
Doel van het Kennis- en Innovatieplatform Fruitteelt is om onderzoeksmatig 
innovatieve ontwikkelingen in de fruitteelt te testen, te valideren en te 
demonstreren. Ondernemers in fruittelend Zeeland worden in dit traject 
betrokken waardoor een breed draagvlak ontstaat voor een versnelde 
implementatie van die ontwikkelingen.
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PROEVEN IN HET KADER VAN KIF:

Boomtype van de toekomst
Efficiëntie gericht op productie en kwa-

liteit wordt in de toekomst uitgebreid 

met technologische toepasbaarheid. 

Aanplanten die optimaal functioneren 

in productie en kwaliteit zullen met de 

komst van plukrobots, sensortechno-

logieën etc. in de toekomst anders vorm-

gegeven moeten worden. Voor KIF, het 

Kennis en Innovatieplatform Fruitteelt 

is een proefopstelling aangelegd met 

diverse boomtypes en teeltsystemen 

om te demonstreren. De opbrengsten, 

kwaliteit en betrouwbaarheid sensor-

technieken worden hierop getest. 

1. Traditioneel 3,25 x 1m 

2. Intensief 3,25 x 0,7m Matha snoei 

3. Intensief 3,25 x 0,7m 

4. 2 kopper 3,25 x 1m (kop eruit 

geknipt)

5. 2 kopper 45 graden 3,25 x 1m (ster-

ke gesteltak als 2e kop)

6. Magnum 3,25 x 0,7m

7. Bi-Baum 3,25 x 1m 

8. Multi leader 3,25 x 1,4m (Dorongi) 

Houtige reststromen 
Organische stof en bodemleven zijn van 

cruciaal belang voor de vochthuishou-

ding en mineralensamenstelling van de 

bodem. Als vervolg op het project Slim 

Bemesten, waarbij diverse organische 

reststromen getest zijn in de fruitteelt, 

worden er meerjarige houtige reststro-

men uit vrijloopstallen beproefd. Hierbij 

wordt naast opbouw organische stof en 

mineralensamenstelling gekeken naar 

bodemleven en type koolstofbindingen. 

Organische stof is een breed begrip waar 

nog veel eenzijdig mee wordt omgegaan 

in de toepassingen. Breekt het op korte 

termijn, binnen 2 jaar, of misschien na 

pas 20 jaar af in de bodem? Dit alles 

heeft invloed op de beschikbaarheid 

van de vastgelegde nutriënten. 

In de huidige proefopzet zijn koecom-

posten met stro en hout aan de basis 

gebruikt. In het project Vervaardiging 

Houtige Reststromen is er een basis 

gelegd waarop KIF verder werkt. 

 

Rode perenpilot 
Al meerdere jaren wordt gezocht naar 

‘Dé rode peer’ om de Europese fruit-

markt mee te veroveren. In het kader 

van Dé Perendag en potentie voor de 

Zeeuwse fruitteelt zijn diverse rassen 

geplant. De bomen worden getoetst op 

bloemen, productie, vruchtkwaliteit 

en invloed van de klimaatomstan-

digheden. De pilot staat in Zeeland, 

Noord-Holland en Betuwe om zo de 

klimaatinvloeden in combinatie met 

grondsoorten te toetsen. 

De volgende rassen staan momenteel in 

de proef: 

1. Bonne Louise (bestuiver)

2. Lowry 1

3. Lowry 2

4. Sweet Sensation

5. Regal Red

6. Qtee

7. Grafin Gepa 
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Irrigatiemogelijkheden
Op het proefperceel bij Fruitbedrijf Van 

’t Westeinde heeft Meeuwse Handelson-

derneming een zestal proeven geplaatst 

om het effect van verschillende irriga-

tiesystemen te kunnen onderzoeken. 

In het onderzoek zijn zes opstellingen 

gemaakt: a) normale druppelslang; b) 

dubbele druppelslang; c) een opstelling 

met onderberegening; d) een onder-

grondse druppelslang; e) een druppel-

slang met druppelaars op halve afstand 

en f) een stuk zonder druppelslang. Het 

doel van dit praktijkonderzoek is het 

realiseren van de meest efficiënte wijze 

van irrigeren, gericht op het beste resul-

taat naar het gewas toe. Uitgaande van 

een zelfde hoeveelheid watergift per 

proefopstelling. De proef wordt gemeten 

met Metis-sensoren die de hoeveelheid 

water op twee verschillende dieptes 

meten. Met de gegenereerde data kan 

een uitspraak worden gedaan over 

welke methode van irrigatie het meest 

efficiënt is qua watergebruik en groei 

van het gewas. 

Sensoren 
Op het proefperceel bij Fruitbedrijf 

Feijtel te Wemeldinge heeft Meeuwse 

Handelsonderneming een proef ge-

plaatst ten behoeve van de doorontwik-

keling van het Metis systeem. Het doel 

van deze proef is het aansturen van 

de irrigatie en het monitoren van het 

effect van de watergift op een perceel op 

afstand. Metis Smart Irrigation System 

optimaliseert het irrigatiesysteem. Het 

systeem baseert zijn kennis op onderde-

len uit het veld door draadloze sensoren 

en lokale weersomstandigheden. Die 

gegevens worden gecombineerd met 

lokale weersvoorspellingen en een 

irrigatieregime, bepaald en ingesteld 

door de teler i.s.m. de teeltadviseur. Het 

systeem verzamelt en verwerkt alle 

gegevens met als resultaat een slim irri-

gatieplan voor de teler. Door op afstand 

het perceel aan te kunnen sturen is het 

mogelijk voor een fruitteler om gebie-

den waar geen infrastructuur is toch te 

voorzien van een slim irrigatiesysteem.

Fertigatie 
De mogelijkheid om water aan fruit-

bomen te geven staat volop in de 

belangstelling. Van Iperen gaat in deze 

meerjarige fertigatieproef een stapje 

verder door te kijken wat er kan worden 

toegevoegd aan het water om de groei 

van het gewas en de vruchten te beïn-

vloeden. Door middel van een fertigatie-

schema met verschillende meststoffen 

wordt gekeken naar de toegevoegde 

waarde van fertigatie ten opzichte van 

het geven van enkel water.

Deze fertigatieproef bestaat uit meer-

dere objecten. Een gedeelte van het 

perceel wordt gedruppeld met alleen 

water. Dit wordt vergeleken met een 

ander deel van het perceel waar aan het 

water diverse meststoffen zijn toege-

voegd. Dit fertigatieschema is opgesteld 

aan de hand van de nieuwste inzichten 

op het gebied van het behalen van een 

maximale gewas- en vruchtkwaliteit. 

Gedurende het seizoen worden beide 

objecten geanalyseerd door middel van 

blad- en vruchtmonsters.
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