
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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Plantsystemen proef 
Voorjaar 2019 is er voor gekozen om verschillende plantsystemen van het ras Gala 

te planten. Hierbij is de doelstelling om tot een 2 dimensionaal teelt systeem te 

komen waarbij automatisering en digitalisering van de teelt belangrijk is. Daarnaast 

zal de economische doorrekening gemaakt worden hoeveel uren er voor opkweek 

nodig zijn en welke producties vanaf het tweede groeijaar behaald worden. Kijkende 

naar de huidige verschillen zien we een vol behang in de sterke doorgroei bomen. 

Ter vergelijking met het guyot systeem, welk nog de hoogte groei moet gaan oppak-

ken zijn er al grote productie verschillen in het twee groeijaar. De resultaten zullen 

we tonen op de veld rondgang half augustus, maar de verschillen beloven nu al sterk 

uit een lopende resultaten. Figuur 1 toont tweejarige Gala Schnico boom.

 

Figuur 1, tweejarige gala schnico

Contact
info@kiffruitteelt.nl

Partners Mede-financiering

KIF • Nieuwsbrief JULI 2020 • pagina 1

Kennis en  
Innovatiecentrum  
Fruitteelt groeit! 
In voorjaar 2019 is binnen project 

KIF gestart met onderzoeken 

op diverse locaties. Deze zullen 

meerjarig opgevolgd worden.

 

Binnen het KIF is de focus 

gelegd op regionale problemen 

en kansen voor de Zeeuwse 

Fruitteelt. Daarnaast is een 

aantal onderzoeken opgezet 

die wereldwijd plaatsvinden, 

met duidelijke kansen voor 

de Zeeuwse Fruitteelt. Een 

aantal daarvan komen in deze 

nieuwsbrief aan bod.
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Onderzoek verschillende watergeefsystemen
In het KIF is vorig jaar een proef aangelegd waarin verschil-

lende watergeefsystemen van water werden onderzocht en 

met elkaar vergeleken. Hierin zijn de volgende zes objecten 

opgenomen:

• Onbehandeld

• Vlaksproeiers

• Druppelaars op 25 cm

• Druppelaars op 50 cm

• Dubbele druppelslang met druppelpunten op 50 cm

• Ingegraven druppelslang

Ook dit jaar ligt de proef er om te kijken of onder deze weers-

omstandigheden dezelfde conclusies als vorig jaar kunnen 

worden getrokken of dat er toch verschil in zit.

Hierbij wordt in de proef in elk object dezelfde hoeveelheid 

water toegediend. Omdat de afgifte per object van elkaar ver-

schilt zit er variatie in de tijdsduur. Het doel hiervan is om te 

meten welke methode het efficiëntst is met dezelfde hoeveel-

heid water. Dit wordt gedaan met 2 bodemvochtsensoren op 

30 en 60 cm van Estede. Tegelijkertijd doen we frequent ook 

waarnemingen om te zien of er verschillen zijn op het oog. 

Ook doen we handmatige beoordelingen om inzicht te krijgen 

in de vochttoestand van de grond in relatie tot de sensoren.

Tot nu toe viel het op dat bij de ingegraven dubbelslang toch 

in de grond boven de slang ronde vochtige plekken te zien wa-

ren in de onderstaande foto (figuur 2). Dit zou het effect van 

minder onkruid en verdamping weer deels te niet doen. 

 

Figuur 2, ingegraven druppelaar met capillaire werking.

Autonoom watergeven
Een belangrijke pijler in het KIF is watergift. Naast kwantita-

tieve toepassing vergelijkingen wordt gekeken naar optimale 

toepassing technieken. Delphy ontwikkeld QMS water waarbij 

grondsoort, gewas karakteristieken en sensor data gecom-

bineerd worden. Doelstelling is om 2e helft van de zomer 

autonoom te irrigeren waarbij de sensor data op perceel 

niveau door middel van QMS water omgezet wordt naar de 

aansturing van PLC. Figuur 3 geeft de visuele weergaven weer 

van het advies. Hierbij is op 60cm absolute droogte zichtbaar 

en neemt op 30cm vochtgehalte van iets te nat, naar goed ver-

der af naar iets te droog op 21 juni. Op deze wijze kunnen alle 

percelen inzichtelijk gemaakt worden, inclusief voorspelling!
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 Figuur 3, QMS water

Systeemaanpak Perenbladvlo
Van Iperen ziet momenteel mooie resultaten van de meerja-

rige systeemaanpak in perenbladvlo. Na volop geïnvesteerd 

te hebben in het stimuleren van natuurlijke vijanden en een 

nauwkeurige opvolging van de situatie op het proefperceel, 

zien ze dat dit zijn vruchten begint af te werpen.

Bekijk dit filmpje om te zien wat er zoal is gedaan om tot dit 

resultaat te komen.

Aankondiging telersavond 
Op woensdag 19 augustus willen we u uitnodigen voor de telers 

avond bij Fruitteeltbedrijf van het Westeinde, lageweg 10, Nisse. 

Deze avond zal plaats vinden in samenwerking met Polder 

natuur Zeeland en Zeelandtrac. In verband met Covid-19 virus 

dient u zich hiervoor aan te melden via jozien@poldernatuur-

zeeland.nl. Daarnaast vragen we u op voorhand rekening te 

houden met de 1,5 meter afstand gedurende de bijeenkomst. 

Rode perenpilot
Bij Vogelaar in Krabbendijke staat de rode perenpilot met de 

volgende rode perenrassen: Lowry 1 (Red Angel), Lowry 2 (Red 

Modoc), Sweet Sensation, Regal Red, Qtee en de Gräfin Gepa. 

Deze zijn van de winter weer gesnoeid en met de bloei is een 

bloeicijfer gegeven. Gemiddeld was de bloei redelijk tot goed 

te noemen. Qua bloei bloeide de Lowry 2 en de Sweet Sensa-

tion het minst. De Regal Red (rodere broertje van de Sweet 

Sensation) bloeide beter, wat waarschijnlijk komt doordat 

de Sweet Sensation vorig jaar meer bloem en een hogere 

productie had. De Gräfin Gepa bloeide goed en hier hangt ook 

het meeste aan van allemaal dit jaar. De Qtee hangt wisselend 

na de hoogste productie van de rode perenrassen vorig jaar.

Onderstaand een foto van de Qtee waarop een boom staat met 

een goed behang.
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