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V e eal a n d a c hvt o o rn i e u w erossenen de teeltvan Elstaren Conference

Interessante
klantendag
van
WTEFruitadvies
Tiidens de jaarliikse klantendag
van WTE Fruitadvieswerden dit
iaar op 8 augustus vier bedrijven
bezocht. Met name de ontwikkeling bij de nieuwe rassenen de
teelt van Elstaren Conference
I
werden belicht.

Marijke van Schaik
vakredacteu,r Fruitteelt
mvschaik@nfofruit.nl
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p het bedrijf van Cilia Reuversin
Altforst werd Sweet Sensationin
het tweede groeijaar bekeken.Na
wat aanloopproblemen
met natte plekken
op de zware klei in het perceelstond de
drie hectareer na drainagenu mooi roodgekleurd bij. Reuversverwacht gemiddeld
zo'n 6,5 kg per boom te oogsten.De twee
speerpuntendie tijdensde klantendaguitgebreid werden besproken,waren de kopgroei en de bestuiving.Reuvers:
"Het bloei-

Degroepbekijkteenoudeenjongeaanplant
V-hagen
.
eind 20I 0 cruciaalis voor de geslaagde
groeiremmingen vruchtzetting bij Reuvers.

Foto's:
Mariike
vanSchaik.
NFO

l7 septemberwordt de nieuwewebsitebekendgemaakten is er meer informatie over
de nieuwe merknaamvoor het clubmerk-

Maribelle

segmentvan de Maribelle.

weer is toch wel heel bepalend."Ronald

Op het bedrijf van Matthieu Gremmenin

NaastMaribelleinvesteertGremmenook in

Vermeulenvan Next Fruit Generationgaf
aan dat er in onderzoekveel gekeken
wordt naar de bestuiving.Wat betreft de
groei heeft Reuversgekozen voor een spil-

Horssenwerd de Maribelle-appelbekeken.
VolgensGremmenis er van over de hele

Conference.Dit voorjaar heeft hij een

lenaanplantmet een dubbelekop. Reden
hiervooris de versegrond en dat de bomen zo beter in bedwangte houdenzijn.
Anton Jongeriusvan Fruitconsultmerkte op
dat de teelt van Doyennédu Comicemomenteel goed wordt bekeken met de komst
van de rode variant. "ln de afgelopentwintig jaar hebbenwe onwijs veel gedaanaan
de groei van Conference,maar nìks aan
Doyenné.Denk aan de problemenmet kopgroei en beurtjarigheid.
Alsje ziet wat we
de laatstevierjaar hebbenbereiktna twintig jaar niks doen, ben ik daar heel tevreden mee." Zowel Wouter van 'lèeffelenvan
WTE FruidadviesalsJongeriusis het erover
eensdat het wortelsnoeienvan bomen

wereld belangstellingvoor het relatief makkelijk te telen en weinig ziektegevoelige
ras. Het ras staat bij hem in het tweede
groeijaar.Gedundheeft hij niet, met als

nieuw blok Conferenceaangeplanten ma"Dit scheeltenorm
chinaaldichtgereden.
wat betreft arbeid, dat doe ik de volgende
keer weer zo."
Er ontstond nogal wat discussieover de

simpeleredendat de appelsanderstoch
wel vrij grof zouden worden.
De discussieclubraskwam uiteraardook
nog even om de hoek kijken. VolgensVan
Teeffelenis de Maribellejuist meer een tegenbewegingvan de andereclubrassen.

vijfde lossetak in de nieuwe V-haagaanplant.Behoudenof wegknippen?Gremmen

"Het is een vrij clubras",aldusGremmen.

brengt de rente en aflossingop." VanTeeffelen was toch behoorlijk sceptischover
die extratak: "Die slokt allesop." Gremmen benadruktewel dat de vier takken pri-

Eenteler kan zelf kiezen of hij wel of niet
afzet via de club. Vooralvoor de buitenlandsetelers heeft dit volgensGremmen
voordelen.Zij staanvolgenshem nogal
sceptischtegenoverhet concept clubras,
maarmet Maribellezijn er dus mogelijkheden. Tijdensde open dag van Maribelleop

heeft ervoor gekozen om een sterke dominante vijfde tak met beleid te breken en deze horizontaalop de draadte leggen."Deze laat ik dan een à twee jaar zitten,die

oriteit hebbenen uiteraardniet ten koste
van de groei van een concurrent mogen
gaan.
Sindsdrie jaar heeft zijn bedrijf fertigatie.

"Een peer heeft toch wat meer vocht nodig.
Ik heb het preciesop het goede moment

ment van de Elstarte hebben.'Je moet wel
zorgendatje in het topsegmentzit, dan
heb je toch dat stuivertje extra, maar meer

aangelegdmet al die drogejaren." Beregenen doet hij liever niet vanwegezwart-

ook niet hoor", benadruktehii.

vruchtrot, De ervaring leerde bovendien

'VersVanHier'

dat bij de oudsteV-hagen,die mer een
schuinmes werden gewortelsnoeid,het nat
houdenvan de wortelstrook met fertigatie

VanTeeffelenheeft naast zijn bestaanals
fruitteelwoorlichter ook een fruitbedrijf,,samen met walter Ruisin Lithoijen. Ruis

veel makkelijkeris.

heeft daarnaastmet zijn ouders ook nog
een eigen fruitbedrijf van 20 hectaremet
Elstar,Jonagolden Conference.Ruisen Van

Kwaliteit belonen
'Je
hoeft de gebroedersvan der Zandt niet
te vertellenhoe zij Elstarmoeten telen, dat
doen ze al jaren heel goed", stelde VanTeef-

Teeffelentelen samenop 6,5 hectare peren,
waarvan90 procent Conference(spillenop

felenenthousiast.Alouis en Rolandvan der

3,2x1,2min 2008 aangeplant).
VanTeeffelen: "Hoe dit perceelis opgezet?lk zou bijna zeggeneconomisch."Hij bedoeldedaar-

Zandtuit Puiflijk (de derde broer is afgelopen winter uit het bedr'rjfgestapr)telen
maarliefst 23 hectareElstar.In totaal telt
het bedrijf (waarallesop 3xl merer staat),
inclusiefeenhectareperen,circa40 hecta-

WoutervanTeeffelen
(links)en Alouisvander
Zandtonderde hagelnetten.

re. Daarvanbestaatook l2 hectareuit Kanzi, waarvannu t hectareonder netten staat.
"Over de appel op zich zijn er wat twijfels,
maarik vind het concept heel goed."

goed moet zijn, inclusiefeenjuiste pH.

Alouisvan der Zandt heeft Kanzi staanin
lret 2", 3',4.,6" en 7" plantjaar.Jukken
heeft hij niet aangebracht,hij bindt de takkenwel op waar nodig."lk ben er altijd wat
terughoudendin, lk moet er dwars doorheen kunnen lopen. Ook heeft hij bewust
niet gekozenvoor fertigatie. "lk zie er wel
pluspuntenin hoor.De eerstepaarjaaris
het heel mooi, maardaarnazie ik er minder
de meerwaard"uun in." Opmerkelijk is zijn

mee uniformiteitin de aanplant,gerichtop
arbeidseffìciéntwerken, het bezit van twee
tunnelspuitenen de keuzevoor een spillensysteem."Een V-haagheeft wellicht wat

Waaroverhij minder over tevredenis, is de
kankerin de bomen. iHeel goede bomen
krijgen, dat is erg belangrijk.En er bovenop
zitten." De teler heeft de problemenmet

meer productie en een hogere plukprestatie, maar bij de spil hebje weer lagereinvesteringskosten."
Zowel Reuversals VanTeeffelenhad bij

kankerredelijk onder controle, Wel kostte

sommigeConference-bomenhet probleem

het hem enkeleminuten voordat hij alle

dat die achterblijven,Of het nu pear decli-

maatregelenhad opgenoemddie hij daarvoor neemt.Hij draaitnu ook mee met het

ne of onverenigbaarheidis, daar twijfelden
beiden nog wat over.Van Teeffelenwees bij
bomen met roodverkleuringpear decline
als oorzaak aan maar Maasnuanceerdedat
ter plekke.'Als de perenblaadjes
in de loop
van het seizoenroo'dworden, dan wijst dit
op pear decline.Maardan nog kunnenwe
dat niet altijd als ziekteverwekkervastsrellen."
Ruisheeft enkelejaren terug, samenmet

vruchtboomkankervoorspellingsmodel
Bodata en dat gaat volgenshem heel goed.
Over zijn hagelnettenwas Vander Zandt in
de beginjarentoch wat positieverdan nu.
"ln een laatjaar zieje dat de kleuringtoch
ook wat verder naar achterenschuift." Het
witte net is inmiddelswat grauwer geworden,vindt hij, en dat is iets wat hem toch
wel zorgen baart. Met de latere kleuring
schuift de rijpheid volgensPPO-onderzoeker FrankMaastoch ook wat naar achteren.
Voor wat extra kleuring spuit hij met monokaliumfosfaat(MKP).
ln 2010 behaaldeVander Zandt in rotaal 82
procentKanzi-kwaliteit.
Hij is van mening
dat de Nicoter-kwaliteitmag verdwijnen;
die geeft alleen maar ùerstoringop de
markt. Het Kanzi-conceptspreekt hem aan
omdat je wordt beloond voor kwaliteit. Bij

anderegroenten- en fruittelers uit de regio
Oss/Uden,het concept'VersVanHier'opgestart. De elf telers leveren inmiddels aan
circa twintig supermarktenin de regio en
mogen daar hun producten aanvoerenonder het label 'VersVanHier'.Ruis is zeer te
sprekenover het afzetconcept:"Wekelijks
leverik zo'n 10 ton fruit af," De Elstaris
hierbij het hoofdras.mede daarom heeft hij
de oppervlakteElstarop zijn bedrijf de
laatstejaren fors uitgebreid.
-l-

de Elstarvindt hij dit toch wel een mankement. Hij verwacht rond het weekend
van 20 augustusmet de Elstar-plukte
beginnen.Hij heeft een volle oogst,onMatthieu
Gremmen
breektde viifdetak horizontaaloo de draad.
schemawat betreft bladvoeding;algemeen
bekendis toch dat nieuwe rassenvrij behoeftig zijn. "Wij spuiten eigenlijk geen
meststoffen,alleenwat ureum en bitterzout. WU zien er geennadelenvan zoalsbij
lenticelspot."Wel benadrukteVander
Zandt dat de voedingstoestandin de grond

CiilaReuvers
(rechts)
en AntonJongerius
bij de Sweet
Sensation.

danksdat hij aangafdathij een sterke
rui heeft gehad en ook nog extreem
veel handdunningheeft uitgevoerd.
Ook chemischis er in de bloei nog ingegrepen.Ondanksde grote oogst die
er in Nederlandhangt,was hij vrij positief over de prijsvorming,alhoewelhet
wel iets minder zal zijn dan afgelopen
jaar,"lk geloofniet in herhalingvan het
dramajaarvan 2009." Afgezienvan dat
jaar gafhij aan altijd een goed rende-

.;

