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FRUITTEELT KOERIER
Nauwkeurig doseren met een pipet
Middelen doseren met een pipet? Voor
Jefrey Konings is het de komende maanden
vrijwel dagelijkse kost. De Technisch Specialist Fruitteelt maakt op deze manier
alle spuitvloeistoffen aan voor proeven en
demo's, waarbij het vaak om niet meer dan
30 tot 40 bomen per object gaat.
Nu, half maart, is hij bezig op een van de
vaste proeflocaties van Bayer, het bedrijf
van Jan Brands in Oud Gastel (N-Br.). ,,We
hebben hier een middelenproef opgezet
tegen de appelbloesemkever; dat is een
opkomend probleem in de fruitteelt'', vertelt Konings, die dit seizoen met een gloednieuwe proefveldspuit gaat werken.
Voor de proef - die in tien objecten is uitgesplitst - worden vier middelentanks van
elk 10 liter gevuld. ,,Ik moet dus drie keer
rijden om alle middelencombinaties erop
te krijgen'', licht Konings toe. Behalve vier
middelentanks, worden ook twee buffervaten van elk 60 liter gevuld om de naastliggende bufferrij te kunnen spuiten.
,,Deze rij hoeft de teler dus niet te spuiten.
Daarmee voorkomen we dat er andere
middelen in de proef terecht komen.''
'Wij blijven investeren in de fruitteelt',
lees verder op pagina 5.

Houtig Kleinfruit Centrum
Begin dit jaar werd op de proeftuin in Randwijk het
startschot gegeven voor een nieuw Houtig Kleinfruit
Centrum. ,,Wij willen er net zoals in het grootfruit een
centrale ontmoetingsplek van maken, met onderzoek dat gedragen wordt door de praktijk'', zegt Jan
Peeters van Fruitconsult, dat verantwoordelijk is voor
het beheer van de proeftuin.

Jong en ondernemend
De fruitteeltsector is al jaren flink aan het vergrijzen. Staan er nog wel
genoeg jonge ondernemers klaar om het stokje over te nemen? ,,Aan
ons zal het niet liggen; wij willen de komende jaren vol gas vooruit!’’,
stelt een groep jonge, enthousiaste fruittelers uit het midden van
Nederland. Fruitteelt Koerier sprak een avond met hen over hun drive,
hun passie en hun toekomstplannen.
Ze kennen elkaar van een app-groep voor jonge fruittelers die enkele jaren geleden door toeleverancier Alliance is opgericht. En van daaruit hebben ze altijd

'Nieuwe start voor Houtig Kleinfruit Centrum',

contact gehouden. ,,We zien elkaar niet eens zo heel vaak, hooguit een keer

lees verder op pagina 6.

of twee, drie per jaar, meestal tijdens bedrijfsbezoeken. Toch is het onderlinge
contact best hecht te noemen'', vertelt Wilbert Verkooijen die de 'meet-up'
heeft geregeld. De andere drie aan de keukentafel knikken unaniem. ,,Je hoeft
elkaar niet wekelijks te zien om een klik te hebben. Doorslaggevend is dat we

Vlnr: Rob Verkooijen, Quincy van der Pluijm, Wilbert Verkooijen en
Sander Verstegen.

alle vier een beetje in hetzelfde schuitje zitten. We willen volle kracht vooruit

pa op een beurs ben, dan praten ze toch vooral met hem. In dit clubje

met onze bedrijven en dat bindt ons'', zegt Sander Verstegen, met 35 jaar al

zijn we elkaars gelijke; niemand staat boven de ander.''

een beetje de 'senior' van het gezelschap. Opnieuw instemmend geknik van
de anderen. ,,We spreken dezelfde taal en hebben dezelfde drive. En dat is

'Een prachtig beroep waarin je nooit bent uitgeleerd',

toch anders dan wanneer er een paar ouderen bij zitten'', vindt Quincy van der

lees verder op pagina 3.

Pluijm, met 21 jaar de jongste van het kwartet. Sander haakt meteen maar in en
zegt: ,,Ja, als die oudjes erbij zitten denken ze het toch vaak beter te weten. En
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dan krijg je van die verhalen dat het vroeger zo en zo ging; daar zit ik dus niet

Blijf op de hoogte van de actuele zaken.

op te wachten.'' Er klinkt gelach en ook herkenning. Wilbert: ,,Als ik samen met

Volg ons op Twitter, Facebook of Instagram: BayercropNL
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OORWORMEN BETER BEGRIJPEN

'LUNA EXPERIENCE VERDIENT EEN
GROTERE PLAATS IN HET AFSPUITSCHEMA'
,,Onze ervaring is dat zeker de helft van de hoeveelheid rot ontstaat door net iets te ruw
plukken. Door heel precies en voorzichtig te plukken kun je dus al een belangrijke slag
slaan. Daarnaast gebruiken we in ons afspuitschema altijd de sterkste middelen tegen
bewaarrot. De afgelopen jaren was dat standaard Luna Experience. Vooral op nectriarot en
Gloeosporium scoort dit middel bovengemiddeld goed.''

Aan het woord is fruitteler Eke van Vliet uit Marknesse (Fl.). Samen

tweede generatie onder de duim

met zijn vaste adviseur Kees de Jongh van Agrifirm heeft hij wat tijd

te houden.'' Een ander vervelend

vrijgemaakt om terug te blikken op het jaar 2017 en tevens de ziekte-

moment was een korte storm die

bestrijding in appel en peer nog een door te nemen. Van Vliet - 64 jaar - is

in het midden van de Conference-

zijn bedrijf langzaam aan het afbouwen. Teelde hij een paar jaar geleden

pluk over Noord-Nederland raas-

nog 16 hectare appel en peer; nu is dat nog 7 hectare. ,,De gerooide

de. Behoorlijk wat vruchten liepen

hectares zijn nu in gebruik als akkerbouwland. Eigenlijk is dat best wel

hierdoor schade op, waardoor

jammer, want op deze wat zwaardere, opdrachtige zavelgrond kun je

de bewaarbaarheid soms flink

prima fruit telen'', vertelt hij. Adviseur De Jongh is het roerend met hem

tegenviel. Van Vliet vertelt dat hij

eens en ziet - ondanks enige 'verjonging' in de fruitteelt - het meeste

net voor de storm klaar was met

vrijkomende land toch naar akkerbouwers en bollentelers gaan. ,,Op dit

plukken. ,,Bij mij is het dus allemaal

moment hebben we in de Noordoostpolder nog zo'n 25 telers met 500

goed afgelopen en is de oogst zonder schade de bewaring in gegaan.''

Eke van Vliet (rechts) is fruitteler in Marknesse (Fl.). Hij teelt 3 hectare appel (Elstar) en 4 hectare peer
(Conference en Doyenne du Comice). Kees de Jongh is specialist fruitteelt bij Agrifirm.

à 600 hectare fruit. Hopelijk kunnen we dat vasthouden, want de fruit-

& tebuconazool, red.) worden toegepast en een tweede bespuiting daar
geen verdere problemen meer mee geeft.

teelt hoort hier gewoon.'' Hij hoopt dat teeltjaar 2017 voor velen weer

Op tijd starten met Luna Experience

De Jongh merkt dat de vroege keuze voor een schema met Luna

een stimulans is om - na een aantal jaren met lage rendementen - toch

Om een optimale (en ook lange) bewaring mogelijk te maken, kiest de

Experience bij een aantal telers nog even wat gewenning behoeft. Mede

door te gaan in het vak. ,,Nachtvorstschade is hier namelijk geen groot

hierdoor heeft het middel ook nog niet zo'n groot marktaandeel in zijn

item geweest omdat op bijna alle bedrijven beregend kan worden. De

fruitteler sinds een aantal jaren voor een afspuitschema met daarin (2x)
Luna Experience, afgewisseld met Safir®. Volgens adviseur De Jongh

opbrengsten van zowel peer als appel zijn hier gewoon goed. Gemiddeld

heeft Luna Experience zich bewezen als een zeer sterk middel met een

lijk onterecht. In mijn ogen verdient Luna Experience een grotere plaats

genomen komen we hier wel op een 80 procent oogst. Samen met de

brede werking tegen (bewaar)schimmels. Daarbij heeft het een duidelijk

in het afspuitschema.''

goede prijzen van dit moment biedt dat weer ruimte om te investeren.''

plus op Nectria en Gloeosporium ten opzichte van andere bewaarmid-

werkgebied, ,,maar dat is gezien de goede technische resultaten eigen-

delen. ,,Vooral in wat oudere aanplant is de sterke werking op Nectria

Fruitteler Van Vliet hoeft niet meer overtuigd te worden van de kracht

Fruitmot en stormschade

een groot voordeel'', zo stelt hij.

van Luna Experience. Hij vertelt: ,,Drie jaar geleden heb ik het middel

Op het gebied van ziekten en plagen was 2017 niet echt een moeilijk

Wie voor een schema met Luna Experience kiest, moet daar overigens

voor het eerst toegepast in Conference. Die peren heb ik vanwege de

jaar, stelt De Jongh. ,,Her en der waren er wat problemen met de fruit-

wel op tijd mee beginnen, zo benadrukt De Jongh. Verder is het raad-

lage prijzen veel langer dan normaal laten bewaren. Toen ze in juni uit de

mot. Na een aantal warme nachten in juli en augustus hebben die zich

zaam om de (maximaal) twee bespuitingen ook allebei te uit te voeren,

bewaring kwamen, was er vrijwel geen rot te vinden. Dat was voor mij

onverwacht snel en massaal ontwikkeld. De meeste telers in dit gebied

niet alleen vanwege de sterke werking van Luna Experience, maar ook

het bewijs hoe sterk dit middel op bewaarziekten is.''

hebben er toch een keer extra tegen moeten spuiten om een eventuele

omdat er met één bespuiting toch al twee werkzame stoffen (fluopyram

Safir® is een geregistreerd handelsmerk van Syngenta Crop Protection.

'Nectria-problemen gelukkig helemaal opgelost'
Het is alweer bijna drie jaar geleden, maar Alfred Kroeze herinnert het zich nog goed: ,,We hadden een mooie partij Junami
geplukt, maar die kwam eind juli met meer dan tien procent rot
weer uit de bewaring. Dat was wel even schrikken als je hooguit twee, drie procent uitval gewend bent'', aldus de fruitteler.
Gelukkig bleef het bij een éénmalige tegenvaller, mede dankzij de
inzet van Luna Experience.

Migo. ,,De vooruitzichten voor dit ras zijn goed en een mens moet
ook gewoon eens wat nieuws proberen'', zo motiveert hij deze keuze.
Kroeze benadrukt dat hij de Kanzi's graag gehouden had vanwege de
prima kwaliteit en opbrengst (50 tot 60 ton), maar dat de kankerdruk
van deze al wat oudere aanplant te hoog werd om het nog langer aan te
houden. De schade in het aanpalende ras Junami in seizoen 2015/2016
was daarbij de spreekwoordelijk druppel. Kroeze vertelt: ,,In dat seizoen
koos ik ervoor de Junami's wat langer dan normaal te bewaren vanwege

Het is een van de laatste koude dagen van de winter, wanneer we het

de lage prijzen. Maar toen deze eind juli uit de bewaring kwamen, bleek

fruitteeltbedrijf Kroeze in Beesd (Gld.) bezoeken. Alfred Kroeze is druk

er maar liefst 10 procent rot in te zitten! Dat was wel even schrikken als

bezig met snoeien, maar vindt het wel een prettige onderbreking om bin-

je hooguit twee of drie procent gewend bent.'' Om erachter te komen

nen even de handen op te warmen en een tegelijk een praatje te maken

welk soort rot de oorzaak hiervan was, schakelde hij Henny Balkhoven

over zijn bedrijf. ,,Ja, we hebben al met al wel een goede oogst achter

van adviesbureau Fruitconsult in, die de partij liet onderzoeken door

de rug'', zo blikt de teler terug op seizoen 2017. Nachtvorst heeft op zijn

PPO Randwijk. Al gauw werd duidelijk dat het om de Nectria-schimmel

bedrijf vrijwel geen schade veroorzaakt, waardoor zowel de kwaliteit als

ging, waarschijnlijk afkomstig van de Kanzi-opstand. Om herhaling te

de kilo's gewoon goed zijn. ,,Maar'', zo benadrukt hij meteen maar, ,,dat

voorkomen werden niet alleen de Kanzi-bomen gerooid, maar werd er

mocht onderhand ook wel een keer, want we hebben nog wel het een

ook naar een zo goed mogelijk afspuitschema tegen Nectria gezocht.

en ander recht te trekken van voorgaande jaren.'' Kroeze gaat uit van

Kroeze: ,,Eigenlijk kwam toen al heel snel het middel Luna Experience

een 75 procent oogst, een percentage dat volgens fruitadviseur Wouter

in beeld, vanwege de duidelijke plus tegen Nectria. We hebben het toen

lange en lange bewaring of bij een verwachte, hoge schimmeldruk is

Visser van AgroBuren - die ook bij het gesprek aanwezig is - een 'goed

meteen toegepast en het effect was al bij het eerste sorteerrapport te

Luna Experience een prima optie in het afspuitschema'' zegt hij. Daarbij

gemiddelde' is in de Betuwe.

zien: we zaten weer rond een acceptabele twee procent rot, en dat was

moet volgens hem wel bedacht worden dat het middel twee werkzame

eerlijk gezegd een hele opluchting.''

stoffen (fluopyram & tebuconazool, red.) bevat. ,,Wie dus besluit om

Alfred Kroeze (rechts) is fruitteler in Beesd (Gld.). Hij teelt ruim 7 hectare appel en ruim 5 hectare peer. Wouter Visser is adviseur fruitteelt
bij AgroBuren.

Luna Experience toe te passen, kan dat dus het beste meteen twee

Appels eruit, peren erin
Hoewel appel nog steeds de grootste teelt is op zijn bedrijf, kruipt het

Folicur-component bewijst zich

keer per seizoen doen, bij voorkeur zes en drie weken voor de pluk.''

areaal peer wel steeds meer richting de 50 procent. Kroeze vertelt de

Volgens adviseur Visser zijn er de afgelopen jaren meer goede ervaringen

Kroeze is inmiddels overtuigd van de kracht van Luna en zette het afge-

afgelopen twee jaar de rassen Kanzi en Jonagold - samen goed voor

met Luna Experience opgedaan, waarbij de bekende 'Folicur-component'

lopen jaar twee keer in z'n Junami's in. ,,Ik heb ervaren hoe groot de

2,6 hectare - volledig te hebben ingeruild voor het nieuwe perenras

tebuconazool zich duidelijk bewijst tegen Nectria. ,,Met name bij middel-

schade van bewaarrot kan zijn. Dat wil ik niet nog een keer meemaken.''
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‘EEN PRACHTIG BEROEP WAARIN JE NOOIT BENT UITGELEERD’
Nu er over en weer wat gelachen en gedold is komen de vier jonge

'Leren van bomen'

Managementkwaliteiten

fruittelers goed op gang. Op de vraag waarom ze voor het vak van

Voor alle vier is het werken in (en met) de natuur en het produceren

Op de vraag welke kwaliteiten een jonge fruitteler moet hebben, ant-

fruitteler hebben gekozen moeten sommigen al diep in hun geheugen

van een zo mooi mogelijk product een belangrijke drijfveer om fruitteler

woorden ze alle vier: managementkwaliteiten. Wilbert: ,,De meeste

graven. ,,Ik weet niet beter dan dat ik met vijf of zes jaar al met de

te zijn. Quincy: ,,Het blijft fascinerend om te zien hoe de natuur zo’n

van ons zullen de komende jaren verder groeien in bedrijfsomvang.

snoerschaar rondliep. Ik heb nooit iets anders willen worden'', zegt

mooi product als een appel kan leveren. En dat je daar als teler ook

Dat betekent dat we nog meer regelwerk op ons bord krijgen en zelf

Wilbert Verkooijen. Voor Rob Verkooijen - geen directe familie - geldt

nog wat in kunt sturen.'' Volgens hem valt er voortdurend 'iets te leren

nauwelijks meer zullen snoeien en plukken. Het is best lastig om daar

hetzelfde. ,,Ik speelde eigenlijk altijd in de boomgaard; binnen was

van een boom', een opmerking waar de anderen het volledig mee eens

een goede balans in te houden. Zaken als snoeien en plukken blijven

ik niet veel’’, zegt hij. Quincy van der Pluijm vertelt dat zijn ouders

zijn. ,,Toen ik thuis begon, besefte ik nog niet dat de natuur zoveel

immers wel de basis van het vak. En het personeel verwacht ook dat

een bedrijf met akkerbouw en fruitteelt hadden en dat hij aanvanke-

invloed heeft op ons werk en op het uiteindelijke bedrijfsresultaat'',

je daar het goede voorbeeld in blijft geven.''Sander vindt dat juist een

lijk toch vooral naar de akkerbouw neigde. Maar omdat het bedrijf

haakt Sander in. ,,Vorst, wind, vogels; we hebben er allemaal kennis

van de mooiste onderdelen van het vak. ,,Ik geniet ervan als het lukt om

relatief klein was en daarom volledig naar fruitteelt omschakelde,

mee gemaakt de afgelopen jaren. Van de mogelijke schade had ik me

mijn inzichten over te brengen op een ander.'' Het feit dat dit vandaag

rolde hij alsnog in de fruitteelt. ,,En dat doe ik nu met heel veel

voor die tijd nooit zo’n voorstelling gemaakt. Tot het je overkomt….'',

de dag vooral in het Pools moet gebeuren, maakt het viertal niet veel

plezier'', zo voegt hij er voor de zekerheid nog maar even toe.

zegt hij. Opnieuw instemmend geknik van de andere drie. ,,De natuur

uit. ,,Ik spreek vaak van alles door elkaar en probeer het vooral op een

Sander Verstegen is de enige die eerst voor een ander vak koos:

is je beste vriend, maar kan ook je ergste vijand zijn'', zegt Rob, die

leuke manier te brengen. Dat werkt doorgaans prima'', aldus Sander.

dat van automonteur. Maar na een jaar of vijf rolde ook hij alsnog in

dat overigens ook wel de charme van het vak vindt. ,,Geen jaar is

Rob merkt op dat managementkwaliteiten wat hem betreft ook over

het ouderlijke fruitteeltbedrijf. ,,En daar heb ik toch wel een beetje in

hetzelfde; de kunst is om er telkens het beste van te maken. Het weer,

‘overzicht houden’ en kostprijsbeheersing gaat. ,,Vooral op dat laatste

moeten groeien, want een boom is toch wel wat anders motor'', zo

de concurrentie uit het buitenland, de zorgen om het personeel; voor

punt kunnen we denk ik allemaal nog heel veel leren. Neem de pluk; in

geeft hij ruiterlijk toe. Maar ook hij zou nu niets anders meer willen.

mij zijn dat ook wel de uitdagingen die het vak interessant houden.''

die periode lopen er bij ons zeker 70 man rond. Het is goed om eens
uit te rekenen wat het kost als zij dagelijks een paar minuten stil moeten

'VORST, WIND, VOGELS;
WE HEBBEN ER ALLEMAAL
HARDHANDIG KENNIS MEE GEMAAKT'

staan omdat iets niet goed geregeld is. En hoeveel zij daarom per dag
minder plukken. Dat gaat om flinke hoeveelheden en dito geld! Als je
dat concreet voor ogen hebt, ga je dat vanzelf beter regelen.''

Meer Clubrassen
Wanneer de toekomst van de bedrijven ter sprake komt, hebben alle
vier de ondernemers een duidelijk wensenlijstje. Bovenaan bij iedereen
staat: meer clubrassen telen. ,,De prijzen van clubrassen zijn al jaren
stabieler en substantieel hoger dan die van de vrije rassen. Bovendien
word je voor kwaliteit betaald; dat stimuleert je om het beste uit jezelf
te halen'', zegt Wilbert. Er ontstaat een levendige discussie over de rassenkeuze, waarbij naast Kanzi en Migo ook allerlei nieuwe clubrassen
ter sprake komen. De belangrijkste conclusie - die door alle vier gedragen wordt - is dat je met vakmanschap ook echt iets kunt bereiken.
Behalve meer clubrassen telen, willen alle vier ondernemers ook meer
processen automatiseren. Rob vertelt dat ze thuis sinds twee jaar met
een autonome trekker met spuit werken en welke ervaringen dat zoal
heeft opgeleverd. De andere drie luisteren aandachtig en geven aan
dat zij ook wel die kan op willen. ,,Maar het lastige is dat de meesten
van ons de percelen redelijk verspreid hebben liggen. Dat maakt het
allemaal toch wat lastiger dan bij Rob, waar ze 35 hectare mooi aan
één blok achter het huis hebben liggen'', zegt Wilbert. Niettemin willen ze allemaal investeren zaken die het werk lichter maken en minder
arbeid vergen.
'Steeds moeilijker om goed personeel te krijgen',
lees verder op pagina 4.

FOTO LINKSBOVEN - Wilbert Verkooijen (33) heeft samen
met zijn broer, zus en ouders een fruitteeltbedrijf. De totale
oppervlakte bedraagt 106 hectare, waarvan 80 hectare
appel en 26 hectare peer. Wilbert heeft een 'eigen' locatie in
Almkerk, waar hij ook woont.
FOTO RECHTSBOVEN - Quincy van der Pluijm (21) heeft
samen met zijn ouders een fruitteeltbedrijf in Dussen. Op
een oppervlakte van 30 hectare wordt 18 hectare appel en
12 hectare peer geteeld. Quincy werkt drie dagen in de
week bij het familiebedrijf Verkooijen (van Wilbert) en de
overige uren thuis.
FOTO LINKSONDER - Sander Verstegen (35) heeft samen
met zijn vader, broer en oom een fruitteeltbedrijf in Opijnen.
Op een oppervlakte van 56 hectare wordt 38 hectare appel
en 18 hectare peer geteeld.
FOTO RECHTSONDER - Rob Verkooijen (22) heeft samen
met zijn ouders een fruitteeltbedrijf in Waalwijk. Op een
oppervlakte van 60 hectare wordt 45 hectare peer en 15
hectare appel geteeld. Rob zit sinds vorig jaar in de VOF.
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'STEEDS MOEILIJKER OM GOED PERSONEEL TE KRIJGEN'
Dan volgt de vraag: wat zien de ondernemers als grootste knelpunt voor
de toekomst? Opnieuw volgt er een unaniem antwoord: goed personeel. ,,Wij merken steeds meer dat de Polen uitgekeken raken op het
werk in de fruitteelt. Het wordt daarom steeds moeilijk om personeel te
krijgen'', zegt Rob. ,,Personeel krijg je misschien nog wel, maar goed
personeel, dat wordt écht een uitdaging'', vult Sander aan. Hij ziet her
en der Roemenen en Bulgaren opduiken, ,,maar ook die zullen op termijn ander werk zoeken'', zo verwacht hij. Belangrijk volgens hem is om
de Poolse werknemers met zo goed mogelijke voorzieningen zo lang
mogelijk vast te houden. ,,En daarbij denk ik niet alleen aan huisvesting
of allerlei zaken die het werk lichter maken, maar ook aan extraatjes
zoals een plukfeest of een tafeltennistoernooi. Het is belangrijk om te
laten merken dat je je medewerkers echt waardeert.'' Quincy vult aan
dat een gelijkwaardige omgang daarbij belangrijk is en hij poneert de
stelling dat de jonge generatie fruittelers daar beter in is dan de oudere
generatie. ,,Mee eens'', zegt Wilbert, ,,Ik denk dat wij wat socialer op
dit vlak zijn dan onze ouders. En dat is niet gek, want zij hebben hun
boomgaarden een groot deel van hun leven zélf gesnoeid. Zij verlangen
- meer dan wij - dat werknemers dezelfde inzet en precisie hebben voor
dit werk als zijzelf. Wij kijken daar denk ik net iets 'losser' tegenaan.''
Nog een punt waar de ondernemers met enige zorg naar kijken is
Sander Verstegen: 'Op verhalen hoe het vroeger ging zit ik niet te wachten'

Quincy van der Pluijm: 'Jonge ondernemers denken minder in 'ja-maar''

het steeds dunner wordende pakket gewasbeschermingsmiddelen.
,,Op dit moment redden we het nog wel om alle ziekten en plagen buiten
de deur te houden, maar er vallen steeds meer middelen weg waardoor
het wel steeds moeilijker wordt'', zegt Sander. Quincy voegt toe dat fruittelers worden afgerekend op kwaliteit, ,,en daarvoor kunnen we op dit
moment gewoon niet zonder chemie.'' De introductie van groene middelen vinden ze alle vier een goede zaak, maar ze merken dat deze nog
lang geen vervanger zijn voor chemische middelen. ,,Dus geef de sector
alsjeblieft een beetje de tijd om over te schakelen en stel geen eisen die
we met goed fatsoen niet of nauwelijks kunnen halen.''

'Wij willen vooruit!'
De avond is al een flink eind gevorderd als de slotvraag op tafel komt:
hoe zien jullie de toekomst tegemoet? Ook nu is er opnieuw een eensluidend antwoord: zonder meer positief. Sander: ,,Natuurlijk zijn er jaren
geweest waarin in me afvroeg waarom ik dit vak gekozen heb, maar in
het algemeen - en zeker na een goed jaar als dit - kan ik zeggen: dit is
het mooiste werk wat er is.'' Quincy geeft aan dat het belangrijk is om
Wilbert Verkooijen: 'In dit clubje zijn we elkaars gelijke'

ERVARINGEN MET FLIPPER

een groep positieve mensen om je heen te verzamelen, een groep die
vooruit wil. ,,Jonge ondernemers denken minder in 'ja-maar' en meer in
'niet zeuren maar gas geven'. Ik denk dat ik daarmee voor iedereen hier
aan tafel spreek: wij willen vooruit!''

Rob Verkooijen: 'Goed personeel, dat wordt steeds meer een uitdaging'

Krijgen middelen van biologische oorsprong de komende
jaren voet aan de grond in de fruitteelt?
,,Ja, daar gaat het wel steeds meer op lijken'', zegt Ferdy
Tolhoek. De afgelopen jaren deed hij veel proeven met deze
nieuwe categorie middelen en hij verwacht dat ze steeds vaker
een plek krijgen in spuitschema's.
Een belangrijke 'voortrekker' uit deze groep is Flipper. Groot pluspunt van dit middel is de zeer brede werking tegen schadelijke
insecten, terwijl het tegelijkertijd ook veilig is voor bestuivers en

'Veel meer speelruimte om fruitspintmijt aan te pakken'
,,Fruitspintmijt was de afgelopen jaren een groeiend probleem
in de fruitteelt. Maar met de komst van Cantack denk ik dat
we dit probleem voor een heel groot deel kunnen tackelen. Met
Cantack krijgen we namelijk veel meer speelruimte om de mijt te
bestrijden'', zegt Ferdy Tolhoek, fruitteeltadviseur bij CAF.

Cantack biedt vooral oplossingen voor de spintbestrijding vanaf de bloei
tot 30 dagen voor de oogst. Tolhoek: ,,Cantack mag ook wel vóór de
bloei, maar voor die periode hebben we ook andere middelen voorhanden, zoals bijvoorbeeld minerale olie. Omdat Cantack slechts één keer
per jaar toegepast mag worden, vinden we inzet vanaf de bloei veruit

natuurlijk vijanden. En zeker niet minder belangrijk: het laat geen

de beste keuze.''

residu na op de vruchten. De afgelopen twee jaar is er onder meer

Volgens de adviseur heeft de inzet van Cantack als grote voordeel dat

gekeken naar de werking van Flipper op perenbladvlo, spint,

het veilig is voor nuttigen; ,,dat maakt het middel voor deze toepassing

wantsen en appelbloesemkever.

redelijk uniek.'' Andere voordelen zijn dat het op alle mobiele stadia van

Voor wat betreft de laatste twee durft Tolhoek nog geen harde

de mijt werkt en dat de werkzame stof (acequinocyl, red.) afkomstig is uit

uitspraken te doen. ,,Daarvoor hebben we het plaatje nog niet

een nieuwe chemische groep, waardoor het qua resistentiemanagement

compleet genoeg'', vindt hij.

goed in een spuitschema past. Nog een mooi pluspunt is dat Cantack

Maar tegen perenbladvlo en spint kan Flipper wel eens een belang-

ook gebruikt kan worden in grondwaterbeschermingsgebieden.

rijk middel worden in de laatste weken voor de oogst, zo verwacht
de adviseur. ,,Tegen perenbladvlo blijft de inzet van een sterk

Prima resultaten in proeven

selectief insecticide zoals Movento voorlopig de belangrijkste basis.

Volgens de CAF-adviseur heeft Cantack bij proeven in appel laten zien

Maar als de druk onder controle is, kan Flipper het in de laatste

dat het prima mee kan met de beste middelen tegen fruitspintmijt.

periode voor de oogst ook prima bolwerken, zo hebben we in ver-

Afgelopen seizoen scoorde het middel bij een forse druk (21 mijten per

schillende proeven gezien. Zelf denk ik dat Movento aan de basis

blad) 98 procent bestrijding. Bij de standaardreferentie was dat 86 pro-

tegen de tweede generatie perenbladvlo, gevolgd door Flipper

cent. In eerdere proeven liet Cantack vergelijkbaar goede resultaten zien.

richting de oogst, wel eens een belangrijk schema kan worden.''

Cantack kan tot en met 30 dagen voor de oogst worden toegepast,

Ook tegen spint laat Flipper - bij een niet al te hoge druk - prima

zonder dat er residu teruggevonden wordt. ,,Daarmee hebben we veel

resultaten zien en biedt het volgens Tolhoek mogelijkheden om

meer speelruimte gekregen om de mijt te bestrijden'', zo besluit Tolhoek.

richting de oogst 'groener' te werken.
Ferdy Tolhoek is adviseur Fruitteelt bij CAF.
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VERVOLG VAN VOORPAGINA

'Wij blijven investeren in de fruitteelt'
,,Met deze machine kunnen we de komende jaren weer volle kracht
vooruit'', zegt Jefrey Konings wijzend op de gloednieuwe proefveldspuit
die speciaal ontwikkeld is door Hol Spraying Systems. De Technisch
Specialist fruit- en boomteelt van Bayer is erg in zijn nopjes met alle
technische mogelijkheden die de spuit biedt. ,,Spuittechniek wordt meer
en meer een doorslaggevende factor in de fruitteelt. Niet alleen om middelen optimaal te kunnen toedienen, maar ook om middelen toegelaten
te krijgen, dan wel in de benen te houden. Met deze proefveldspuit zijn
we technisch gezien weer helemaal up-to-date.''
Crop Advisor Joost Nijssen vindt de aanschaf ook een signaal naar de
fruittelers dat Bayer de komende jaren in de sector wil blijven investeren.
,,Dat signaal is belangrijk om de betrokkenheid met telers te versterken.
We hebben elkaar nodig om verder te komen'', zo stelt hij.
Vanuit de locatie Oud Gastel (N-Br.) geven beide mannen uitleg over de
spuit en ook over de proeven die voor komend seizoen op stapel staan.
Eigenlijk is hij nog maar een paar keer van de aanhanger geweest, voor
wat tests en kleine aanpassingen. En dat is zien: de machine glimt nog van
alle kanten. Maar de komende maanden wordt dat gauw anders, verzekert
Jefrey Konings. ,,Dan moeten we vol aan de bak met deze machine.''
Konings is sinds twee jaar verantwoordelijk voor de 'technische kant'
van alle fruit- en boomteelt proeven. ''Ons werk varieert van experimentele proeven met nieuwe werkzame stoffen of middelen tot allerlei

Jefrey Konings (rechts) is Technisch Specialist Fruitteelt. Hij is ver-

praktische spuitproeven en demo's. Ongeveer de helft van de proeven

antwoordelijk voor alle proeven die Bayer in Nederland uitvoert op

en demo's wordt uitgevoerd bij de teler; daarmee onderhouden we

het gebied van de fruit- en boomteelt. Joost Nijssen is Crop Advisor

automatisch een tamelijk nauwe relatie met de praktijk.''

Fruitteelt.

Proeflocaties selecteren

Bestrijding bloesemkever

Behalve een aantal vaste locaties waar Bayer al jaren te gast is, worden

Gevraagd naar een actuele proef voor komend seizoen, noemen beide

er jaarlijks ook percelen geselecteerd waar specifieke, vaak plaag- of

mannen de bestrijding van de appelbloesemkever. Nijssen vertelt dat

schimmelgerelateerde proeven worden uitgevoerd. Konings: ,,Vaak

deze kever een toenemend probleem is, dat bovendien niet altijd op

worden deze locaties aangeleverd door regionale teeltadviseurs. Zij

tijd wordt herkend. ,,Het begint vaak klein, gaat dan wat sluimeren

kenner de teler, weten hoe de situatie ter plekke is en kunnen ook het

en als het echt zichtbaar wordt, dan is het vaak al te laat om het nog

beste inschatten of het bedrijf open staat voor proeven. Dit laatste is

echt goed te kunnen bestrijden. Gevolg is dat het jaar erop de druk

voor ons erg belangrijk, want gedurende het seizoen komen we meer-

vaak nog weer hoger is.'' In de aanstaande proef worden verschillende

dere malen op het bedrijf. Bovendien moet de teler in zijn bedrijfsvoering

middelencombinaties met elkaar vergeleken, waarbij er speciale aan-

rekening houden met de proeven; een goede verstandhouding met de

dacht is voor biologische middelen. ,,In aardbeien hebben we goede

teler is daarom cruciaal.''

resultaten behaald met een biologisch middelen tegen de aardbeien-

Ook belangrijk is dat de locatie de 'juiste' ziektedruk heeft. ,,Willen we

bloesemkever. Die strategie gaan we nu ook testen in appel'', vertelt

proeven uit kunnen voeren tegen een bepaalde ziekte, dan moet er

Konings. Volgens hem leveren dit soort interpretaties van de ene naar

wel voldoende ziektedruk zijn om ook resultaten te kunnen zien. De

de andere teelt regelmatig mooie resultaten op. Bovendien hoef je de

kennis van de teler en ook de adviseur zijn daarbij van groot belang; zij

middelen zo niet op alle afzonderlijk teelten te testen; iets dat anders

kennen de geschiedenis van het perceel en weten het beste op welke

veel tijd en geld zou kosten.

plek we moeten zijn.''

Biologische middelen
Nijssen vertelt dat biologische middelen een steeds belangrijker aandeel

Crop Advisor Joost Nijssen (rechts) en technisch specialist Jefrey
Konings overleggen regelmatig met elkaar over de vorderingen van
de proeven en demo's. ,,Tijdens het groeiseizoen ziet Jefrey vaak als
eerste de effecten van nieuwe middelen of middelencombinaties. Dat
kunnen voor de praktijk waardevolle details zijn, die ik soms zelfs meteen in mijn adviezen en presentaties verwerk. Vooral op het gebied
van biologische middelen komt er elke seizoen weer veel nieuwe kennis naar voren uit de proeven'', zegt Nijssen.

in de proeven en demo's krijgen. En daarbij luistert de spuittechniek en
het moment van toepassen nog nauwer dan bij middelen van chemische oorsprong. ,,Alleen al om die reden is het goed dat we nu over
een nieuwe proefveldspuit beschikken waarmee we meer met druk,
doppenkeuze, windcapaciteit en waterhoeveelheden kunnen variëren'',
zo stelt hij. Ook Konings is blij met de grote flexibiliteit en de vele instellingsmogelijkheden van de proefveldspuit. Als voorbeeld noemt hij de
doppen die elk afzonderlijk kunnen worden afgesloten. Hierdoor kan de
spuithoogte worden aangepast op de hoogte van de bomen en kan er
ook meer plaaggericht worden gespoten. Verder beschikt de spuit over
een zeer stabiele, gerichte luchtstroom, waardoor de middelen beter in
de boom komen. De bestrijding van bijvoorbeeld bloedluis zal daardoor
flink verbeteren, zo verwacht hij. ,,Met deze spuit kunnen we de bomen
van onderen, onder een hoek van 45 graden raken. Daardoor komen de
middelen veel beter op het oude hout.''

Bladgroen meten
Hoewel de nieuwe proefveldspuit voorlopig up-to-date is, verwacht
Konings dat er komende jaren nog wel het een en ander aan verspijkerd
zal worden. ,,Op dit moment zitten er bijvoorbeeld nog geen sensoren
op, omdat dit nog net iets te vroeg is voor praktisch gebruik. Maar ik
verwacht wel dat dit gaat komen. Zo kan het nuttig zijn om de hoeveelheid bladgroen te meten; dit geeft namelijk een indicatie van de vitaliteit
van de bomen'', zo besluit hij.
Het luchtverdeelsysteem achter de spuitdoppen zorgt voor zeer

Alle vier middeltanks hebben een eigen leidingsysteem en doppenset,

gelijkmatige luchtverdeling en diepe indringing van de spuitvloeistof.

waardoor er geen vermengingen of vervuiling kan optreden tijdens

De proefveldspuit valt hierdoor in de hoge driftreductieklasse van

het spuiten. Ook kunnen alle doppen afzonderlijk worden afgesloten.

90 tot 95 procent (afhankelijk van de instellingen waarmee wordt

Hierdoor kan onder andere de spuithoogte worden aangepast op de

gereden).

hoogte van de bomen.
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De proefveldspuit beschikt over vier middelenvaatjes van elk 10 liter.
Per werkgang kunnen er dus vier verschillende middelen(combinaties)
gespoten worden. De twee grotere vaten zijn buffervaten, waarmee de
bufferrij (naast de proefrij) wordt gespoten.

VERVOLG VAN VOORPAGINA

Nieuwe start voor Houtig Kleinfruit Centrum
Op ruim een halve hectare verrijst dit voorjaar het nieuwe Houtig Kleinfruit Centrum (HKC) op de
proeftuin in Randwijk. ,,We zijn begonnen met het renoveren van de overkappingen'', zegt Jan
Peeters van Fruitconsult, dat verantwoordelijk is voor het beheer van de proeftuin. Hij laat de plek
zien waar het allemaal gaat gebeuren. Voor de vaste bezoeker van Randwijk lijkt er weinig nieuws
onder de zon, want er bestond ook al een Houtig Kleinfruitcentrum. Die komt nu echter rechtstreeks onder de proeftuin te vallen.
Wat verandert er, nu het HKC onderdeel van de proeftuin wordt?
,,Wij hopen nog meer dan voorheen de verbinding te kunnen leggen met de praktijk, net zoals we dat in het
grootfruit doen. Met dezelfde energie en met dezelfde aanpak, dus met hulp van supporters en sponsoren.
Twee nieuwe partners zijn de toeleveranciers Vlamings en HortiNova, die opgeteld meer dan driekwart van
de professionele kleinfruittelers bedienen. Samen met een groep van vijf telers vormen zij een werkgroep die
zich momenteel buigt over de manier waarop we het HKC het beste kunnen gaan vormgeven. Ze brengen in
kaart welke onderzoeksvragen er zijn en welke daarvan prioriteit hebben. We willen namelijk zo goed mogelijk
aansluiten bij de vragen die in de sector leven. Daarnaast brengen CAF, NFO en WUR, als deelnemers in de
proeftuin, hun kennis, netwerk en ervaring in.''

Hoe gaat het HKC eruit zien?
,,We gaan van start met ruwweg een vierde bramen, een vierde frambozen, een vierde rode bessen en een
vierde blauwe bessen, met in totaal een halve hectare overkapte teelt. De bestaande kappen worden gerenoveerd en er worden nieuwe bijgebouwd, voorzien van de nieuwste teeltsystemen, ook op gebied van irrigatie
en teeltmonitoring. Het overkapte deel gaat ten opzichte van de oude situatie ruwweg verdubbelen en alleen
een stuk vroege blauwe bes blijft niet-overkapt. De hele tuin is beschikbaar voor onderzoek en demonstraties.
Mijn collega Johan Sonneveld neemt het beheer voor zijn rekening en is straks het eerste aanspreekpunt.''

zijn er telers die zowel hardfruit als zachtfruit telen en is het ook voor afnemers wel zo logisch dat ze hier
alle fruitsoorten onder één dak aantreffen. Uiteraard besteden we dit jaar extra aandacht aan het nieuwe

Wat voor onderzoek staat er op de rol?

kleinfruitcentrum. Op 15 mei houden we een bijeenkomst voor onze sponsoren en supporters, waarbij we in

,,We merken dat er veel behoefte is aan kennis op het gebied van rassen, bemesting en herinplant. Ook

gesprek gaan over de opzet van het HKF. En ook op 8 juni, tijdens de steenfruitdag, zal er aandacht zijn voor

gewasbescherming is een van de speerpunten. Eigenlijk heel breed dus. Er komt een demo met herfstframbo-

het kleinfruit.''

zen, waarbij telers de prestaties van verschillende rassen onder dezelfde omstandigheden kunnen vergelijken
en in de zomerframbozen komt een onderzoek naar het beperken van stikstofverliezen via het drainwater.

Niet alle fruit is vertegenwoordigd in Randwijk. Komen er nog andere fruitgewassen bij?

Verder komen er meerdere onderzoeken op het gebied van biologische bestrijding. Zo is er rond de beheersing

,,Dat zou heel mooi zijn. Natuurlijk praten we wel eens over kleinere productgroepen, zoals speciale bessen-

van bramengalmijt een omvangrijk project van start gegaan, onder leiding van WUR-onderzoeker Herman

soorten. Maar voor ons is het nu eerst zaak om de huidige plannen goed te gaan uitwerken en de samen-

Helsen. Hij doet ook onderzoek naar strategieën om schade door de suzuki-fruitvlieg te voorkomen. Daar is al

werking met plantgoedleveranciers, telerscollectieven en andere toeleveranciers goed op poten te zetten.

veel onderzoek naar gedaan, maar er zijn nog verdere verbeteringen in de bestrijdingsstrategie noodzakelijk. In

Het onderzoek dat nu in de pijplijn zit, is al heel veel werk. Maar er is gelukkig ook heel veel enthousiasme.''

blauwe bes kijken we naar rassen en teeltsystemen en in rode bes gaan we in eerste instantie aan de slag met
het verbeteren van de aanslag bij herinplant. Voor verdere proeven moeten de struiken eerst vrucht dragen.''

Wat is er nodig om van het HKC een succes te maken?
,,Dankzij de sponsoren kunnen we van start. Maar om straks verder te kunnen, hebben we vooral ook de

Staat het HKC op zichzelf of is er een duidelijke link met het grootfruit?

steun van telers nodig. We willen ze graag verder bij Randwijk betrekken om de centrumfunctie van de proef-

,,Ze zullen van elkaar profiteren. De ervaringen die we hebben opgedaan in het grootfruit nemen we mee in het

tuin verder uit te bouwen. In het hardfruit hebben we al mooie dingen laten zien. Afgelopen jaar ontvingen

HKC, onder andere in de manier om van deze plek echt een broedplaats voor innovatie te maken. Daarnaast

2.500 bezoekers en je ziet dat er steeds meer activiteiten omheen ontstaan. Zo gaan we bijvoorbeeld in

komt de kennis over en weer van pas. Ik denk bijvoorbeeld aan het onderzoek op het gebied van herinplant

samenwerking met de Nederlandse Bijenhouders een permanente bijenstal met een informatiecentrum opzet-

van appels. Daar zit een deel overlappende kennis in, die ook in het kleinfruit van pas komt. Een ander voor-

ten. Dat soort initiatieven maakt de functie van de proeftuin steeds sterker.''

beeld, uit de kersen, is onderzoek naar zichtbaar spuitresidu bij het gebruik van venturidoppen. Ook in rode
bessen kan dit probleem spelen. Verder doen we zowel in het grootfruit als kleinfruit onderzoek naar natuurlijke

Wat betekent het voor telers als ze ‘supporter van Randwijk’ worden?

bestrijders. Die kennis komt hier relatief eenvoudig bij elkaar.''

,,Voor 250 euro per jaar kunnen zachtfruittelers supporter worden van de gehele proeftuin. Daarmee hebben ze toegang tot alle informatie, open dagen en andere activiteiten. Wij hopen met hulp van Vlamings en

Wat merkt de bezoeker van de nieuwe opzet?

HortiNova een groot deel van de telers te bereiken en ze dit jaar te laten kennismaken met wat ze hier allemaal

,,We zullen het meer als een geheel gaan presenteren. Tijdens onze jaarlijkse open dag op 16 augustus heb-

mogen verwachten. En hopelijk kunnen we ze overtuigen, want het werkt alleen als telers ook enthousiast

ben we een speciaal kleinfruitprogramma, zodat bezoekers over en weer een kijkje kunnen nemen. Bovendien

worden. Ik zou zeggen: kom kijken.''

ADVERTORIAL

ALLE INFORMATIE VIA DE BAYER AGRO APP!
Met de Bayer Agro App krijgt u toegang tot de meest actuele
productinformatie van de producten van Bayer Crop Science.
De app geeft informatie over de toepassingsmogelijkheden en
eventuele beperkingen van de gewasbeschermingsmiddelen.

De Bayer Agro App in 't kort:
De app biedt u alle productinformatie, inclusief etiketten en veiligheidsbladen. Ook kunt u per
gewas zoeken naar de toegelaten producten. Zoekt u een oplossing voor een specifieke ziekte of
plaag? Zoek dan via Diagnose naar de desbetreffende ziekte of plaag en vind de omschrijving en
productaanbevelingen. Tevens bevat de app de

DE APP IS VANAF NU OOK IN OFFLINE MODUS TE GEBRUIKEN!

laatste 10 gepubliceerde nieuwsberichten. Zo blijft
u altijd op de hoogte van actuele ontwikkelingen!

De Bayer Agro App is vanaf nu ook in een offline modus te raadplegen.
U kunt alle informatie over producten en diagnose synchroniseren
zodat ook indien u geen internetverbinding tot uw beschikking heeft
deze informatie wel kunt raadplegen.
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DE APP IS GRATIS VERKRIJGBAAR VOOR TABLETS EN SMARTPHONES
VIA DE APP STORE EN DE GOOGLE PLAY STORE.
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Oorwormen beter begrijpen
HOE GEDRAGEN OORWORMEN ZICH IN DE
BOOMGAARD? ENTOMOLOOG KARIN WINKLER
VAN WAGENINGEN UR ONDERZOEKT WAT DEZE
NATUURLIJKE

PLAAGBESTRIJDERS

PRECIES

ETEN, HOE ZE LEVEN EN WANNEER ZE IN HET
VOORJAAR WEER ACTIEF WORDEN. ,,HET IS MOOI
OM TE WERKEN AAN KENNIS WAAR TELERS
DIRECT WAT AAN HEBBEN.''

Groeiend vakgebied
Winkler komt oorspronkelijk uit Duitsland en is naar Nederland gekomen
voor een kopstudie aan de Wageningen Universiteit. Daar promoveerde
ze op functionele agrobiodiversiteit in de boomgaard. Inmiddels werkt ze
al weer drie jaar in Randwijk. ,,Naast het onderzoek aan oorwormen, werk
ik hier aan meer kennis over de bramengalmijt, aan de ontwikkeling van
een sneltoets voor resistentie van appelrassen tegen appelbloedluis, een
detectiemethode voor fruitmot en aan kennis rond de Suzuki-fruitvlieg,
waarbij ik nauw samenwerk met collega Herman Helsen. Ook doen we
hier onderzoek naar neveneffecten van gewasbeschermingsmiddelen.''
De belangstelling voor haar vakgebied neemt toe, merkt Winkler. ,,Er is
meer geld beschikbaar voor onderzoek en bedrijven investeren meer in

Voorzichtig trekt Karin Winkler een emmer omhoog uit de zwart-

groene gewasbescherming. Dat kunnen wij merken. Ook onder telers

strook van een rij perenbomen op de proeftuin in Randwijk. In de

zie je dat de belangstelling groeit. Zij willen meer weten over de rol van

intrekken. Hoe verder de boomgaard in, hoe kleiner de aantal-

emmer zit dezelfde grond die voor het plaatsen van de emmer is

natuurlijke vijanden in de boomgaard en hoe ze die kunnen stimuleren.

len. Mogelijk heeft dat met gewasbeschermingsmaatregelen in de

uitgegraven, met dit verschil dat er een vrouwtjes-oorworm aan toe

Als praktijkonderzoeker hecht ik veel waarde aan het nuttigheidsgehalte.

boomgaard te maken. Waar oorwormen, naast een geïntegreerd

is gevoegd, die inmiddels rond de veertig eitjes heeft gelegd. De

Natuurlijk is werken aan fundamentele kennis ook mooi, maar ik werk

spuitbeleid, in ieder geval baat bij hebben, is een niet te natte bodem

emmer is afgedekt met waterdoorlatend doek, zodat regenwater er

graag aan kennis waar telers direct wat aan hebben.''

met veel poriën om in te schuilen. Een goede drainage is daarom
belangrijk. Ook het beheer van de zwartstrook is van invloed. Vroeg

gewoon door kan. Ze trekt het opzij. ,,Kijk, hier zie je de eitjes'', zegt
ze wijzend naar de kleine witte bolletjes die op een kluitje bij elkaar

De boom in

in het voorjaar kun je met een mechanische bewerking de oorwor-

liggen. Het vrouwtje laat zich niet zien. ,,Die houdt zich waarschijnlijk

Binnen, in het laboratorium van de proeftuin, haalt Winkler een krat met

men verstoren. De eieren zijn namelijk kwetsbaar. Niet te vroeg

ergens dicht onder het oppervlak schuil. Oorwormen besteden heel

petrischaaltjes uit een klimaatkast. In ieder petrischaaltje zit een vrouwtje

bewerken van de zwartstrook, lijkt daarom het beste. We zoeken
naar mogelijkheden om dat beter te doen.''

'BIED DE OORWORM SCHUILMOGELIJKHEDEN'

Het bieden van schuilmogelijkheden kan ook helpen, zoals het
ophangen van potjes met hooi. ,,Vooral in een jonge boomgaard.
Daar biedt de boom zelf nog weinig schuilmogelijkheden.'' Toch
bestaat er ook veel verwarring over de functie ervan, merkt

veel aandacht aan hun eieren, onder andere om ze vrij te houden van

met een kluwen eieren op een laagje zand. De diertjes worden gekweekt

Winkler. ,,Je lokt ze er niet mee de boomgaard in. Oorwormen

schimmels'', vertelt Winkler.

voor onderzoeksdoeleinden. Een ruimte verderop toont ze de jonge

leggen maar kleine afstanden af. Ook nestelen ze er niet in; dat

Samen met haar collega’s volgt ze de ontwikkeling van het legsel

oorwormen, de 'nimfen', die in een bakje door elkaar krioelen. Ze heb-

doen ze op de grond.''

in relatie tot de temperatuur. De proef is een van de onderdelen in

ben, zo klein als ze zijn, alle kenmerken van het volwassen exemplaar.

het project 'De oorworm in de bodemfase', een omvangrijk drie-

,,Oorwormen vermeerderen niet snel. Een vrouwtje heeft vaak maar één,

Systeemaanpak

jarig project dat door overheid en bedrijfsleven (waaronder Bayer)

soms twee legsels per jaar, met tussen de veertig en zestig eieren. Dat

De komende tijd hoopt Winkler meer te weten te komen over de

gezamenlijk gefinancierd wordt. ,,Als er voldoende oorwormen in de

gebeurt dus in het vroege voorjaar, als ze in de bodem leven. Meestal

precieze plek van de oorworm in het voedselweb. Want oorwormen

boomgaard zitten, kunnen ze de populaties van appelbloedluis en

zullen ze de eieren in de zwartstrook leggen, maar ook in lossere delen

eten niet alleen ongedierte, ze worden ook zelf opgegeten. ,,Die

perenbladvlo onder de schadedrempel houden. Wij proberen meer

van de grasbaan kunnen ze overwinteren. Ze hebben goed ontwaterde

interactie moeten we begrijpen, voordat fruittelers gericht maatrege-

te weten te komen over het stukje levenscyclus in de winterperiode,

grond nodig, met voldoende poriën om in te schuilen.''

len kunnen nemen. Je wilt ook voorkomen dat andere plaaginsecten

als de oorworm in de bodem leeft. Dat geeft fruittelers vervolgens

In het voorjaar komen de eieren uit en trekken de oudere dieren in de

baat hebben bij je maatregelen. Uiteindelijk wil je toe naar een situ-

weer handvatten om het de oorworm beter naar de zin te maken.''

schemering de bomen in om te foerageren. ,,Dat doen ze al eerder dan

atie waarin zich een zodanige populatie oorwormen kan opbouwen,

we dachten'', zegt Winkler, die vorig voorjaar meerdere avonden door-

dat die plaaginsecten onder de duim houdt en fruittelers minder

bracht in een boomgaard in Noord-Holland. Ze doet daar samen met

afhankelijk worden van de inzet van chemische middelen. Maar land-

een groep perentelers aanvullend onderzoek. ,,Half mei waren er al volop

bouw is geen vorm van natuur. Alleen met voldoende kennis van de

oorwormen actief.''

ecologie in de boomgaard, kun je een aanpak ontwerpen waarin je

Ook over wat de dieren in het vroege voorjaar eten, is de afgelopen jaren

op een slimme en verantwoorde manier kwaliteitsfruit produceert.''

meer bekend geworden. Met behulp van DNA-analyse bekeken Winkler
en haar collega’s de maaginhoud van oorwormen. Ze troffen onder
andere plantmateriaal aan, springstaarten, schimmels en mijten.

Goede drainage
Hoe kunnen fruittelers het de oorwormen beter naar de zin maken?
Zijn er al praktische tips te geven, die de overlevingskansen vergroten?
Winkler ziet in de praktijk grote verschillen tussen boomgaarden. ,,Wat je
Een vrouwtjes-oorworm met een kluwen eieren op een laagje zand.

vaak terugziet, is dat oorwormen vanuit de windsingels de boomgaard

NIEUW:
IEUW! GEWASPAGINA'S VOOR APPEL EN PEER
N
Speciaal voor u en alle andere appel- en perentelers in Nederland hebben wij speciale gewaspagina’s geïntroduceerd op
onze website: de appel-pagina en de peer-pagina. Op deze pagina’s vindt u alle relevantie informatie over uw gewas,
overzichtelijk op een rij. Denk bijvoorbeeld aan het laatste nieuws, productinformatie, verschillende ziektebeelden en
interessante video’s.
Nieuwsgierig geworden? Bekijk de handige pagina’s meteen op www.agro.bayer.nl/appel en www.agro.bayer.nl/peer.

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws?
Wilt u graag door ons op de hoogte gehouden worden van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van appels en peren?
Meld u dan aan voor onze digitale nieuwsbrief via www.agro.bayer.nl/nieuwsbrief en weet als eerste wat er speelt!
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In de rubriek Mens & Werk laten we mensen aan het
woord die zich op een bijzondere manier inzetten of
verdienstelijk maken voor hun vak (en vakgenoten).
In deze aflevering: Karin Winkler, entomoloog bij
Wageningen UR.

COLOFON
Concept en realisatie:
l

Bayer CropScience SA-NV

Vormgeving en opmaak:
l


Claudesign

Fotografie:
l

,,De afgelopen jaren zat Luna Experience

Met deze proefveldspuit zijn we tech-

,,Fruitspintmijt was de afgelopen jaren een

,,Alleen met voldoende kennis van de eco-

standaard in mij afspuitschema. Vooral

nisch gezien weer helemaal up-to-date

groeiend probleem. Maar met Cantack

logie in de boomgaard, kun je een aan-

op nectriarot en Gloeosporium scoort

en kunnen we de komende jaren weer

denk ik dat we dit probleem voor een

pak ontwerpen waarin je op een slimme

het bovengemiddeld goed.''

volle kracht vooruit.''

heel groot deel kunnen tackelen.''

manier aan gewasbescherming doet.''

Eke van Vliet, fruitteler in

Jefrey Konings, Technisch Specialist

Ferdy Tolhoek, fruitteeltadviseur

Karin Winkler, entomoloog

Marknesse (Fl.).

Fruitteelt bij Bayer.

bij CAF.

bij Wageningen UR.

Bayer CropScience SA-NV

Drukwerk:
l

HH Global

Dit is een uitgave van:
Bayer CropScience SA-NV
Energieweg 1
P.O. Box 231
NL-3640 AE Mijdrecht
Onze gebruiksadviezen, zowel mondeling als
schriftelijk verstrekt, berusten op uitgebreide
proefnemingen. Wij adviseren naar beste
weten volgens kennis van zaken van dit ogenblik, echter zonder daarvoor aansprakelijkheid
op ons te nemen, omdat opslag/bewaring en
toepassing zich aan onze controle onttrekken.
Beschrijvingen van een product, resp. gegevens
over de eigenschappen daarvan betekenen
niet, dat verantwoordelijkheid wordt gedragen bij eventuele schade. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik
eerst het etiket en de productinformatie.

Terug in de tijd
Wijk bij Duurstede, voorjaar 1935: 'In een boomgaard van de 'Wijksche Fruitmij' heeft
men 250 ruwolie-kachels geplaatst die 's nachts wanneer het vriest worden aangestoken, waarbij elke kachel 10 m2 vorstschade vrijwaart. De kachel verspreidt zijn warmte
in de boomgaard.
Foto: Nationaal Archief/Collectie Spaarnestad/Fotograaf onbekend

Puzzel mee en win een diner voor twee!
Houdt u van lekker eten en drinken in een goed restaurant?
Los dan de onderstaande woordzoeker op!
Uit de goede inzendingen worden drie winnaars getrokken.
Zij krijgen elk een dinerbon ter waarde van €150.

CONFERENCE
ELSTAR
GEWAS
JONAGOLD
KERS
LUIS
LUNA

APPEL
BACTERIE
BESSEN
BEWARING
BLAD
BLOESEM
BOTRYTIS

De woorden hieronder zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen
in de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar overlappen. Zoek ze op en streep ze af.
De overgebleven letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.

MEELDAUW
NECTRIA
OOGST
PEER
PLUKKEN
PRUIM
SCHIMMELS

SCHURFT
SEIZOEN
TELER
VLO
VRUCHT

BON
P
N
H
R
D
A
L
B
A
P
T
N

Naam:
Adres:
Postcode/ Plaats:
Aantal hectare appel en peer:

De oplossing van de woordzoeker is:

Stuur de ingevulde bon uit deze krant in een ongefrankeerde envelop naar:
Bayer CropScience SA-NV
T.a.v.: Fruitteelt Koerier
Antwoordnummer 55074 - 3640 WB Mijdrecht
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I
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D
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B
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T
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A B K
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EN E ET
PE I UO
P U R
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OZ N RE
O K O
AI L MZ
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C N E
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P I
A I
T G
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T S
I A I
OC T NG
YT E WO
I T S
EA C CN
UE T IW
L A C
RH E RI
M
N H ER
C N E
TA A CC

© www.puzzelpro.nl
© www.puzzelpro.nl

Actievoorwaarden:
Deze prijsvraag loopt van 5 april t/m 15 mei 2018. Uit de goede inzendingen worden drie prijswinnaars getrokken.
Deze prijswinnaars krijgen tussen 15 en 31 mei bericht. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
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