waar op de scheutgroei; deze nam 

af in de objecten waar vanaf begin 

bloei met Kudos werd gespoten (zie 

figuur 2). In onbehandeld bedroeg 

het aantal scheuten 131 per boom, 

tegen ongeveer 115 in bomen die 

behandeld waren met Kudos. 

Proeftuin Randwijk en pcfruit pasten 

Kudos overigens toe in verschillen-

de doseringen. Proeftuin Randwijk 

gebruikte de aanbevolen dosering 

van 1,25 kg Kudos en 600 l water/

ha; pcfruit spoot 1 kg Kudos en 500 

l water/ha. Kudos mag in zowel Ne-

derland als België maximaal twee 

keer per jaar toepast worden.

Aminozuren effectief
In een proef met aminozuren in 

Kordia, bleken drie bespuitingen 

met aminozuren te leiden tot een 

betere productie en een hoger 

vruchtgewicht dan bij onbehan-

deld. Proeftuin Randwijk voerde de 

proef vorig jaar uit op tien jaar oude 

bomen op onderstam Gisela 5. De 

productie nam het meest toe in het 

Koppert-object, terwijl in het Ami-

nosol-object het vruchtgewicht het 

hoogst was.

Proeftuin Randwijk spoot vanaf de 

bloei het aminozuur Vidi Terrum en 

meststof Veni Calcium (elk 5 l/ha) 

van Koppert Biological Systems die 

respectievelijk de vruchtzetting en 

de vruchtstevigheid verbeteren. Het 

bekende aminozuur Aminosol (7,5 

l/ha) werd pas vanaf einde bloei 

ingezet, omdat dit product de bijen 

weert. Omdat Vidi Terrum dit nadeel 

niet heeft, kan dit product zeker 

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

ZOETE KERS

Tabel. Productie en vruchtgewicht diverse rassen (2020)

ras locatie object productie (kg) vruchtgewicht (g)

Areko teler onbehandeld 16,17 17,48

Good for Greens 18,67 17,05

verschil 15,5% -2,5%

Kordia teler onbehandeld 18,89 12,83

Good for Greens 19,55 13,48

verschil 3,5% 5,1%

Regina Proeftuin Randwijk onbehandeld 18,95 13,43

Good for Greens 19,71 13,98

verschil 4,0% 4,1%

Bron: Proeftuin Randwijk

Proeftuin Randwijk en pcfruit organiseerden allebei halverwege dit jaar fysieke bijeenkomsten 

over zoete kers. Een van de onderwerpen die tijdens die bijeenkomsten aan bod kwamen, was 

het verhogen van de productie en kwaliteit.
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voor percelen met zowel vroeg- 

als laatbloeiende rassen inte-

ressant zijn. In beide objecten 

werd drie keer gespoten met een 

interval van ongeveer een week. 

In een proef met de plantverster-

ker Good for Greens in verschil-

lende kersenrassen, bleek dit 

middel vooral de productie van 

Areko flink te verhogen. Dit resul-

taat kan deels een toevalstreffer 

zijn, omdat de proef bij een teler 

werd uitgevoerd en niet op een 

officiële proeflocatie als Proeftuin 

Randwijk. Bij Kordia en Regina 

had het middel vooral een posi-

tief effect op het vruchtgewicht 

(zie tabel 1). Overigens lag de 

proef in Kordia ook bij een teler.

De plantversterker werd ingezet 

vanaf net voor de bloei met een 

interval van ongeveer drie we-

ken, in een dosering van 8 liter/

hectare. De plantversterker werd 

gespoten met de aanbevolen 

waterhoeveelheid van de fabri-

kant (114 liter water per hectare), 

maar in de praktijk is dat lastig te 

realiseren. Steenfruittelers spui-

ten vaak met meer water.

Oriënterende proeven bij pcfruit 

met GA3 (20 tabletten/ha) ble-

ken vorig jaar niet de gewenste 

effecten te hebben op Regina 

en Schneiders Nortwunder. 

De pluk kon niet veel verlaat 

worden, omdat de kersen niet 

harder waren dan de onbehan-

delde kersen. Daardoor was ook 

de houdbaarheid niet beter. Wel 

lijkt de rijping iets langzamer te 

verlopen, wat pcfruit afleidt uit 

het lagere suikergehalte en de 

lagere ademhaling. Een lager 

suikergehalte betekent echter 

ook minder smaak. Op de Ca-

nada Giant - als bestuiver tussen 

Schneiders Nortwunder - werd 

op het oog wel een positief ef-

fect waargenomen. 

Figuur 1. Productie en groei Merchant per boom (2020)

Bron: Proeftuin Randwijk

Figuur 2. Productie en groei Kordia per boom (2020)

Bron: pcfruit

Figuur 3. Productie en vruchtgewicht Kordia (2020)

Bron: Proeftuin Randwijk

[Foto: Kers Foto Merchant (voor de opmaak)] 
 
Figuur 1. Productie en groei Merchant per boom (2020) 

 
Bron: Proeftuin Randwijk 
 
Figuur 2. Productie en groei Kordia per boom (2020) 

 
Bron: pcfruit 
 
 
  

6,9 

9,0 9,3 

7,4 

8,8 
7,8 

7,3 6,7 6,4 

5,1 

6,5 6,3 6,3 6,3 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

1.
onbehandeld

2. Kudos 2x
(in bloei + 2,5

week later)

3. Kudos 3x
(in bloei + 2,5
en 5,0 weken
na volle bloei)

4. inzagen 5. inzagen +
Kudos 2x (in
bloei + 2,5
week later)

6.
wortelsnijden

7.
wortelsnijden

+ Kudos 2 x
(in bloei + 2,5

week later)

Gr
oe

ic
ijf

er

Pr
od

uc
tie

 (k
g)

Productie (kg) Groeicijfer

13,2 

12,1 
11,8 

14,0 

58,4 

41,1 
45,9 

40,9 

0

10

20

30

40

50

60

70

11

11

12

12

13

13

14

14

15

1. onbehandeld 2. Kudos 3x (begin
bloei + 2 en 4 weken

na volle bloei)

3. Kudos 2x (begin
bloei + 2 weken na

volle bloei)

4. Kudos 2x (2 en 4
weken na volle

bloei)

To
t. 

sc
he

ut
le

ng
te

 (m
)

Pr
od

uc
tie

 (k
g)

Productie (kg) Tot. scheutlengte (m)

Figuur 3. Productie en vruchtgewicht Kordia (2020) 

 
Bron: Proeftuin Randwijk 
 
Tabel. Productie en vruchtgewicht diverse rassen (2020) 
ras locatie object productie (kg) vruchtgewicht (g) 
Areko teler onbehandeld 16,17 17,48 

Good for Greens 18,67 17,05 
verschil 15,5% -2,5% 

Kordia teler onbehandeld 18,89 12,83 
Good for Greens 19,55 13,48 
verschil 3,5% 5,1% 

Regina Proeftuin Randwijk onbehandeld 18,95 13,43 
Good for Greens 19,71 13,98 
verschil 4,0% 4,1% 

Bron: Proeftuin Randwijk 
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Trouwe adverteerders 
in de spotlights

fruitteelt 18-202110

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

Adverteerders zijn onmisbaar voor het vakblad Fruitteelt. Maar welke bedrijven horen nu tot 

de ‘trouwe schare fans’? Hoe belangrijk is de fruitteeltsector voor hen, wat is hun visie op de 

toekomst en waarom kiezen ze juist voor Fruitteelt om zichzelf onder de aandacht te brengen 

van fruittelend Nederland? 

MARKETING

ADAMA: ‘BIJDRAGEN AAN 
BEHOUD UNIEKE SECTOR’

ADAMA is wereldwijd actief 

als producent en distributeur 

van gewasbeschermings-

middelen. “De fruitteelt was, 

is en blijft een belangrijke 

sector voor ons”, benadrukt 

Ton Besseling van ADAMA. 

Het bedrijf ziet het vakblad 

Fruitteelt als onmisbaar 

instrument om richting fruit-

telers te communiceren 

over zijn producten. “Via 

advertenties, maar ook door 

artikelen over studiedagen 

en bijeenkomsten waaraan 

wij een bijdrage leveren. Op 

deze manier willen wij een 

steentje bijdragen aan het 

behoud van een sector die 

in Nederland uniek is binnen 

de agrarische wereld. Dat 

we de fruitteelt serieus ne-

men, blijkt overigens ook uit 

het feit dat we onlangs een 

nieuwe technisch voorlichter 

voor de fruit- en boomteelt in dienst hebben genomen, in 

de persoon van Hans Pijpers.”

SCHULP VRUCHTEN-
SAPPEN: ‘IN BEELD BLIJVEN 
BINNEN DE SECTOR’
Schulp Vruchtensappen in Breukelen is een echt 

familiebedrijf, dat werd opgericht in 1861. Lag de 

Hans Pijpers is de nieuwe 

technisch voorlichter bij 

ADAMA voor de fruit- en 

boomteelt. 

Foto: ADAMA

Jeroen Vernooij: ‘Fruitteelt is voor ons een 

ideaal platform om in te adverteren.’

Foto: Schulp
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VAN WAMEL: ‘LATEN MERKEN DAT 
WE ER ZIJN VOOR DE TELER’
Van Wamel is geen onbekende partij binnen de fruitsector: het bedrijf 

in Beneden-Leeuwen fabriceert - onder de naam PERFECT- boom-

gaardmaaiers, snoeihoutversnipperaars en fruitsorteersystemen. Om-

dat Van Wamel veel waarde hecht aan korte lijnen met de fruittelers 

in ons land, is adverteren in Fruitteelt voor hen niet meer dan logisch. 

“Daarbij blijven we op deze manier zichtbaar, ook dat is belangrijk”, 

zegt Joost van Rheen van Van Wamel. “Zelfs als bijna iedereen binnen 

de sector je weet te vinden. We willen laten merken dat we er, net 

zoals onze machines, zijn voor de teler. Hiermee, en natuurlijk door het 

bouwen van goede machines en het leveren van een goede service, 

willen we de toekomst van ons bedrijf veiligstellen.”

Joost van Rheen: ‘De fruitteelt is de belangrijkste sector 

voor ons bedrijf.’ Foto: Van Wamel

OFH: ‘CONTINUÏTEIT VAN BEDRIJVEN 
VEILIGSTELLEN’

Onderlinge Fruittelers Ha-

gelverzekering (OFH) biedt 

fruittelers de mogelijkheid 

om zich te verzekeren tegen 

het risico van schade door 

extreem weer. OFH adver-

teert veelvuldig in Fruitteelt 

om zo leden en potentiële 

nieuwe leden te bereiken. 

“Hoewel we een grote 

naamsbekendheid hebben 

in de sector, is het wel zaak 

om hieraan te blíjven wer-

ken”, zegt Gert Jan van Dijk 

van OFH.

Van Dijk benadrukt dat OFH 

een goede toekomst ziet 

voor de Nederlandse fruit-

teelt. “Fruit is immers gezond 

en een belangrijk onderdeel 

van onze voeding. Daarbij 

zijn de fruittelers in ons land 

in staat om een topproduct 

te telen. Deze zaken, in combinatie met goed ondernemerschap, bieden 

potentie voor de toekomst.”

focus aanvankelijk op het telen 

van fruit, sinds de jaren negentig 

draait het om het verwerken van 

bij voorkeur Hollands fruit. Het vak-

blad Fruitteelt kent men bij Schulp 

Vruchtensappen door en door, 

vanwege hun achtergrond in de 

fruitteelt. “Voor ons is het een ide-

aal platform om in te adverteren, 

aangezien wij op deze manier een 

groot deel van onze afnemers be-

reiken. Namelijk de fruittelers met 

huisverkoop, die onze sappen aan 

de man brengen en ook telers die 

hun eigen fruit bij ons willen laten 

verwerken”, zegt Jeroen Vernooij 

van Schulp Vruchtensappen. “Het 

is moeilijk te zeggen wat adverte-

ren in Fruitteelt precies oplevert. 

Maar wij zijn wel van mening dat 

het belangrijk is om in beeld te 

blijven binnen de sector; daar 

dragen onze advertenties in Fruit-

teelt absoluut aan bij. Daarnaast 

ontstaan hierdoor contacten 

met telers die fruit aanbieden en 

kunnen wij duidelijk maken dat we 

een voorkeur hebben voor be-

paalde rassen.”

Gert Jan van Dijk: ‘Hagel mag een 

fruitteeltbedrijf niet ruïneren, zo is onze 

stelling.’ Foto: OFH
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Handel in Conference 
blijft levendig
Tot in de oogst blijft de handel in Conference op peil, ziet 

Emanuel Sluis van Service2Fruit. “Bij het begin van de pluk 

leek het er even op de handel wat afnam met een mogelijke 

druk op de prijs. Maar daarvan is niets gebleken. De vraag 

naar Conference is breed gedragen en blijft op peil, of het nu 

is om bewaarcapaciteit te benutten of voor de directe afzet. 

Misschien is het ook wel een reactie op de goede klokprijzen. 

Voor Beurré Alexander Lucas neemt de belangstelling toe nu 

de pluk in zicht komt. Afnemers zijn serieus geïnteresseerd om 

de eerste volumes van betekenis meteen te sorteren en af te 

zetten. Dit ras is een typisch Nederlands product, dat bijvoor-

beeld in Polen niet wordt geteeld maar wel wordt gevraagd. 

Voor Conference geldt dat in beperkte mate wel en vanwege 

de relatief hoge prijzen in Nederland en België richten kopers 

uit dat land zich eerst op de eigen productie. Maar in de 

slipstream van Beurré Alexander Lucas gaat Conference mo-

gelijk ook mee. De schaarse Doyenné du Comice is zo goed 

als verdeeld, waarbij de prijzen stabiel zijn gebleven op een 

hoog niveau. Ook Elstar blijft gevraagd; voor een goede partij 

is vrijwel altijd een koper te vinden. Bij Jonagold is dat duidelijk 

lastiger. De afzet van de oude oogst loopt teleurstellend af. Bij 

de afzet van de nieuwe oogst speelt vooral de grote appel-

oogst in Europa een rol. Misschien dat al bij het uitkomen van 

dit nummer wat duidelijker wordt of de appels mee- of tegen-

plukken. Als de oogst wat minder groot uitpakt, geeft dat de 

afzet van de nieuwe Jonagold misschien nog een impuls.”

Plus en Coop 
willen fuseren
De supermarktketens Coop en Plus willen 

samen verder onder de naam Plus. Dat 

hebben beide retailers afgelopen maan-

dag laten weten in een persconferentie 

van beide CEO’s. Gezamenlijk vormen ze 

de derde supermarkt in Nederland met 

een marktaandeel van ruim 10 procent. 

Plus is beter bekend bij de consument en 

deze formule groeide de afgelopen jaren 

ook sneller dan de branche als geheel, 

zo blijkt uit een toelichting in het Financi-

eele Dagblad. Analisten zien de nieuwe 

Plus als de uitdager van de twee grotere 

full-servicesupermarkten; Jumbo met een 

marktaandeel van 21 procent en Albert 

Heijn met bijna 35 procent. De nieuwe 

formule Plus blijft lid van inkoopcombi-

natie Superunie, wat zowel Coop als Plus 

ook was. Daarmee is het effect van de 

fusie op de inkoop van bijvoorbeeld fruit 

afhankelijk van het feit of dat tot nu toe di-

rect of via de Superunie plaatsvindt. Een 

huidige toeleverancier van Plus zou na de 

fusie wellicht meer kunnen leveren.

Net als bij de overname van Deen, enkele 

maanden geleden, is een efficiëntere 

organisatie de drijfveer achter deze fu-

sie. Die bespaart zo’n vijftig miljoen euro 

per jaar, geld dat hard nodig is voor 

broodnodige investeringen in online 

boodschappen doen en snellere distri-

butiecentra. Tijdens de persconferentie 

lieten beide bedrijven nadrukkelijk weten 

open te staan voor verdere groei. Dat 

kan door overnames van andere kleine 

ketens, maar ook door de aansluiting van 

zelfstandige franchise supermarktonder-

nemers die nu bijvoorbeeld bij Jumbo 

of andere leden van Superunie zijn aan-

gesloten. Daarbij worden deze nieuwe 

winkels lid van de nieuwe coöperatie. De 

naam Coop duidt al op de coöperatie 

als rechtspersoon, maar Plus is dat ook. 

De leden van deze coöperaties moeten 

nog wel instemmen met de fusieplannen, 

evenals de Nederlandse Mededingings-

autoriteit NMA.

MARKTZICHT
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Brexit leidt 
tot lege schappen
Verenigd Koninkrijk - De Britse consument 

ondervindt de gevolgen van Brexit aan 

den lijve. Lege schappen in de super-

markten, McDonalds zonder milkshake 

en zelfs apotheken met beperkte aan-

tallen Covid-vaccins zijn nu realiteit, blijkt 

uit een reportage van de NOS. Het blijkt 

een opeenstapeling te zijn van verschil-

lende problemen met een gemene 

deler; een gebrek aan arbeidskrachten. 

Daardoor heeft de primaire landbouw 

een probleem met de oogst van bijvoor-

beeld zachtfruit, de industrie met het 

verwerken van bijvoorbeeld vlees en de 

transportbranche kampt met een ernstig 

tekort aan chauffeurs om te vervoeren 

wat nog wel voorhanden is. Veel werk-

nemers kwamen uit Oost-Europa. Maar 

zowel vanwege Covid als een maximaal 

aantal tewerkstellingsvergunningen is 

dat aanbod nu te beperkt. Vooralsnog 

wijst de Britse overheid een verruiming 

van deze vergunningen af. Dat zou kor-

te-termijnpolitiek zijn terwijl het Verenigd 

Koninkrijk zou moeten steunen op werk-

nemers uit de Britse samenleving. Het is 

nog onduidelijk wat het effect is op de 

export van bijvoorbeeld Conference, die 

veelal door Nederlandse transportbedrij-

ven naar de Britse distributiecentra wordt 

vervoerd.

Minder appels 
via Hongkong
China - Hongkong verliest snel aan betekenis als appelim-

porteur. Dat komt door de sterk teruggelopen re-export naar 

China. De voormalige Britse Kroonkolonie gold lange tijd als 

bruggenhoofd voor de export naar China vanuit bijvoor-

beeld Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten. Maar nu de 

binnenlandse productie in China groeit, neemt de nood-

zaak af om appels via Hongkong te importeren, analyseert 

EastFruit.com. Dat is een belangrijkere reden dan de directe 

export vanuit andere landen, waaronder ook de opkomende 

appelproducenten Servië en Oekraïne. Die zullen hun grotere 

producties dit jaar waarschijnlijk in veel mindere mate naar 

Hongkong of China kunnen exporteren.

Blauwe bes
Wereldwijd vormen schaarste aan water en arbeids-

krachten de grootste beperkingen voor de export van 

blauwe bes, zo blijkt uit het digitale congres dat de 

grootste exporterende landen hielden. Voor hen is 

Noord-Amerika de belangrijkste markt, hoewel in de 

Verenigde Staten en 

Canada zelf ook veel 

blauwe bessen worden 

geteeld. Vooral voor 

Latijns-Amerikaanse 

landen zou Europa een 

welkome aanvulling zijn 

op de exporten naar ver-

re bestemmingen. Maar 

voorlopig staat een 

tekort aan zeecontainers 

dat in de weg, zeker in 

en om de Amerikaanse 

havens.

ANTON OOSTVEEN, FREELANCE JOURNALIST, FRUITTEELT@NFOFRUIT.NL
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GOED UITGANGSPUNT VOOR BEGIN AFZET CONFERENCE

MARKTZICHT
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Marktzicht

Worden de ramingen van Prog-

nosfruit realiteit? In dat geval heb-

ben Hollandse peren een mooi 

seizoen voor de boeg. 

De perenvoorraden van de oogst 

2020 zijn geruimd. De laatste 

Nederlandse Conference werd 

begin van de maand gesorteerd. 

De koelcellen in Italië zijn sinds mei 

geruimd en zelfs Spanje, dat het 

afgelopen seizoen zwaar te lijden 

had van exportbeperkingen naar 

vooral Israël, begint zonder voor-

raad aan het nieuwe seizoen.

Er was tijdelijk een overschot aan 

overzeese aanvoer, maar door de 

seizoensvertraging en de grote 

vraag naar vroege peren, met 

name Guyot, verliep de ruiming 

snel. De prijzen bleven tot het ein-

de relatief vast, voor zowel Forelle 

als Abate Fetel.

De producties van vroege peren - 

traditioneel vooral Spaanse Limo-

neras en Franse Guyot - zijn be-

duidend kleiner dan vorig jaar. In 

Spanje 9% minder, in Frankrijk zelfs 

70% minder. Geen wonder dat die 

teeltregio’s nauwelijks vroege pe-

ren exporteerden, maar ze vrijwel 

uitsluitend afzetten op de binnen-

landse markt. De vraagprijs was 

navenant hoog. Een soort-

gelijk scenario doet zich voor 

bij Williams, die ook schaars 

is in Italië en Frankrijk.

Omzetverlies in Italië
De overgang naar het nieu-

we seizoen verloopt Euro-

pees gezien vlot. De afzet-

markten staan open. Maar 

daar heeft Italië niets aan. 

De historisch kleine oogst, 

vooral vanwege de forse 

misoogsten bij Abate Fetel, staat 

een goede start van het seizoen in 

de weg. De eerste prijzen voor Wil-

liams en St Maria zijn beduidend 

hoger dan in voorgaande jaren. 

Omdat de hoeveelheden sim-

pelweg ontbreken, zijn er slechts 

enkele acties met deze peren. Ook 

voor Abate Fetel worden hoge 

prijzen gerekend. Maar ondanks 

de prijsstijgingen zal de omzet van 

peren in Italië laag zijn in 2021/‘22. 

De prijs kan de ontbrekende kilo‘s 

niet compenseren. De Italiaanse 

perenoogst is voor het derde jaar 

op rij kleiner dan gemiddeld en 

dat zal ingrijpende economische 

gevolgen hebben.

De misoogst in Italië zal een grote 

impact hebben op de export. Net 

als in 2019/‘20 zullen de 

leveringen aan de be-

langrijkste afzetlanden 

zoals Duitsland, Frank-

rijk, Groot-Brittannië en 

via Roemenië naar het 

oosten, aanzienlijk wor-

den verminderd. Omdat 

de oogst niet alleen 

kleiner werd ingeschat 

maar ook van mindere 

kwaliteit, zullen er zoals 

gewoonlijk in het najaar 

campagnes zijn met 

Abate Fetel, maar daarna zal het 

aanbod waarschijnlijk krap en 

duur zijn.

Marktaandeel Conference
Alle genoemde landen staan ook 

op de agenda van Nederlandse 

exporteurs. Vooral meer verkoop-

potentieel op de Duitse markt is 

interessant. Het marktaandeel van 

Conference in de Duitse foodretail 

groeit al jaren. In het afgelopen 

seizoen werd een hoogtepunt van 

36% bereikt. Tegelijkertijd daalt het 

aandeel van Abate Fetel, dat nu 

voor het tweede jaar op rij onder 

de 20% staat. Gezien de oogstvo-

lumes zal dit cijfer waarschijnlijk 

wel afnemen in het afzetseizoen 

dat net is begonnen.

Ook in andere exportlanden zou 

de beperkte export vanuit Italië 

positief moeten kunnen uitpakken 

voor Conference. Mogelijk opent 

het zelfs deuren naar afzetmarkten 

die nog relatief onbekend zijn, 

zoals Noord-Afrika.

URSULA SCHOCKEMÖHLE

AMI, BUREAU HAMBURG

VERTALING:  

 CAROLINE VAN ASSCHE, 

VAKREDACTEUR FRUITTEELT

Bijna de export van 2020 bereikt
Nederlandse perenexport in tonnen, september tot eind mei, in 1000 ton
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NFO NIEUWS

Gewasbescherming 2022

Dit jaar was het laatste jaar van mancozeb 
en Envidor. Ook werd dit jaar de eerste 
aantasting van de bruingemarmerde schild-
wants gevonden en is er meer aantasting 
door schurft dan andere jaren. Dit zijn een 
aantal ontwikkelingen die invloed hebben 
op de gewasbeschermingsstrategie in 2022. 
Minder zichtbaar, maar zeker zo zorgelijk is 
dat er maar heel beperkt nieuwe toelatin-
gen beschikbaar komen. Van de gewasbe-
schermingsmiddelen waarvoor de NFO dit 
jaar vrijstellingen realiseerde, is allerminst 
zeker dat ze volgend teeltseizoen een regu-
liere toelating hebben. Redenen voor de 
NFO om nu al aan de slag te gaan voor het 
seizoen 2022. De NFO heeft intussen een 
goed beeld van de knelpunten en gaat op 
korte termijn de eerste vrijstellingen voor het 
nieuwe seizoen aanvragen. 
De afgelopen twee jaar is op initiatief van 
de NFO geïnvesteerd in meer kennis over 
de bruingemarmerde schildwants. Nu dit 
insect een blijver lijkt te worden en de eerste 
schade er is hebben we meteen ingezet op 
vervolgonderzoek. In het afgelopen jaar is 
veel aandacht geweest in het onderzoek 
voor de beheersing van schurft. Nodig is dat 
de informatie die hieruit komt goed wordt 
geanalyseerd en tijdig beschikbaar is voor-
dat de eerste groene delen er weer zijn. 
De overheid in de praktijk laten zien wat de 
gevolgen zijn van onvoldoende bestrijdings-
mogelijkheden, is belangrijk. Op uitnodiging 
van de NFO en de biologische perenwerk-
groep bezocht de NVWA onlangs Proeftuin 
Randwijk, waar zij een toelichting kregen op 
de schurftproef in Conference. 
Er dient zich een verder teruggang aan. Zo 
kan Affirm in 2022 voor het laatst gebruikt 
worden en heeft Bayer geconcludeerd dat 
verdere inzet voor behoud van de toela-
tingen van Movento en Batavia niet zinvol 
is. Met de eisen die nu aan de toelatingen 
van gewasbeschermingsmiddelen worden 
gesteld, ontstaat een onwerkbare situatie. 
Dit raakt alle plantaardige sectoren. De NFO 
trekt samen met andere sectoren op om 
duidelijk te maken dat het zo niet meer gaat.

COLUMN
JACO VAN BRUCHEM
JVBRUCHEM@NFOFRUIT.NL

NVWA bezoekt Proeftuin Randwijk. Foto’s: NFO

Dé Fruitteelt Vakbeurs 2022
Save the date – Fruitteelt Vakbeurs 2022

Dé enige meerdaagse 

vakbeurs voor de professi-

onele fruitteler gaat weer 

plaatsvinden! Noteert u 

19 en 20 januari 2022 alvast 

in uw agenda. De inschrij-

ving voor standhouders 

start in de tweede helft 

van september. Binnen-

kort ontvangen potentiële 

standhouders hierover meer 

informatie.

Met een positieve blik op de toekomst, verwacht de orga-

nisatie de Fruitteelt Vakbeurs in 2022 te organiseren zon-

der noemenswaardige corona beperkingen voor bezoe-

kers en standhouders.

We kijken er naar uit om er samen een succesvolle beurs 

van te maken!

Namens de organisatie,

NFO en FruitMasters
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Nog te vroeg voor Carbon 
Farming als verdienmodel

Koolstof binden in landbouwgrond, is vooral bekend als methode om de bodemkwaliteit 

te verbeteren. Minder bekend is nog dat hiermee ook klimaatopwarming kan worden 

tegengegaan. Carbon Farming wordt deze manier van koolstofbewuste landbouw genoemd. 

Hoe interessant is dit al voor de fruitteelt?

Carbon Farming of kool-

stofbewuste landbouw 

is een manier van land-

bouw waarbij agrariërs 

worden gestimuleerd 

om koolstof te binden 

in landbouwbodems. 

Doel hiervan is aan de 

ene kant dat de bodem-

kwaliteit verbetert. Aan 

de andere kant kunnen 

bedrijven hiermee hun 

CO2-uitstoot lokaal com-

penseren. 

Van nature bevatten 

bodems grote hoeveel-

heden koolstof. Een 

zandgrond met een organische-stofgehalte van 2,5% in 

de laag 0 tot 25 centimeter bijvoorbeeld, bevat zo’n 40 

ton koolstof per hectare. Zolang deze koolstof in de bo-

dem blijft en niet in aanraking komt met zuurstof, wordt 

voorkomen dat de koolstof wordt afgebroken en als CO2 

in de atmosfeer terecht komt. 

Agrarische bedrijven kunnen extra koolstof binden in 

de bodem door organisch materiaal toe te voegen. 

De bodem fungeert dan als ‘koolstofput’. Dat is gunstig 

voor het klimaat: meer koolstof in de bodem in de vorm 

van organische stof, betekent minder koolstof in de vorm 

van CO2 in de lucht. 

Gewassen zetten CO2 via fotosynthese om in zuurstof en 

biomassa. Het gewas wordt geoogst en gaat de voed-

selketen in; het blad en de wortels blijven achter op het 

land. Agrariërs kunnen maatregelen nemen waardoor 

de opgeslagen koolstof wordt omgezet in langere, 

stabielere koolstofketens. 

Het wordt daarmee 

permanent opgeslagen 

in de bodem. 

In de praktijk
Op de grens van Zee-

land en Zuid-Holland ligt 

Windpark de Krammer, 

dat is ontwikkeld door 

Zeeuwwind en Delta-

wind. Beide partners 

willen bijdragen aan 

de ontwikkeling van de 

omgeving van het wind-

molenpark en stellen 

daarvoor budget be-

schikbaar. Een van de projecten die hieruit worden ge-

financierd, is Koolstofboeren. In dit project - waarin ook 

ZLTO partner is - gaan vijftien agrariërs waaronder twee 

fruittelers CO2 opslaan op hun bedrijven. De agrariërs 

ontvangen daarvoor een vergoeding van € 100 per ton 

opgeslagen CO2. Hoeveel CO2 een agrariër gaat vast-

leggen, wordt vooraf afgesproken, net als de maatregel 

die de agrariërs daartoe gaat inzetten. 

Het project Koolstofboeren is een pilot met een loop-

tijd van vijf jaar. Daarna wordt bekeken in hoeverre de 

toegepaste maatregelen hebben bijgedragen aan de 

opbouw van het organische-stofgehalte in de bodem 

en daarmee aan het vastleggen van koolstof. 

Vanuit deze pilot ontstaan nu al initiatieven van bedrij-

ven om hun CO2-uitstoot via Carbon Farming lokaal te 

compenseren. Keukenfabrikant Bruynzeel bijvoorbeeld 

heeft hierover met verschillende agrariërs binnen dit 

JORIS WISSE, CENTRALE ADVIESDIENST FRUITTEELT, JCWISSE@CAF.NL 

ONDERNEMERSCHAP

In het project Koolstofboeren gaan twee fruittelers 

CO2 opslaan op hun bedrijven.

Foto: NFO
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project afspraken gemaakt. Een ander voorbeeld is de 

pilot van het bedrijf Bayer dat met 27 agrariërs in Euro-

pa afspraken heeft gemaakt over vergoedingen voor 

vastgelegde koolstof in het kader van CO2-compensatie. 

En ook de Rabobank toont belangstelling voor Carbon 

Farming. De verwachting is dat het bedrijfsleven en de 

agrarische sector meer en meer op deze manier gaan 

samenwerken. Wel zou het daarbij mooi zijn als Neder-

landse bedrijven hun CO2-uitstoot zoveel mogelijk in 

eigen land compenseren door samen te werken met 

Nederlandse agrariërs. 

Interessant voor de fruiteelt?
De fruitteelt heeft een aantal kenmerken, waardoor 

deze teelt interessant kan zijn voor Carbon Farming. 

Allereerst wordt fruit geteeld op hout. De bomen zetten 

CO2 uit de lucht om in suikers, die gedeeltelijk worden 

gebruikt voor de groei van de bomen. Op deze manier 

wordt CO2 uit de lucht dus vastgelegd in het hout. Een 

kenmerk van de fruitteelt is ook dat de bodem gedu-

rende langere perioden niet wordt bewerkt. Daardoor 

komt de koolstof in de bodem niet in aanraking met 

zuurstof, en wordt niet omgezet in CO2. Afgevallen blad 

en achtergebleven, bij voorkeur versnipperd snoeiafval 

verhogen daarnaast het organische-stofgehalte in de 

bodem, net als compost of champost die fruittelers 

toevoegen aan de bodem. 

Vanwege dit laatste aspect, kan Carbon Farming een 

interessante optie zijn, omdat de toegevoegde organi-

sche stof een positief effect heeft op het bodemleven 

en het vochtvasthoudend vermogen van de bodem. 

Ook de aanplant van gemengde hagen kan kan vanuit 

de doelstelling van Carbon Farming gemotiveerd wor-

den. Want behalve dat 

deze wilde bijen en nutti-

ge insecten aantrekken, 

zetten deze ook CO2 uit 

de lucht om, die vervol-

gens wordt vastgelegd in 

het hout. In de pilot van 

Windpark de Krammer 

worden windschermen 

en aanplant van bomen 

als maatregel vergoed. 

Binnen andere initiatie-

ven valt alleen de opslag 

in de bodem onder de 

maatregelen. 

Ook vanwege het imago 

van het fruitbedrijf kan 

Carbon Farming interes-

sant zijn. Afnemers en andere bedrijven waarmee telers 

zaken doen, kijken meer en meer of de manier van 

werken van de teler aansluit bij het imago en de doel-

stellingen van het bedrijf. Maatschappelijk verantwoord 

ondernemen zal steeds meer verlangd worden en hope-

lijk ook beloond. Het nieuwe Albert Heijn-protocol speelt 

hier al op in. Maar ook banken verlangen steeds meer 

dat telers duurzaam en verantwoord ondernemen. Ook 

binnen FruitVooruit wordt gekeken naar mogelijkheden 

van Carbon Farming voor fruittelers. 

Nog te inefficiënt
Maar is Carbon Farming ook commercieel interessant? 

Zo ver is het helaas nog niet. Momenteel is Carbon Far-

ming nog te inefficiënt om bijvoorbeeld als tweede tak 

te kunnen fungeren. Windpark de Krammer vergoedt 

€ 100 per ton C02; een groot gedeelte vooraf op basis 

van de maatregelen en een klein deel naderhand wan-

neer uit metingen blijkt dat koolstof is vastgelegd. De 

kosten zijn hoger dan de opbrengsten, alleen al vanwe-

ge de inspanningen die nodig zijn om de compost aan 

te voeren. Daarnaast zal de prijs van compost alleen 

maar stijgen naarmate de vraag ernaar toeneemt. 

Carbon Farming kan daarentegen wel gezien worden 

als een interessante 

mogelijkheid om de 

kwaliteit van de bodem 

te verbeteren, waarbij 

een behoorlijk gedeelte 

van de kosten vergoed 

wordt. Een hoger organi-

sche-stofgehalte verbe-

tert immers de vochtre-

gulatie en mineralisatie 

in de bodem en is gun-

stig voor het bodemle-

ven. Let echter wel op 

met jaar in jaar uit het 

organische-stofgehalte 

verhogen; dat kan ook 

negatief uitpakken. 

Carbon Farming kan interessant zijn, omdat de 

toegevoegde organische stof positieve effecten heeft 

op de bodem. 

Foto: Caroline van Assche, NFO

Ondernemerschap kenmerkt zich door een kriti-

sche blik naar jezelf, contact met de omgeving, 

commercieel zijn, goed data-management en 

leiderschap tonen. Dit artikel gaat over contact 

met de omgeving.
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“Enerzijds is het een jaar om gauw 

te vergeten”, vindt Kees Konijn uit 

de Beemster. De storm net voor 

Pinksteren en het koude weer erna 

veranderden zijn vooruitzicht op 

een topoogst in een oogst die dat 

allesbehalve zou worden. “Maar 

misschien is het anderzijds wel 

belangrijk om zo’n jaar niet meteen 

te vergeten. De kans op extreem 

weer wordt alsmaar groter.” Al met 

al is hij nu naar omstandigheden 

niet ontevreden, zoals hij het uit-

drukt. “Bij de appels hangt toch 

nog een redelijke oogst. De afge-

lopen dagen zet de kleuring goed 

door en de kwaliteit valt me mee. 

Er zit eigenlijk van alles wat, zoals 

wat black rot, schurft en een fruit-

motje. Perenbladvlo is eigenlijk het 

hele jaar geen probleem geweest 

en bloedluis kwam even opzetten, 

maar de populatie zakte al snel 

weer helemaal in elkaar. Maar het 

blijft allemaal binnen de perken. 

Het evenwicht in de boomgaard ligt 

ook op een hoog niveau”, signa-

leert de biologische teler. Misschien 

wel dat daarom de mollen en ver-

volgens de muizen de boomgaard 

ook aantrekkelijk vinden. “Zelfs nu 

in de zomer vangen we tientallen 

mollen in de boomgaard, terwijl in 

het grasland om ons heen geen 

molshoop te bekennen is. Ik vraag 

me echt af waar ze allemaal van-

daan komen.”

Afgezien van de mollen houdt de te-

ler zich nu bezig met de gebruikelijk 

voorbereidingen. “De bewaarcellen 

nalopen, alle machines en materi-

alen controleren, het gebruikelijke 

ritueel voor de pluk. Ik verwacht 15 

september te beginnen, maar ik kan 

nu nog niet zeggen waarmee”, ver-

telde hij afgelopen weekend. Vooral 

ANTON OOSTVEEN, FREELANCE JOURNALIST, FRUITTEELT@NFOFRUIT.NL

Bij het uitkomen van dit nummer is een van de drie telers in 

deze serie Van Knop Tot Oogst al druk aan het plukken. In 

Zeeland zijn de zomerperen immers al lang van de boom. 

Aankomende week gaan ook de andere twee volop aan de 

slag. Conference krijgt daarbij waarschijnlijk voorrang. Die 

heeft voor de lange bewaring een echte deadline en overal 

houdt het aantal plukkers niet over.

VAN KNOP TOT OOGST
HARDFRUIT DEEL 4

Komende week 
is iedereen volop 

aan het OOGSTEN

Foto: NFO
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mijn Elstar Elrosa vind ik moeilijk te 

peilen als het gaat om de juiste 

rijpheidsgraad zonder dat de vruch-

ten te donker worden. We zien het 

wel tegen die tijd en proberen daar 

op dat moment zo goed mogelijk 

op in te spelen. Daarbij is het wel 

lastig dat ik nog niet zeker weet of 

ik voldoende plukkers heb. Juist dit 

jaar haken veel vertrouwde plukkers 

af omdat ze het werk te zwaar gaan 

vinden. Bij de Conference zijn de 

vruchten al wel goed aan de maat. 

Ik hoop alleen dat ze geen last krij-

gen van voortijdige vruchtval, want 

dan moeten we daar met voorrang 

in beginnen. Ik ben daar niet hele-

maal gerust op, want bij collega’s in 

de omgeving hoor ik dat de zomer-

rassen wel makkelijk loslaten of zelfs 

voortijdig vallen.”

Minder vruchten per boom
Aan de andere kant van het land, 

in het Zeeuwse Kapelle, heeft Sjako 

Kloosterman de vroege perenrassen 

dan al in de kist zitten. Beurré Hardy 

lijkt de uitzondering te zijn die de 

regel bevestigt; alleen van dit ras is 

de productie enigszins normaal. Alle 

andere vroege rassen, zoals Triumph 

de Vienne en Clapp’s Favorite, heb-

ben 20 tot 25 procent minder kilo’s 

opgebracht. En dat lijkt ook de trend 

bij Conference. “Ook hier plukken we 

bijna een kwart minder dan gebrui-

kelijk”, merkt Kloosterman op na een 

week plukken. “En dat zit echt in het 

kleinere aantal vruchten per boom. 

Want de maat is redelijk goed, in 

veel stukken zelfs gewoon goed.”

“We zijn deze week al in begonnen 

in de Conference”, vertelde hij 

afgelopen weekend. “Beter hard en 

groen in de kist dan getint en zach-

ter. Al met al denk ik ruim drie we-

ken nodig te hebben om alle Con-

ference te plukken. Het valt tegen 

om voldoende plukkers te krijgen. 

Uit mijn vaste groepen vallen er nu 

een aantal af omdat ze in Polen 

vast werk hebben gevonden. Die 

komen dan niet meer naar Neder-

land om hier peren te plukken. Wat 

mij betreft hoeft het dan ook niet 

warmer te worden, we plukken nu al 

in T-shirt en korte broek. Bij nog war-

mer weer zet de rijping alleen maar 

sneller door. Maar zoals het weer 

nu is, zijn we gewoon lekker aan het 

oogsten.”

Vlakke arbeidsfilm
Peter Baars uit het Betuwse Eck en 

Wiel gaat aanstaande maandag 

volop plukken. “Misschien maken 

we vrijdag al een begin, maar de 

week erop gaan we volop van 

start”, vertelde hij vorige week. “We 

beginnen in de Conference en 

plukken de Elstar daar tussendoor. 

Althans, de Elstar waar geen ha-

gelschade op zit. Op het perceel 

thuis is dit ras zo verhageld, dat het 

meteen naar de industrie gaat. Dat 

gebruiken we dan om de gaten tus-

sen de andere plukken op te vullen 

en continu door te kunnen gaan. 

De Conference op het huisperceel 

is wel gedund en dat lijkt aardig ge-

lukt. Ze hadden iets grover mogen 

zijn, maar daar is de hagelschade 

op het blad ook debet aan.

Het vlak houden van de arbeidsfilm 

tot aan het einde van de oogst is 

voor Baars een aardige uitdaging. 

“Vorig jaar hebben we de laatste 

Sprank geplukt op 15 november.

We beginnen nu twee weken later. 

Dat verschil ten opzichte van vorig 

jaar zal in de loop van de pluk wel 

afnemen, maar vroeger zal het dit 

jaar niet zijn. We gaan uit van drie 

plukrondes bij Sprank. Het is een  

prachtig gewas en onder het  

hagelnet helemaal gaaf. Naast 

Conference hebben we ook Xenia. 

Die is wat later en heeft bovendien 

een breder plukvenster. Dat biedt 

wat meer ruimte om te schuiven. 

Verder probeer ik de eerste en 

tweede pluk Sprank voor en na het 

weekend te plannen, dat scheelt 

weer wat dagen. Tussen de tweede 

en derde pluk valt er weinig ander 

fruit meer te plukken. Dan beginnen 

we alvast met het oprollen van het 

hagelnet.”  

De foto is niet gemaakt bij een van de geïnterviewde telers. 
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Het is bijna alsof twee oude vrienden elkaar ontmoeten, 

als ICT-ondernemer Carlo Giliam fruitteler Jos Hermans 

hartelijk begroet in bedrijfsverzamelgebouw Sablones 

in Venlo. “Ik moest appels afleveren voor een hardloop-

wedstrijd in Venlo die wij sponsoren, en kon dit dus mooi 

combineren”, begint Jos. “Maar ik ben ook heel be-

nieuwd naar jouw bedrijf en het verhaal erachter.”

Carlo toont Jos de gemeenschappelijke ruimtes, met 

overlegtafels en een ultramoderne koffiehoek. “Wow, jij 

hebt een betere kantine dan ik!”, reageert Jos. “Maar 

vanwaar jouw keuze om hier te werken en niet gewoon 

thuis? Je hebt toch niet veel meer nodig dan een lap-

top?”

“Door hier kantoor te houden, lopen werk en privé min-

der door elkaar”, vertelt Carlo. “Ook kan ik mijn klanten 

hier altijd een fatsoenlijke ontvangst bieden; ze melden 

zich namelijk bij de receptie. Daarnaast beschik ik hier 

over professionele spreekkamers en maak ik gebruik van 

een telefoon- en antwoordservice. Die neemt de tele-

foon voor mij op en verbindt gesprekken indien nodig 

naar mij door. Zo ben ik wel altijd bereikbaar voor mijn 

klanten, maar word ik niet continu gestoord door de te-

lefoon.” “Dan heb jij veel meer rust dan ik”, reageert Jos. 

“Mijn mobiele telefoon rinkelt de hele dag door.”

Brandjes vóór zijn
Carlo neemt de fruitteler mee naar zijn kantoor, waar 

vier bureaus staan met in totaal tien computerscher-

men. “Waar heb je al die schermen voor nodig?”, vraagt 

Jos. “En zit je nu de hele dag naar zo’n scherm te turen? 

Ik zit eigenlijk nooit achter de computer; mijn zoon Roy 

doet alle ICT-zaken. Hij belt mij wanneer ik een e-mail 

moet bekijken, maar misschien is dat ook een genera-

tiekloof.”

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

ONDERNEMERSCHAP

‘ICT en data-
management 
cruciaal voor 
succesvol 
fruitbedrijf’

Enkele maanden geleden liet ICT-ondernemer 

Carlo Giliam zich door fruitteler Jos 

Hermans bijpraten over de ins en outs van 

de fruitteeltsector. Onlangs waren de rollen 

omgedraaid en ging Hermans op bezoek bij ICT-

bedrijf Alpha Labs in Venlo. Dat bracht nieuwe 

kennis, verrassende inzichten én de nodige 

gezelligheid.
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Via de schermen heeft Carlo op afstand toegang tot de 

ICT-systemen van zijn klanten. “Samen met mijn drie me-

dewerkers ontzorg ik bedrijven op ICT-gebied”, legt Car-

lo uit. Dat zijn vooral MKB-plus-bedrijven, met maximaal 

vijftig werkplekken. Wij houden hun computers up-to-

date, de beveiliging in orde, etc. Ook lever ik computers 

en kloppen klanten bij ons aan als er problemen zijn. 

Bijvoorbeeld wanneer de wifi niet werkt of bestanden 

zijn kwijtgeraakt. Ik zeg altijd: vanaf het moment dat de 

klant zijn computer aanzet, is dat míjn probleem.”

De ondernemer benadrukt dat zijn werk niet bestaat 

uit brandjes blussen, maar dat hij brandjes vóór wil 

zijn. “Bijvoorbeeld door altijd te zorgen voor een goede 

back-up, zodat bestanden te allen tijde terug te halen 

zijn. Mede hierdoor word ik ’s nachts ook vrijwel nooit uit 

mijn bed gebeld voor werkgerelateerde zaken. Dat is 

dus wel een stuk relaxter dan fruitteler zijn. Ik hoef niet in 

de nachtelijke uren mijn bed uit om de beregening aan 

te zetten, zoals jij vertelde in ons vorige gesprek.” 

Jos is benieuwd naar Carlo’s klantenkring. De ICT-on-

dernemer vertelt dat hij zo’n zeventig klanten heeft. Het 

gaat om advocaten, horecagelegenheden, winkels, 

fysiotherapeuten, etc. “Sommige bedrijven hebben 

slechts één werkplek, andere zestig. Ik werk op abon-

nementsbasis: klanten betalen een vast bedrag per 

maand voor het ICT-beheer van een werkplek. Daar-

door loop ik relatief weinig risico: ik weet immers precies 

hoeveel geld er binnenkomt en wat eruit gaat. Mijn 

kosten bestaan vooral uit personeelskosten, de huur van 

het kantoor en de licentiekosten voor de bewakingssoft-

ware. Deze software houdt de systemen van klanten in 

de gaten en geeft mij een melding als er iets mis is.”

Jos geeft aan best wel een beetje jaloers te zijn op de 

inkomenszekerheid die Carlo heeft. “Bij ons is het altijd 

afwachten wat we beuren. Vooral ook omdat we als 

fruittelers volledig afhankelijk zijn van de natuur.”

De fruitteler is verbaasd dat Carlo nauwelijks kasten en 

ordners op zijn kantoor heeft staan. “Alles zit in de com-

puters”, zegt de ICT-ondernemer. “We printen nauwelijks 

nog iets.” Dat is bij Jos op het bedrijf wel anders. “Vooral 

Duitse klanten zijn toch wel traditioneel en willen het 

liefst een geprinte rekening.”

Praktische instelling
Gaandeweg de ontmoeting blijken de ondernemers 

meer overeenkomsten te hebben dan ze aanvankelijk 

dachten. “Ik ben sinds 2007 eigen baas”, vertelt Carlo. 

“Na het afronden van de mbo-opleiding Technische 

Informatica werkte ik enkele jaren in loondienst. Toen 

ik zag dat ik als zelfstandige veel meer kon verdienen, 

besloot ik die stap te wagen. Daar heb ik geen moment 

spijt van gehad.”

Jos geeft aan dat hij eigenlijk nooit bezig is met cijfers. 

“En voor mij was het vanzelfsprekend dat ik fruitteler zou 

worden, ik heb de liefde voor het vak van huis uit mee-

gekregen. Hoeveel ik zou verdienen, daar dacht ik nau-

welijks over na. Maar ik herken mezelf wel in de houding 

van Carlo: we zijn beiden mbo’ers en dan ben je toch 

‘Een goede back-up is cruciaal, in alle opzichten.’

Ondernemerschap kenmerkt zich door een kriti-

sche blik naar jezelf, contact met de omgeving, 

commercieel zijn, goed data-management en 

leiderschap tonen. In dit artikel komen de eerste 

drie kenmerken aan bod.
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vooral praktisch ingesteld, houd je van aanpakken. In 

die zin lijken we wel op elkaar.”

Beide ondernemers blijken ook volop naar buiten te 

treden om nieuwe klanten te werven. Zo is Carlo aange-

sloten bij diverse netwerkclubs, terwijl ook Jos bij meer-

dere businessclubs zit en veel evenementen sponsort. 

“Je weet nooit wat zoiets oplevert. Maar ik ben ervan 

overtuigd dat uit dit soort acties altijd wel iets voortkomt. 

Doe je niets, dan weet je echter zeker dat je geen nieu-

we business genereert”, onderstreept Carlo. 

Beveiliging op orde
Het gesprek komt op de risico’s van slecht ICT-beheer 

voor een fruitteeltbedrijf. “Ik ben vooral bang dat crimi-

nelen op de een of andere manier geld van mijn bank-

rekening weten te halen”, zegt Jos.

Volgens Carlo hoeft hij hier niet voor te vrezen. “Banken 

hebben hun beveiliging goed op orde. Ransomware, 

ofwel gijzelsoftware, is een veel groter risico. Criminelen 

versturen hierbij mails met een link. Klik je daarop, dan 

wordt kwaadaardige software op je computer geïnstal-

leerd, die je bestanden versleutelt. Je kunt hier alleen 

weer toegang toe krijgen door een fors bedrag te beta-

len. Het is dus zaak om je computer goed te beveiligen 

tegen deze ransomware.”

Jos geeft toe dat hij geen idee heeft of zijn computers 

hiertegen zijn beveiligd. “Maar 

als wij niet meer bij onze bestan-

den en klantgegevens kunnen, 

komt onze bedrijfsvoering wel 

deels plat te liggen.” Carlo is ook 

benieuwd of Jos regelmatig een 

back-up maakt van zijn bestan-

den. “Want wat als je computers 

gestolen worden of het kantoor 

afbrandt? Kun je dan nog bij alle 

gegevens? Een goede back-up 

is cruciaal, in alle opzichten. 

Vandaar dat ik jou tijdens mijn 

bezoek aan jouw bedrijf ook ad-

viseerde om een tweede berege-

ningspomp aan te schaffen.”

“Ik denk wel dat er back-ups 

worden gemaakt, maar dit is iets 

waar mijn zoon Roy zich mee 

bezighoudt”, reageert Jos. “Ik ga 

dit zeker met hem bespreken. Ik 

heb me nooit zo gerealiseerd dat 

ook ICT-zaken en goed data-ma-

nagement cruciaal zijn voor een 

succesvol fruitbedrijf.” 

BIJ DE BUREN
In de artikelenreeks 

‘Bij de buren’ gaan 

fruittelers in gesprek 

met ondernemers uit 

andere sectoren over 

ondernemerschap. In 

deze editie bezoekt Jos 

Hermans van Hermans 

Fruit het ICT-bedrijf 

Alpha Labs van Carlo 

Giliam. Wat valt Jos 

daar op en wat kan 

hij ervan leren op het 

gebied van onderne-

merschap? Lees ook 

het artikel in Fruitteelt 

12-2021 over het be-

zoek van Carlo Giliam 

aan Hermans Fruit. 

‘We zijn allebei vooral praktisch ingesteld.’ 

Foto’s: Ank van Lier
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Oogsttijd
Veel telers zijn deze week begonnen met de oogst 

of beginnen daar volgende week mee. Wanneer al 

het fruit geoogst moet zijn, hangt enerzijds af van 

de vraag wanneer u het fruit in de cel wilt hebben, 

en anderzijds van uw afzetplan. In de praktijk blijken 

telers veelal goed voorbereid aan de oogst te begin-

nen, met een goede planning en voldoende men-

sen. Maar ook tijdens de oogst moet u kunnen blijven 

schakelen. In een jaar dat er een mindere oogst ver-

wacht wordt, heeft u wat meer speling, maar hangt 

er nu 15 procent meer product dan geschat, dan kan 

het noodzakelijk zijn om nog mensen te werven. Dat 

is geen eenvoudig verhaal, om in de pluk op korte 

termijn mensen te regelen. Houd uw situatie daarom 

goed in het oog, en leg op tijd contact met collega’s, 

uitzendbureaus of met lokale mensen om er alsnog 

capaciteit bij te krijgen. Een keer op een zaterdag-

middag stil liggen is geen ramp, maar het fruit te laat 

in de kist kan wel geld kosten. 

Voor zowel appel als peer hangt het ‘op tijd oogsten’ 

af van de hardheid van het fruit. Het fruit dat we straks 

aan de consument verkopen, moet een goed uitstal-

leven hebben en dat begint bij voldoende hardheid. 

Bij appel weegt ook voldoende blos mee om de 

appel aantrekkelijk te maken voor de consument. 

‘Elstar altijd raak.’ en ‘Conference zo zoet zo goed’ 

stellen eisen aan hardheid en blospercentage; begin 

van de week echter lag de hardheid nog ruim boven 

de 6 kilopascal per cm2. Hardheid kunt zelf meten met 

behulp van een penetrometer in een boorstandaard. 

Gebruik voor appel de brede plunjer en voor peer de 

smalle plunjer. Verwijder met een dunschilmesje de 

schil en meet de hardheid aan zowel de blos- als de 

schaduwkant van de vrucht. Hoe meer vruchten u 

meet des te betrouwbaarder uw meteingen. Met 15 

vruchten heeft u een redelijke indicatie. 

JORIS WISSE

CENTRALE ADVIESDIENST FRUITTEELT

JCWISSE@CAF.NL 

Perenknopkever
De komende weken staan in het teken van de oogst. 

Dat zijn drukke tijden, maar tegelijkertijd is het ook 

de maand dat de perenknopkever uit zijn zomerrust 

komt, wat vraagt om een tijdige bestrijding. Schade 

van de perenknopkever kunt u herkennen aan ge-

mengde knoppen die niet uitlopen in het voorjaar en 

vuilwitte larven/poppen in die knoppen. 

Vanwege het beperkte middelenpakket inclusief 

de restricties, is het in algemeen lastig om kevers te 

bestrijden. Timing van de bestrijding is essentieel voor 

een succesvolle aanpak. Het moment van bestrijden 

is als de kevertjes uit hun zomerrust komen en voor-

dat zij eitjes afzetten in de gemengde knoppen. Met 

behulp van klopmonsters kunt u monitoren wanneer 

de kevertjes tevoorschijn komen. 

Wat betreft middelen heeft u de keuze uit Sivanto en 

Gazelle voor directe contactwerking. Heeft u Sivanto 

in de afgelopen 24 maanden al een keer ingezet, 

WERKWIJZER

Foto: NFO

Grootfruit



Klein- en steenfruit
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dan komt Gazelle in beeld. In percelen met een hoge 

druk en/of waar u verwacht dat één keer Sivanto of 

Gazelle onvoldoende effectief is, kunt u voor de duur-

werking Steward toevoegen, maar dat is moeilijker 

integreerbaar. Voorkom met uw timing dat er residu 

achterblijft op de eventueel naastgelegen Doyenné 

du Comice. Oogst deze peren dan als eerste in de 

percelen met de hoogste druk van de perenknopke-

ver. Of kies voor twee bespuitingen, waarbij u start 

met Flipper, dat geen residu nalaat. Gebruik elk van 

de genoemde middelen in de volle dosering, en 

voeg veel water en een uitvloeier toe.

FERDY TOLHOEK 

CENTRALE ADVIESDIENST FRUITTEELT

FTOLHOEK@CAF.NL 

WERKWIJZER

Knopsterkte 
In deze periode is een goede bladstand van belang 

voor het voeden van de knoppen voor het nieuwe 

teeltseizoen. Ook een goede belichting draagt bij 

aan sterkere knoppen. Zet ook na de oogst bladmest-

stoffen in. In het najaar worden de voedingsstoffen 

naar de bloemknoppen getransporteerd. Belangrij-

ke voedingselementen zijn bijvoorbeeld stikstof (N), 

magnesium (Mg), mangaan (Mn) en borium (B). Be-

slis op basis van recente gewasanalyses welke blad-

meststoffen u inzet. Als combinatiebladmeststof kunt 

u eventueel ook Total Care gebruiken. Deze NPK-mest-

stof bevat naast aminozuren diverse spoorelementen. 

Bij een aantal gewassen kan een bijbemesting na de 

oogst nog zinvol zijn om de reserves in de knoppen te 

verhogen. Bepaal eerst de bemestingsruimte op uw 

bedrijf voor 2021. 

Informatie over de gebruiksruimte voor een eventuele 

bemesting met dierlijke meststoffen, stikstof (N) en/

of fosfaat (P) vindt u op RVO.nl (onderwerp: agrarisch 

ondernemen/mest/bewust bodemgebruik). Naast de 

maximale stikstof- en fosfaatgebruiksnorm, vindt u hier 

ook informatie over de uitrijperioden van (organische) 

meststoffen. Raadpleeg bij vragen een teeltadviseur.

Bramengalmijt
Behandel braam na afloop van de oogst tegen 

bramengalmijten (Acalitus essigi). Deze galmijt over-

wintert als volwassen mijt achter de knopschubben 

of diep in de knoppen. Na de oogst zijn in braam en 

framboos twee toepassingen met Movento of Bata-

via toegestaan, beide op basis van spirotetramat. 

De minimale spuitinterval bedraagt 14 dagen. Voor 

een goede werking is een actief gewas van belang; 

wacht dus niet te lang met behandelen. Gebruik 

voldoende water bij deze behandeling. Voor Moven-

to gelden extra driftreducerende maatregelen. Lees 

hiervoor de etikettekst.

Onkruid

Onkruid in rodebessenaanplant. 

Foto: Heino van Doornspeek, Vlamings BV
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Onkruiden onder klein- en steenfruit kunt u na de 

oogst met Quickdown aanpakken. Combineer dit 

met een grassenmiddel zoals Agil 100 EC of Fusilade 

Max. Fusilade is toepasbaar tot 1 oktober, in de teelt 

van blauwe bes is gebruik niet toegestaan. Maai 

waar nodig de onkruiden eerst kort. Controleer vóór 

gebruik van deze producten op de extra toepassings-

voorwaarden. Combineer Quickdown altijd met olie 

of Squall en gebruik een afschermkap tegen spuit-

drift.

HEINO VAN DOORNSPEEK

VLAMINGS BV

HEINO.VAN.DOORNSPEEK@VLAMINGS.NL

Een van de belangrijkste maar ook moeilijkst te ma-

ken keuzes in de fruitteelt, betreft die voor het pluktijd-

stip. Enerzijds draait het hierbij om commerciële ei-

genschappen en anderzijds om eigenschappen die 

juist een langere bewaarduur mogelijk maken. Vanuit 

bewaardoelstellingen kan het pluktijdstip bijna nooit 

te vroeg liggen. Het plukmoment bepaalt simpelweg 

of een partij al dan niet geschikt is voor bewaring. 

Alleen wanneer men met een partij een specifieke 

kwaliteit nastreeft of (langdurige) bewaring, wordt het 

zaak alles in het werk te stellen om het product op het 

juiste moment te plukken. 

Terugkijkend op seizoen 2020-2021 is dit zeer goed 

gelukt. Slechts enkele partijen bleken te laat te zijn ge-

plukt en gaven kwaliteitsproblemen. De critici zullen 

terecht stellen dat vorig jaar dus een groot deel van 

de fruitoogst te vroeg geplukt is. 

Bij de meeste appelrassen is het pluktijdstip belang-

rijk, maar zeker ook het uniformeren van rijpheid bin-

nen de partij door middel van doorplukken. We zien 

regelmatig zeer egale tweede of derde pluk Elstar die 

het verbazend lang volhoudt in bewaring, terwijl de 

rijpheid zeker niet optimaal was. Bij peren is de lijn wat 

scherper. Vorig jaar bleven de vergeten vruchten aan 

Bewaring

Pluktijdstip

Wanneer beginnen 

met plukken, dat is 

de vraag. 

Foto: NFO
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de boom nog lang goed en bleef ook de hardheid in 

de bewaring gedurende het gehele seizoen op een 

prima niveau. Voor langere bewaring is een gemid-

delde hardheid van minimaal 5,8 kg nodig. 

Of en wanneer de komende oogst een doorslag van 

hardheid geeft, is niet duidelijk. De meningen over 

aantallen cellen in de vrucht en uitgroei zijn veelal 

speculatief. Blijf hardheid meten, ook van ingesla-

gen product, om een eventuele versnelling van de 

verzachting te signaleren. Pas de bewaarduur aan 

op uw bevindingen. Helaas is het versnellen van het 

plukproces nauwelijks meer mogelijk als de pluktrein 

eenmaal loopt. 

Speciale aandacht vraagt het oogstmoment van de 

B.A. Lucas. Voor enige bewaarpotentie zal deze strak 

op de Conference geoogst moeten worden. 

Nuchterheid 
CO2-beheer
Ja, CO2 kan schadelijk zijn voor veel producten. Juist 

bij een vochtig product kan bij appels al snel schil-

schade optreden. Bij Conference bestaat de relatie 

met inwendige problemen met name bij (over)rijp 

product. Maar CO2 heeft zeker ook positieve invloed 

op bewaarkwaliteit. Naast grondkleurbehoud is CO2 

zeer effectief om de productactiviteit te onderdruk-

ken. Vijf procent CO2 geeft een ongeveer vergelijk-

bare onderdrukking als het zuurstofgehalte verlagen 

naar drie procent. Maar uiteraard moet het product 

het niveau aan CO2 wel kunnen verdragen. Hoe 

rijper het product, hoe gevoeliger dit voor CO2 is. In 

de conditieadvies-app van Wageningen Food en 

Biobased, zijn beïnvloedende factoren verwerkt in het 

advies. CO2 moet deugdelijk gemeten worden, bij 

voorkeur al voordat het eerste product de cel in komt. 

Meten betekent ook ijken, meetwaarden controleren 

met handmetingen en registratie, voor uzelf maar 

ook voor uw klanten. De gevoeligheid voor CO2 lijkt bij 

veel producten in de eerste dagen/weken het grootst. 

Dit is vaak de periode dat de aandacht voor een juis-

te meting beperkt is. Zorg dat u controle houdt!

Vochtigheid
De vochtigheidsgraad van de cel moet zijn afge-

stemd op het product. Onttrek bij appels voldoende 

vocht om stress te voorkomen. Vooral Elstar vraagt om 

een minimaal vochtverliesniveau van 2,5 liter per ton 

per maand. Voor de langere bewaring is dit een wan-

kele balans, omdat met dit vochtverlies uiteindelijk in 

de kleinere maten en op de warmste kistposities een 

slappe vrucht kan ontstaan. 

Bij Conference leren steeds meer bewaarders een 

partij in te schatten op gevoeligheid. Grovere gladde 

vruchten met een dikke nek vragen minder aandacht 

dan de ondermaatse bronzen peren. Schat in met 

welke maatregelen u het vochtverlies kunt managen. 

Naast het optimaal laten functioneren van de koe-

ling, het afkoelingstraject, afdekken, bevochtigen, 

heeft vooral het dompelen een groot effect op de 

vochtigheid in de kist. Het uiteindelijke resultaat hangt 

enerzijds af van de gevoeligheid van het product 

en anderzijds van de maatregelen die u treft. Door 

de impact van maatregelen te meten, bijvoorbeeld 

hoeveel liter er achterblijft in een gedompelde kist ten 

opzichte van de effectieve liters van het bevochtigen, 

kan een juiste keuze worden gemaakt.

Temperatuur
De suikerniveaus liggen dit jaar op een normaal 

niveau, alleen wel lager dan in de afgelopen meer 

zonnige jaren. Juist bij nat (geregend, gedompeld of 

bevochtigd) product bestaat er risico op een extra 

onderkoelingseffect op de koudste positie in de cel. 

Samen met het lagere suikergehalte kan dit leiden 

tot bevriezen van steel of nek. Pas de temperatuur 

aan en controleer juist tijdens de inslag en de eerste 

weken van de bewaring op de koudste positie de 

temperatuur en beeld van de peren. Bevroren peren 

kenmerken zich door een donkere groene kleur. Ga er 

maar vanuit dat als de nek bevroren is, de steel zeker 

bevroren is en dat hiermee de steelkwaliteit in de 

langere bewaring minder zal zijn. 

FRANK VAN DE GEIJN

WAGENINGEN UR / FBR

FRANK.VANDEGEIJN@WUR.NL

WERKWIJZER
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aard ook, welke het gevolg is van handelingen 
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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 
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voorafgaande schriftelijke toestemming van de 
uitgever.

VANGBANDJES

TE KOOP
300 voorraadkisten, afmetingen 114 x 114 x 75 cm. Regio Oost-Brabant, 

tel. (06) 47 32 95 04.

164 voorraadbakken, afmetingen 110 x 110 x 76 cm, in goede staat. Regio Limburg, 

tel. (06) 23 39 24 78. 

3 Salco-deuren voor een koelcel, afmetingen 2,5 x 2,5 m. Met rubberen afsluiting 

voor ULO-cel. Tel. (06) 14 56 60 89.

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 NFO-

bijeenkomsten 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. 

De NFO wenst haar leden 
een goede oogstperiode
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60 jaar ervaring

www.schulp.nl  of  bel  0346 - 25 96 30

Sap van eigen fruit? Wij adviseren 
je graag welke rassen het beste 
resultaat geven. Ook leveren wij een
breed assortiment  pure  
vruchtensappen uit voorraad.

in de FLES

jouw FRUIT,

fruit-meeuwse 150113.indd   1 19-01-15   11:07

Madex Top

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

Duurzame fruitmotbestrijding
• Residuvrije aanpak van de 2e generatie
• Veilig voor nuttige insecten

Meer dan 20 jaar ervaring 

Direct leverbaar (eigen magazijn)

Bekwame vakmensen

Binnen 24 uur reactie

Veilig betalen 

Koop uw mini tractor onderdelen online bij www.tracpartz.nl


