
Werkgroep Techniek 
 

Regelmatig zijn er nog overschrijdingen van gewasbeschermingsmiddelen in het water. 
Vermindering van gebruik en emissie - ook vanuit de fruitteelt - blijft dus belangrijk.  
 
Spuittechniek 
Verbeteringen zijn mogelijk in de techniek: toepassing van de doppentester, nieuwe 
spuittechnieken zoals tunnelspuit en sensorgestuurd spuiten, en eenvoudige 
aanpassing zoals de dubbele leiding voor flexibel gebruik van venturidoppen, variabele 
luchtondersteuning. De telers zijn afgelopen maanden benaderd met de vraag welk 
type spuit zij gebruiken voor bomen en onkruid en in welke technieken zij 
geïnteresseerd zijn. Tijdens de bijeenkomst op 12 december worden de resultaten 
bekend gemaakt.  
 
Behandeling Restvloeistof 
Het opvangen en verwerken van rest- 
vloeistof van de spuit staat volop in de  
aandacht. Zorgvuldige verwerking is  
nodig om ongewenste afspoeling vanaf  
de spuit of het erf naar het oppervlakte- 
water te voorkomen. Voor zuivering zijn  
verschillende systemen beschikbaar,  
zoals de biofilter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

De beste appel van Nederland  
  

Brabantse teler Harrie van den Elzen uit het Brabantse dorp Zeeland sleepte onlangs 
met de Dalinco de titel ‘Beste appel van Nederland’ in de wacht. 17 fruitteeltbedrijven 
deden met diverse appelrassen mee aan de verkiezing. Ook fruitteeltbedrijf de Woerd 
deed mee.  
De fruitteeltbedrijven zijn door een vakjury beoordeeld op duurzaamheid. De meeste 
bedrijven scoorden goed op duurzaamheid.  
Een smaakjury met onder andere culinair journalist Felix Wilbrink (Telegraaf) vond 
uiteindelijk de Dalinco de lekkerste. 
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Volgende bijeenkomst 
 
De volgende bijeenkomst is op 
12 december 2012 (12-12-’12). 
De agenda is al verstuurd. 

Werkgroep 
Waarschuwingssystemen 

 
De groep waarschuwingssystemen 
komt 13 februari 2013 weer bij 
elkaar. Naast de bestaande modellen 
voor schurft, fruitmot, vruchtboom-
kanker en zwartvruchtrot zijn er 
nieuwe ontwikkelingen op het gebied 
van een waarschuwingssysteem voor 
bacterievuur. Marc Trapman geeft 
een toelichting over de mogelijkheden 
van het model. Op de avond van 12 
december is er voor alle telers van 
het Praktijknetwerk een intekenlijst 
voor deze bijeenkomst. 

Colofon 
 
Deze nieuwsflits is een uitgave van het 
“Praktijknetwerk Bommelerfruit, Duurzaam 
fruit uit een water- en natuurrijk gebied”. Dit 
project is mede mogelijk gemaakt door het 
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw 
en Innovatie, Dunea Drinkwaterbedrijf en 
Veiling Zaltbommel. 
CLM Onderzoek en Advies, DLV en 
Fruitconsult voeren het project uit.  
 

  Europees Landbouwfonds voor plattelands-
ontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland. 

Werkgroep Residuen 
 

Begin november 2012 heeft het biologische fungicide Karma  
van de firma Certis een toelating gekregen voor de bestrijding  
van schurft op appel. Karma is geformuleerd als een water- 
oplosbare poeder die voor 85% uit kaliumbicarbonaat  
(‘bakpoeder’) bestaat.  
 
Op het bedrijf van Van Hees in Hedel is op basis van een proefontheffing al in dit 
groeiseizoen geëxperimenteerd met Karma. Het idee was om aanvullend op de  
reguliere bestrijding van schurft (met captan) ook extra bespuitingen met Karma uit te 
voeren om zo een betere bestrijding van vrucht- blad- en spatschurft te krijgen. In de 
periode van half juli tot en met half augustus zijn door Van Hees 4 bespuitingen met 
Karma uitgevoerd op een aantal rijen Elstar en Rubens.  In overleg met Certis is 
vanwege het risico op fytotox op blad en vruchten ruim voor de pluk gestopt met de 
toepassing van Karma en is de dosering verlaagd van 5 naar 3 kg/ha. Deze 
beperkingen maken de toepassingsmogelijkheden van Karma tegen spatschurft en 
vruchtrot duidelijk kleiner. Ook kan Karma niet met calcium worden gemengd. Calcium 
wordt in de zomerperiode veel gespoten om de interne vruchtkwaliteit te verbeteren. 

Werkgroep  
Gebruik dierlijke mest 

 
De proef bij Verhoeven in Rossum 
vergelijkt de effecten van het gebruik 
van gescheiden mest met die van 
kipkorrel, compost, DCM-mix en 
kunstmest. Dit gebeurt bij zowel peer 
als appel. Er worden regelmatig 
metingen gedaan aan bodem en plant 
en gedurende meerdere jaren worden 
aantallen bloemknoppen, vruchten en 
vruchtgewicht bepaald. In 2012 zijn 
door Thijs Verhoeven gedurende het 
seizoen regelmatig grondmonsters 
gestoken. Vlak voor de oogst is van 
elke variant een oogstbepaling 
uitgevoerd bij Elstar en Conference. 
Het stikstofverloop van alle varianten 
verloopt volgens verwachting, de 
hoeveelheid gemeten stikstof per 
variant verschilt. De cijfers van het N-
min verloop en de oogstgegevens 
worden toegelicht op de bijeenkomst 
van 12 december.  

 


