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Koolsla van rode kool, appel en walnoten
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Bio-bestrijding met bloeiende planten
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Agenda

pcfruit vzw
Fruittuinweg 1
3800 Sint-Truiden
pcfruit@pcfruit.be
www.pcfruit.be

Boerenbond
Diestsevest 40
3000 Leuven
info@boerenbond.be
www.boerenbond.be

Pomologische Vereniging

22

Verslag van de online bestuursvergadering

Boerenbond

23

Maak kennis met Patrick Thoen...

Studiekring Guvelingen

26

Webinar - Voorstelling van de proefresultaten

Studiekring Guvelingen
Diestersteenweg 146
3800 Sint-Truiden
info@stugu.be
www.stugu.be

Pomologische Vereniging
Steenvoordestraat 101 bus 0001
9070 Heusden
rino.de.wilde@telenet.be

REDACTIE-ADRES Fruittuinweg 1, B-3800 Sint-Truiden, Tel. 011 69 71 16 (rechtstreeks), Tel. 011 69 70 80 (algemeen), E-mail: redactie@vakbladfruit.be. ADVERTENTIES
Publi-fruit - Fruittuinweg 1, B-3800 Sint-Truiden, Tel. 011 69 71 16 (rechstreeks), E-mail: advertentie@vakbladfruit.be,
www.vakbladfruit.be. Boerenbond - Mediaservice, Diestevest 40, 3000 Leuven, Tel. 016 28 63 33 - Fax 016 28 63 39, E-mail: info@mediaservice.be, www.mediaservice.be
Tarieven beschikbaar op aanvraag. ABONNEMENTEN Een abonnement 2022 wordt geactiveerd na storting van 85 euro (voor abonnement in België) of 185 euro
(voor abonnement in buitenland) op rekeningnummer BE72 7370 4705 2016 met vermelding ‘Vakblad Fruit 2022’.

Drukkerij: Van der Poorten Verantwoordelijke uitgever: Filip Debersaques, Volderrede 9, 9070 Destelbergen. De auteurs en redactie van Fruit geven naar eer een geweten correcte adviezen en
informatie in hun artikels. Deze informatie heeft uiteraard geen bindend karakter en biedt geen waarborg. Derhalve kunnen het vakblad en haar medewerkers/auteurs niet aansprakelijk gesteld
worden voor eventuele schade voortvloeiend uit deze adviezen, noch voor inhoud van geplaatste advertenties. Overname is toegelaten mits akkoord van de auteur en bronvermelding.

Jouw opleidingen met pcfruit
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Het ST@F-team organiseert in het voorjaar verschillende interessante thema-opleidingen over allerlei aspecten
van fruittelen. De opleidingen t.e.m. maart gaan digitaal door via een webinar. De overige gaan fysiek door als de
coronamaatregelen het toelaten. Je kan in de kalender hieronder raadplegen welke opleidingen in aanmerking
komen voor de fytolicentie.
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Digitale opleiding / webinar

8 februari 2022 om 19:30u
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Stephan Vandenwijngaert
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Bemesting

Schimmels

Spuittechniek

Stephan Vandenwijngaert

Renske Petré en Raf Spiritus

22 februari 2022 om 19:30u

Welke schimmels kan je tegenkomen tijdens het seizoen?
Welke schimmels zijn problematisch tijdens de bewaring?
Waarmee en wanneer kan je die schimmels behandelen?

4

1 maart 2022 om 19:30u

Hoe werken driftreducerende doppen?
Welke andere maatregelen kan je treffen om drift
te reduceren?
Hoe gebruik je het spuittoestel correct?
Waarop moeten je letten om het toestel
juist af te stellen?
Hoe beheers je het onkruid?
Welke chemische middelen kan je nog gebruiken?
Hoe werken verschillende soorten
van mechanische beheersing?

Inschrijven en praktische info

ui

t

De kostprijs per opleidingsmoment bedraagt 30 euro voor leden van pcfruit en
40 euro voor niet-leden van pcfruit. ST@Fklanten met een contract ‘pitfruit begeleiding’ kunnen gratis deelnemen (1 persoon
per ST@F-klant kan gratis deelnemen aan
de opleidingsmomenten). Schrijf je in tot 2
dagen vóór de betreffende opleiding. Je ontvangt de deelnamelink via mail.
Schrijf je snel in via:
www.pcfruit.be/nl/activiteiten of stuur een
mail naar pcfruit@pcfruit.be.
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Fysieke bijeenkomsten

Kevers en snavelinsecten

t

3 mei 2022 om 19:00u

gh

David Everaerts
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Levenscyclus van verschillende snavelinsecten en kevers in
de boomgaard. Hoe kan je hun aanwezigheid in de boomgaard
herkennen? Voor welke schade zorgen ze?
Hoe kan je ze behandelen?

Vlinders en mijten

Nuttigen en biodiversiteit

Lucie Beckers

Renske Petré

8 juni 2022 om 19:00u

Levenscyclus van verschillende snavelinsecten en kevers in
de boomgaard. Hoe kan je hun aanwezigheid in de boomgaard
herkennen? Voor welke schade zorgen ze?
Hoe kan je ze behandelen?

21 juni 2022 om 19:00u

Herken jij de belangrijkste nuttigen in de boomgaard?
Hoe kan je een boomgaard aantrekkelijk maken
om een maximum aantal nuttigen te lokken?
En eens ze er zijn, hoe kan je ze sparen en behouden?

5

Online studienamiddag
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Pitfruit

ui

Uitnodiging
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vrijdag 11 februari
van 16u - 18u

Deelname is gratis! Omwille van corona zal de vergadering
online plaatsvinden. Inschrijven kan tot 9 februari via de
Activiteitenagenda Departement Landbouw en Visserij die u
terugvindt via de website van het Departement Landbouw
& Visserij (of scan de QR-code). De aanmeldingslink om deel
te nemen ontvangt u de dag voor de vergadering.

Programma

Meer praktische info? Contacteer Lydia Christiaens via
Lydia.Christiaens@lv.vlaanderen.be of 0478/60 24 13.
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Het Departement Landbouw en Visserij, in samenwerking met Proefcentrum Fruitteelt, VCBT en Boerenbond nodigen u graag uit op de studienamiddag pitfruit
die online doorgaat op vrijdag 11 februari van 16u 18u.

•

Genoeg stikstof in de peren zonder milieubelasting:
maatwerk

Serge Remy en Ann Gomand – pcfruit

•

Hoe meer impact met minder middelen?

Tim Beliën – pcfruit

•

Nieuwe methoden voor snelle plukdatumbepaling
in het veld.

Bert Verlinden – VCBT

•

Consumenteninzichten en marktanalyse rond pitfruit.
Nele Van Avermaet – VLAM

Tussen de onderwerpen laten we u ook kennismaken met
andere interessante onderzoeken zoals:
‘Nutriscore, onze groenten en fruit blinken er in uit!’ - VCBT
& ‘Niet Productieve Investeringen: de investering waard’. - pcfruit
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De webinar is mogelijk dankzij de samenwerking tussen
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Starterscursus type B
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Opleiding met de voeten
in de praktijk
¨ is diensthoofd van de
Tim Belien
afdeling Zoölogie in het Proefcentrum Fruitteelt. Hij is gespecialiseerd in insecten en mijten die een
rol spelen in de fruitteelt, zowel
voor wat de plagen als de nuttigen
betreft. In de starterscursus geeft
hij inzicht in de herkenning van de
voornaamste plagen en hun
bestrijding met maximale hulp
van hun natuurlijke vijanden.

Dit voorjaar starten verschillende
type B-cursussen waaronder die van
fruitteelt. Overweeg je een carrière
in land- of tuinbouw? Dan is de
starterscursus de beste basisopleiding
en ideale voorbereiding. De cursus
combineert theorie met praktijklessen
op interessante locaties. De cursus
leidt naar het installatieattest dat
recht geeft op financiële ondersteuning via het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF).

Schrijf je in via www.boerenbond.be/starten-land-tuinbouw.

Boerenbondleden genieten korting! Stel je vragen via vorming@boerenbond.be.

Boerenbond organiseert vorming in samen
werking met het Proefcentrum Fruitteelt

Boerenbond vormt met de financiële
steun van Vlaanderen en Europa

133376m103231
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¨ (pcfruit)
Tim Belien
Lesgever

Filip Debersaques
PPV-OVL, Universiteit Gent

Jonas Decorte
PPV-OVL, BMS Micro-Nutrients NV
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De Quattro Stagioni
van de kiwibes
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Het is belangrijk om te reflecteren over het voorbije seizoen.
Vooral de natte zomer zal heel wat telers bijblijven, maar er
waren ook (te) hoge temperaturen in de winter en de late vorst
die voor heel wat kopzorgen zorgden. Kortom, een turbulent en
interessant jaar met veel te bespreken.

Winter
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Het begin van 2021 bracht ons opnieuw ongewoon warme
temperaturen die eerder deden denken aan donkere herfstdagen.
Gelukkig reageerden de planten nog niet en begonnen er nog
geen knoppen uit te lopen.

co
p

Er volgden enkele koude dagen, maar van echt winterweer konden
we nog niet spreken. Het bleef vooral donker weer met heel veel
regen… In de regio rond Gent viel in januari 147 mm neerslag. Het
werd de natste januari maand in 10 jaar! De reserves raakten zo
wat aangevuld, maar voor de kiwibes, die niet van natte voeten
houdt, was dat geen goede zaak.
De meeste rassen bleven in de periode eind januari begin februari nog dormant, maar bij sommige rassen verschenen de eerste
tekenen dat de evolutie van de fenologie begon. Dat manifesteert
zich als een klein gaatje of barstje onder het bladmerkteken. Later
komt een kleine groene of bruinrode groeipunt doorheen de bast
(Foto 1).
De warmere dagen tijdens de tweede helft van februari hebben de
fenologie een kleine boost gegeven. Gelukkig waren de nachten
nog vrij koud zodat de knoppen voorlopig nog minder sterk evolueerden dan in 2020. We zaten op dat moment minstens 14 dagen
achter in de evolutie van de fenologie.
In de proeftuin Bottelare was begin maart bij heel wat rassen de
dormantie doorbroken. Voor de meeste rassen was dat stadium 1
(BBCH 01) of 2 (BBCH 03).

8

Foto 1
De eerste tekenen dat de dormantie doorbroken is.

Nadien volgden er eerder vreemde weersomstandigheden met de
ene
week lenteweer, dan sneeuwbuien en daarna opeenvolgende
Winter
nachten waarop de vorstberegening overuren draaide (Foto 3). Dat
had zijn gevolgen voor de fruitteelt en dus ook voor de kiwibes.

Zomer

Einde juni waren de vruchten al behoorlijk gedikt. De homogeniteit was vrij goed, maar ± 10 dagen achter in fenologie tegenover
het voorgaande seizoen.
In de proeftuin Bottelare waren er een aantal rassen die duidelijk
minder bessen telden. Dat is te wijten aan een combinatie van
een uitzonderlijk beurtjaar (door de hete zomer van 2020) en de
(eerder beperkte) vorstschade.
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Op heel wat plaatsen werd het duidelijk dat er toch wel wat vorstschade was. De ‘Ananasnaya’-types waaronder ook de ‘Weiki’ hebben over het algemeen het meest geleden onder de vorst. Het ras
‘Geneva’ had op de meeste plaatsen, waarschijnlijk door de minder
vergevorderde fenologie, de minste schade. Ook in de proeftuin
Bottelare hadden we af te rekenen met vorstschade. We schatten
een opbrengstderving van ± 10 à 15%.

t

De laatste dagen van maart deden eerder denken aan de zomer,
maar daarna volgden de aprilse grillen. Die overheersten met koude temperaturen, hagel en zelfs een laagje sneeuw! De evolutie
van de fenologie was begin april overal zover gevorderd dat vorstbescherming noodzakelijk was (Foto 2). Op sommige plaatsen
werd het dan ook spannend, omdat de temperaturen onder het
vriespunt daalden.
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Lente

Foto 2
Vorstberegening was
alweer een noodzaak.

Foto 4
Online monitoren van sapstroom en diktegroei in
samenwerking met 2Grow.
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Begin mei waren de bloemknoppen al duidelijk te zien. Qua fenologie was er dan ook een inhaalbeweging. We zaten nu wat voor
op 2020. Dat stagneerde, want in tegenstelling tot 2020 was er
begin juni nog geen bloei te zien in de proeftuin Bottelare. Het
verloop van de fenologie was dan ook behoorlijk verschillend met
de voorgaande jaren.

Net zoals in 2020 had de droogte van de vroege lente plaats gemaakt voor heel wat regen. Spijtig genoeg was er soms heel veel
neerslag op korte tijd. Het voorbije seizoen was er ook een duidelijk verschillend neerslagpatroon t.o.v. voorgaande jaren. Ondanks
dat we de eerste negen maanden van het jaar bijna net evenveel
neerslag hadden tegenover vorig jaar (680 liter in 2020 vs. 686
liter in 2021) was de neerslag in de maanden mei, juni, juli en
augustus dit jaar veel hoger. Het was zeer nat in de periode van
bloei, vruchtzetting en verdere vruchtgroei.

Foto 3
Een laagje sneeuw in april.
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Ook de alomtegenwoordige wind zorgde voor schade. Dat resulLente
teerde in een sterke groei. Het was dan ook alle hens aan dek om
op tijd scheuten aan te binden. Een karwei dat zorgvuldig moet
gebeuren zodat de takken niet uitscheuren!

Fr

Nazomer en najaar

Eind augustus was het ras ‘Geneva’ overal geplukt. Begin september sloot de pluk van de ‘Weiki’-types erop aan. Bij de oogst liepen
de Brix-metingen vrij normaal, al maakten ze hier en daar heuse
sprongen en gingen ze op enkele dagen tijd met twee eenheden
omhoog! De combinatie van het warme weer tijdens de pluk en de
toch al wat frissere nachten, zorgden voor die soms (zeer) snelle
evoluties.
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In de proeftuin Bottelare monitoren we sinds vorig seizoen de
sapstroom
Winter en de diktegroei van de twijgen (Foto 4). We merkten toch dat de planten zeer positief reageerden op extra water
tijdens de vorige natte en winderige zomer. Het was ook opmerkelijk dat er in de proeftuin bijna geen verkurking was, zelfs bij de
zeer gevoelige rassen uit Frankrijk (Foto 5).

ui

Waar we vorige jaren zware problemen hadden met zonnebrand
was het nu een heel ander verhaal. Er viel heel wat regen, soms
heel veel op korte tijd. Aan de andere kant was er ook voortdurend
wind. Bovenop het risico dat jonge scheuten door de sterke wind
kunnen afbreken, zorgt de wind ook voor heel wat verdamping.
Dat benadrukt de noodzakelijkheid van irrigatie op lichtere gronden.
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Foto 5
Verkurking kwam in 2021 bijna
niet voor. (Foto van 2020)

Foto 6
Op 8 oktober nog altijd veel groen blad, uitzonderlijk voor kiwibes.
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Opmerkelijk was dat we op veel plaatsen (ook in het buitenland)
en vooral bij ‘Geneva’, zeer late kleuring van de zaden zagen. De
kleuring van de zaden is het eerste signaal dat de bes volgroeid
is. Het voorbije jaar werd geadviseerd om toch aan de pluk te beginnen bij:
Een Brix van 6,5
Crèmekleurig zaden (dus niet echt wit meer)
5% voorlopers

De evolutie van de droge stofwaarden verliep zeer goed! Heel wat
cijfers gingen vlotjes richting 17% en hoger. Dat geeft aan dat er
bessen geoogst zijn die, als ze eetrijp zijn, op volle smaak kunnen
komen én die daarenboven goed bewaren.
In de proeftuin Bottelare was er veel minder vroege bladverkleuring te zien dan vorig jaar op hetzelfde moment begin oktober
(Foto 6). Enkele experimentele zaailingen vertoonden wel al gele
bladeren, maar de nieuwe scheuten zagen we nog tot halfweg oktober doorgroeien. Dat was te danken aan het groeizame weer.
Begin november stopte de groei van de kiwibesplanten volledig.
De lagere temperatuur en de kortere dagen brachten de planten
(eindelijk!) in rust. De echte vorst bleef nog uit en de winterse
buien waren ook schaars. De kiwibesplant heeft maar een beperkt
aantal (200) koude-uren nodig vooraleer de dormantie doorbroken wordt. Tel daarbij de gevoeligheid van die scheuten voor
de vorst en we kunnen maar hopen dat we begin 2022 nog wat
koude dagen krijgen. Liefst zonder dat we tussendoor opnieuw
warme dagen hebben waarbij de scheuten beginnen groeien!

online studieavond

t

Wijnbouw

ui

Uitnodiging
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maandag 7 februari 2022
om 19u
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Voorzitter van pcfruit vzw, Inge Moors, nodigt u uit
om deel te nemen aan dit webinar dat doorgaat op
maandag 7 februari om 19u.

Inschrijven is verplicht en kan via www.pcfruit.be/studie
avond-wijnbouw. Voor leden van pcfruit is de webinar
gratis. Niet-leden ontvangen een factuur van 20 euro na inschrijving. Voor meer info mail naar pcfruit@pcfruit.be of
bel 011/69 70 80.
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Programma
•

Schets seizoen 2021

Vicky Everaerts

•
•

Valse meeldauw & alternatieven voor mancozeb
Bespreking leidraad gewasbeschermingsmiddelen

Kjell Hauke

•

Proeftuin onderzoek & Vergistbare stikstof

Dit webinar wordt georganiseerd met de steun van en
in samenwerking met de Provincie Limburg.

Vicky Everaerts

•

SPiwi-project – Schuimwijnproductie
van piwi-variëteiten (Engels)

Iedereen is van harte welkom om deel te nemen!
Op maandag 7 februari 2022 ontvangt u de link
om online deel te nemen.
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Koolsla van
rode kool, appel
en walnoten
Ingrediënten:
½ rode kool

1 limoen
5 eetlepels yoghurt (natuur, ongezoet)
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5 eetlepels appelazijn

Peper & zout

9/10
Jurysco

2 eetlepels honing

2 handjes gepelde walnoten

Fr

2 appels

Bereiding:

co
p

yr
i

rdadige
e
v
o
e
d
n fris na
e
g
i
t
h
c
Lu
eesten!
f
s
r
a
a
j
e
eind

Breng een grote pot met water en zout aan de kook.
Snij de rode kool in fijne reepjes.
Kook de sliertjes rode kool 3 minuten in het gezouten water.
Schrik de reepjes af in ijskoud water.
Snij nu de appels in fijne reepjes en besprenkel
met het sap van de limoen.

Wist je dat...

Meng de afgekoelde kool en appel door elkaar.

Je eitjes natuurlijk kan kleuren door een stukje rode
kool toe te voegen wanneer je ze kookt? Leuk voor
bij Pasen of wanneer je iets origineel op tafel wil
toveren!

Maak nu de dressing: meng de yoghurt, honing en appelazijn.
Kruid de dressing met voldoende peper en zout.
Schenk de dressing over de kool en appel, meng goed.
Breek de walnoten stuk boven de koolsla en meng ze erdoor.
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HAGEL KOMT HARD AAN

126187M100133
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Samen vangen we de schade op

Fr

Voor meer info 016 28 63 33 of info@mediaservice.be

www.mediaservice.be

DRINGEND GEZOCHT

t

TEL: 0475 73 18 59 ook tijdens het weekend
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Postbus 397, 2700 AJ Zoetermeer, tel. 0031-79-3681333, www.o�.nl

14/06/16 09:10

Diflufenican bevattende gewasbeschermingsmiddelen correct gebruiken
De federale en regionale overheden samen met de gewasbeschermingsmiddelenindustrie hebben zich ertoe verbonden jaarlijks voor drie actieve stoffen maatregelen uit
te werken om de kwaliteit van de Belgische oppervlaktewateren te verbeteren.
Bij analyses van oppervlaktewater worden soms actieve stoffen van gewasbeschermingsmiddelen teruggevonden. De toelatingen van producten die deze actieve stoffen bevatten
komen daardoor onder druk te staan. Landbouwers en ook andere gebruikers hebben er dus alle belang bij om zorgzaam om te gaan met deze gewasbeschermingsmiddelen.
Diflufenican(*) is één van de actieve stoffen die wordt teruggevonden in oppervlaktewater. Het is daarom zeer belangrijk om diflufenican bevattende producten correct te
gebruiken zowel bij landbouwkundige als niet-landbouwkundige toepassingen en de volgende voorschriften nauwgezet op te volgen.
• Het gebruik op erosiegevoelige percelen is verboden, tenzij er voorzorgsmaatregelen tegen erosie, zoals vastgelegd in de gewestelijke wetgevingen, worden toegepast.
• Maximaal 1 toepassing met diflufenican in totaal per teelt voor éénjarige gewassen en per 12 maanden voor meerjarige gewassen. Voor een toepassing in granen
betekent dit dat een teler slechts op één moment diflufenican mag toepassen per teelt en dus moet kiezen tussen een vooropkomst behandeling of een na-opkomst
behandeling in het najaar of een voorjaarsbehandeling.
• Steeds de gebruiksvoorwaarden op het etiket respecteren waaronder de dosis in een specifieke teelt, de vastgelegde driftreducerende maatregelen en bufferzones.
• Puntvervuiling vermijden bij het vullen en spoelen van het spuittoestel. Het spuittoestel nooit vullen of reinigen op een verhard oppervlak waarvan het spoelwater in de
riolering of het oppervlaktewater kan terecht komen.
• Bij niet-landbouwkundige gebruiken is er maximaal 1 toepassing met diflufenican toegelaten per 12 maanden. Deze toepassing mag uitsluitend plaatsvinden tussen
maart en juni.
• Het gebruik van diflufenican op spoorwegen wordt volledig verboden vanaf 23/10/2021.
De producten correct toepassen en de voornoemde en andere wettelijke voorschriften bij het gebruik van diflufenican bevattende producten volgen, draagt bij tot een
verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater en het behoud van belangrijke herbiciden. Er wordt gerekend op de medewerking en inzet van elke adviseur en
gebruiker om dit streefdoel te bereiken.
(*) De volledige lijst met diflufenican bevattende producten is terug te vinden op www.fytoweb.be
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Vincent Turkelboom
PPV Antwerpen
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De mechanisatie is erg belangrijk in de teelt van noten. De
mogelijkheden tot mechanisatie zijn afhankelijk van de
bedrijfsgrootte, de ouderdom van de bomen, de financiële
mogelijkheden, de ervaringen, de afzet en de persoonlijke
voorkeuren.

ui

De nieuwe firma, Veld 4, verwerkt inheemse noten en is
verdeler van notenmachines Feucht Obsttechnik en AMB
Rousset in de Benelux. De Duitse firma Feucht Obsttechnik
specialiseerde zich op kleinschalige hulpmiddelen (vnl.
particulieren en nevenberoepers) en heeft een zeer uitgebreid aanbod. Het Franse AMB Rousset richt zich voornamelijk op grote, professionele notentelers.

Mechanisatie: wat nu?

Schudden (trillen)

Fr

Van oogstmechanisatie
tot verkoopklare
walnoten

1.

Als de noten los hangen, is schudden arbeidsbesparend door de geconcentreerde val. Meestal is dat
via de hydrauliek of klem die 3 tot 4 seconden trilt.

t
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De walnotenboomgaard

Er bestaat een kleine machine van Feucht, een
kabelschudder, waarbij men tweemaal schudt. Eerst
is er een beperkte val. Bij de tweede beurt vallen
de noten massaal. Het paraplu-zeilsysteem, dat de
vallende noten opvangt, wordt echter afgeraden. Te
veel noten vallen er namelijk naast door de wind.
Dus om pletten te vermijden, raap je ze best apart.

De biologische notengaard (2,5 ha) ligt op zware typische Betuwse
klei in Zoelen (NL). De voorteelt was een weiland met rundvee.
Doordat men het weiland niet egaliseerde, is machinaal oogsten moeilijker.
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De plantafstand tussen de notenbomen is 10 m x 10 m. De plantafstand moet je afstellen op de mechanisatie o.a. de kopeinden en
de draaicirkel. Rudolf Jan heeft de voorkeur voor traaggroeiend
gras, omdat het maaisel blijft liggen. Hij laat geen rundvee grazen op het weiland omdat de noten in de tredsporen van de
dieren kunnen terechtkomen. Dat maakt de oogstmechanisatie
eens zo moeilijk.
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De boomgroei is hier eerder zwak. De meeste ‘Broadview’ (2012)
bomen stonden er gezond en productief bij nl. 40 kg verse noten
/boom. In 2012 werden 120 bomen geplant. In 2016 werden nog 100 bomen ingeboet. Er staan 35 rassen proefgewijs
geplant. Het educatieve aspect speelde een grotere rol dan de
productie.
Er wordt bijna geen bemesting, uitgezonderd kippenmest, of
gewasbescherming uitgevoerd. Het opschonen van de bomen
is wel nodig voor de mechanisatie. De kroon wordt voorlopig
niet gesnoeid.
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Je begint best eerst met het rapen voor de machine
om het platrijden van de noten te voorkomen. Daarom zet je best opraapborstels voor de machine.
Het schudden verloopt verbazend snel. In Frankrijk wordt tot 400 bomen/dag geschud. Een groot
schudmachine AMB R kost €50.000. De notenstam
verdraagt het schudden goed.

Oprapen (oogsten)

2.

Geregeld snel oprapen heeft een positieve invloed
op de schaal- en de kernkwaliteit. Hoe natter het
weer, hoe belangrijker om snel te handelen. Mechaniseren is daarvoor de oplossing.
Een korte, vlakke, zuivere grasmat is noodzakelijk
want die bepaalt het rendement. Er kan enkel gewerkt worden op droge percelen. Extra afwatering
en drainage van het perceel is dus zeker lonend in
de natte jaren en bij de late rassen.

3.

4.

Het kalibreren is uiterst belangrijk voor de verwerking. Er bestaan aparte lineaire sorteerplanken voor
hazel- en walnoten. Feucht O. heeft eenvoudige
hulpmiddelen en machines om te kalibreren. De
okkernoten kan je sorteren in 28-32-34 mm diameter. De kleine walnoten, kleiner dan 28 mm, zijn
ongewenst omdat de mechanisatie te moeizaam
verloopt.

t

Bijna alle wal- en hazelnoten worden vandaag gewassen en direct gedroogd. Dat is sterk aanbevolen
en noodzakelijk. Veld 4 wast ook noten voor derden.
Veld 4 demonstreerde zijn wastafel, het resultaat mocht er zijn. De kostprijs voor zo’n wastafel
is €15.000. Het dragen van oorbeschermers is wel
sterk aangeraden. De verzamelde noten bevatten
50% onzuiverheden. Een ontbolsteringsmachine is
soms ook nodig. Dat is afhankelijk van het ras, het
oogsttijdstip (rijpheid) en het percentage zwarte
bolsteroppervlakte door teelttechnische problemen. De ongewassen noten worden op het bedrijf
steeds gescheiden van de zuivere noten. Ze blijven
buiten.
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(zuiveren van de verzamelde noten)

6.

Kraken, uitkernen en uitrapen
(lezen)

Er zijn grote rasverschillen. De bekende ‘Buccaneer’ is een mooie maar zwakke noot die te snel
machinaal kraakt. Die is dus ongeschikt. Het kraken gebeurt in twee fasen. De eerste gebeurt door
een klap op de kop. Dat is 80% van het proces. De
tweede fase is het elkaar halen van de kernen, schalen en tussenschotten. Op een uitleesband halen
2 personen de beschimmelde noten, schaalrestjes en overige onzuiverheden eruit. Bij een trillende leesband worden de kernen verder gesorteerd.
Dat is 50% van het werk (arbeidsintensief). Het resultaat bestaat uit verschillende delen: de halve
noten, de grotere kerndelen met stukjes (apart
verkocht), kleinere stukjes (brood, muesli) en gruis
(gebruikt voor olie). Na een laatste kritische controle
op onzuiverheden trekt een ander bedrijf de kernen
vacuüm. De toegepaste werkwijze wordt nog verder
geoptimaliseerd. In 2020 verwerkte men hier 40 ton.
De trend is dat de verkoop van kernen stijgt en de
omzet van noten in de schalen daalt.
Vanaf september 2022 is er een nieuwe Franse lasermachine om de notenkernen op kleur en zuiverheid
(100%) te controleren.

t

Droging

5.

Diktemaat van de walnoot

Fr

De waslijn

co
p
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De openlucht droging is zelden haalbaar en vaak te
omslachtig. Dat proces kan ook elektrisch of met gas.
Meestal werkt men met 3 niveaus: de natste noten
liggen bovenaan terwijl de drogere noten onderaan
liggen, in een soort schoorsteenpijpprincipe.
Onderaan blaast men constant lucht die enkele
graden warmer is dan de omgevingstemperatuur.
Gemiddeld is dat 3 tot 4 graden warmer. Te snel
drogen gaat ten koste van de kernkwaliteit, dat vermijd je dus best. Het droogproces duurt 36 tot 48 u
voor 2 ton met de grootste droger van AMB R.
De notenschaal is de beste bewaaromgeving van de
kern. De aparte kernen zijn beperkt houdbaar en vragen extra opvolging. 8 tot 12% water in de noot is
ideaal. Feucht O. heeft een vochtigheidsmeter en een
kleine ambachtelijke droogmachine. Die verwerkt 60
kg/ beurt.

De productie van notenolie
De notenolie-loonperser is een oude traditie die terug in opmars is in de Lage Landen. Vroeger perste men van januari
tot begin juni, maar om problemen met de Indische meelmotten te vermijden, persen ze bij Veld 4 tegenwoordig vanaf
december tot eind maart.
Stap 1

Stap 2

Stap 3

Rooster de kernen op een verhitte
plaat. Dat zorgt voor de verdamping
van het overtollig water en een betere smaak. Het roosteren duurt 25
minuten. De kleur van de kernen is
de indicator om te stoppen.

Het persen van gruis verloopt het
vlotst en heeft dus het hoogste rendement. Door een enorme druk, ±
400 ton, perst men de olie eruit. Dat
duurt 10 minuten. Het is goed om
de stevige persdoek om de 3 weken
te vervangen.

De olie wordt overgeheveld in de persbak. Het
rendement kan verschillen o.a. door het ras, het
weertype oogsttijdstip en walnootboorvliegaantasting. 12 kg verse walnoten levert gemiddeld 6 kg droge noten of 2 kg droge kernen of
1 liter olie en 1 kg pulp. De kernen bevatten
40 tot 60% olie.

Bij de aankoop van een notenolie moet je steeds het etiket nauwkeurig lezen. Vaak vullen producenten aan met zonnebloem- of palmolie.
Soms extraheert men de olie ook chemisch. Daarom zien we vaak zeer grote prijs- en kwaliteitsverschillen in het schap.
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Nicole Gallace & Koen Marneffe
pcfruit vzw
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We zetten al lang natuurlijke vijanden zoals roofmijten, sluipwespen en roofwantsen in bij aardbeien onder glas en folietunnels. Toch blijkt die vorm van biobestrijding in beperkte
mate succesvol bij klassieke vollegrondsteelten. Is het inzetten van bloeiende planten het kantelpunt in de biologische
bestrijding van schadelijken op aardbeiplanten?

t

Bio-bestrijding met
bloeiende planten

O.w.v. de minder gunstige klimaatomstandigheden ontwikkelen
‘kunstmatig opgekweekte’ predatoren zich moeilijk. Het duurt vaak
te lang voordat ze voldoende aantallen bereiken om populaties
schadelijke insecten efficiënt te bestrijden.
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Het is ook een relatief dure aangelegenheid voor openluchtteelten,
die meestal een lagere return hebben dan teelten onder glas. Daardoor was die vorm van bio-bestrijding voorlopig nog niet enorm
populair bij telers.
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Natuurlijke predatoren lokken

Er is permanent een potentieel aan natuurlijke vijanden aanwezig.
Die inheemse predatoren zijn aangepast aan het lokale klimaat.
Heel wat predatoren zitten al in de directe omgeving en hebben,
net zoals de schadelijke insecten, makkelijk toegang tot openluchtvelden en stellingteelten. Die natuurlijke vijanden voor jouw
kar spannen, kost je als teler in principe niets!

Foto 2
Orius roofwants in de aardbeibloem.
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Doorgaans zijn kleine bloemen uit de familie van schermbloemigen (duizendblad, wortelgewassen, venkel …) zeer aantrekkelijk
voor Orius-soorten. Duizendblad, Hyssop, korenbloem, goudsbloemen en slangenkruid trekken ook zweefvliegen, gaasvliegen,
sluipwespen en lieveheersbeestjes aan.

Fr

Op roofmijten na, zijn de meeste predatoren erg mobiel zodat ze
zich ook makkelijk naar dichtbijgelegen velden bewegen. Een scala
aan bloeiende planten in de nabijheid van het aardbeiperceel dient
als voedselbron voor heel wat insecten. Daartussen vind je ook
natuurlijke vijanden zoals gaasvliegen, sluipwespen, lieveheersbeestje, roofmijten en roofwantsen.

ui

Welke bloeiende planten kiezen

gh

In de handel zijn een aantal één- en meerjarige bloemenmengsels verkrijgbaar die geschikt zijn om bestuivers en
predatoren aan te trekken (bv. Jorion Philips IPM mengsel).
Belangrijk is dat daar al vroegbloeiende soorten tussen zitten
die in het voorjaar stuifmeel hebben. Zomer- of najaarszaailingen kunnen ook voor een vroegere bloei zorgen.
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Bloemen aan de rand
of in het aardbeiperceel

pcfruit onderzoekt sinds 2019 de effecten van diverse bloemensoorten en -mengsels op de biologische bestrijding. Wat zijn de
gevolgen in de teelt van doordragers? Welke manier van inzaaien
geeft het beste resultaat in een aardbeiveld onder regenkap?

co
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We zaaiden een bloemenstrook in aan de rand van een perceel.
Aan de andere kant van dat perceel, zaaiden we bloemstroken
in de aardbeirijen zelf in. Dat principe noemen we ‘interplanting’
(Foto 1). Het bloemenmengsel bevatte zaden van 15 verschillende
bloemensoorten, o.a.: duizendblad, zilverschildzaad, anijs, gele
kamille, basilicum …
In de eerste week van juni, juli en augustus 2021 maaiden we
telkens een deel van de bloemenstrook, zowel in de bloemenrand als de interplanting tussen de aardbeien. Daarmee wilden
we de aanwezige nuttigen aansporen om hun prooi te zoeken
in de aardbeiplanten. Kort na de maaibeurt van de bloemenrand
migreerden roofwantsen van de bloemenstrook naar de aardbeibloemen (Foto 2). Daarna stelden we duidelijk minder tripsschade op de aardbeiplanten vast.

Foto 1
Bloemen ingezaaid in de aardbeienrij (interplanting).
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Minder schade

Fr

De schadedrempel werd in het perceel met interplanting
slechts één week overschreden. In het perceel naast de bloemenrand was dat drie weken. De tripspopulatie kwam trager
op gang en werd meer onderdrukt door de natuurlijke aanwezigheid van roofwantsen en roofmijten in de directe nabijheid
van de doordragers.

ui

We beoordeelden de aardbeien op tripsschade (Foto 3). Daarbij noteerden we het percentage bruinverkleuring. We hielden 20% als schadedrempel aan. De aardbeien in het ‘interplanting bloemenveld hadden 30% minder tripsschade dan
de aardbeien afkomstig van het perceel met de bloemenrand.
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Tegen Drosophila suzukii kunnen we voorlopig enkel
chemisch behandelen, omdat er voor die schadelijke nog
geen natuurlijke vijanden bekend zijn.

Foto 3
Tripsschade op vrucht (bruinverkleuring).
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Een andere sterk toenemende plaag is die van de wantsen
(Lygus rugulipennis). Die wants veroorzaakt ernstige vruchtmisvorming (Foto 4). pcfruit stelde eerder al vast dat die
wantsen zich vooral aangetrokken voelen tot Grootkaasjeskruid en onkruidsoorten in de nabijheid (bv. Melganzenvoet
en Varkensgras).
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Besluit

Het interplantingsysteem gaf een duidelijk betere
bijdrage aan de natuurlijke bestrijding van trips dan
de klassieke bloemenrand. Let wel op: bij interplantingprincipe stonden de planten en bloemen onder
regenkappen. Ze ontvingen ook fertigatie mee met
de aardbeien. Dat verklaart de snellere groei en
langere bloeitijd. De bloemenrand kwam wel vroeger tot bloei, maar was ook eerder in de zomer uitgebloeid. Combineren van de twee systemen is dus
een absolute aanrader!

Foto 4
Vruchtmisvorming door wantsschade.
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www.vakbladfruit.be
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Zoekertjes

Op zoek naar een tweedehands plukwagen of bied
jij een boomgaard te koop of te huur aan? Jouw
zoekertje heeft nu een groter bereik. De zoekertjes
die in het geprinte blad verschijnen, komen nu ook
op de website onder een aparte rubriek. Zo kan je
jouw zoekertje gericht aanbieden en ben je zeker
dat het door het gewenst publiek gelezen wordt!

Fr

Het zit er al een tijdje aan te komen en éindelijk is het zover. De website van vakblad Fruit gaat live! De redactie en
het bestuur bieden jou als abonnee van vakblad Fruit gratis
toegang tot die website. De website is zoveel meer dan een
digitaal blad: ontdek in dit artikel waarom…

t

www.vakbladfruit.be
gaat live

Logingegevens ontvangen

Inhoud website

In de week van 2 februari ontvang jij als abonnee
van Fruit jouw individuele logingegevens voor de
website. Dat kan natuurlijk alleen als jij ons jouw
e-mailadres bezorgde via de link: www.pcfruit.be/
nl/logingegevens-website-vakblad-fruit

gh

t

Op de website navigeer jij met gemak door een archief met alle
artikels die in Fruit verschijnen. Aan de hand van tags of zoekwoorden, kan jij per categorie of fruitsoort artikels opzoeken.

Naast het archief kan je het vakblad ook digitaal bekijken.
Dankzij de doorbladerbare PDF, die na het verschijnen van elk
nummer online komt, mis jij niets meer… Geen probleem dus,
als je postbode zich weer eens van brievenbus vergist!

Agenda

yr
i

Ook alle teeltadviezen die in Fruit verschijnen, komen onder
een individuele rubriek op de website. Daar kan jij ze heel
gericht raadplegen, zowel voor die van pit- en steenfruit als die
van houtig kleinfruit.

Heb jij jouw gegevens nog niet doorgegeven?
Doe dat dan snel via bovenstaande link.

Contact?
Heb jij een straf artikel of verhaal? Contacteer dan
Inès en Sara via redactie@vakbladfruit.be of bel
011/69 70 80.
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Dankzij de agenda heb jij een duidelijk overzicht van evenementen (digitaal of fysiek) voor fruittelers. Die agenda geeft jou
in één oogopslag alle info van de organisatie en eventueel de
mogelijkheid om rechtstreeks in te schrijven voor het evenement.

Organiseer jij een event voor fruittelers
of de brede fruitsector?
Controleer via de agenda of het tijdstip voor je event
nog vrij is zodat je alle geïnteresseerden bij jou krijgt!
Voeg daarna het event zelf toe aan de agenda met alle
relevante info. Na goedkeuring van de redactie, verschijnt het event rechtstreeks op de website.

Adverteren doe je zo!
Met de website opent zich een heel nieuw aanbod
aan advertentiemogelijkheden. Contacteer Inès
en Sara via advertentie@vakbladfruit.be of bel
011/69 70 80 voor meer info of het reserveren van
een campagne.
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Jonas Decorte - PPV OVL
Redactie Fruit

Fr

ui

Dat is de ontnuchterende conclusie van een studie van Eurostat uit
2019 op de EU-bevolking van 15 jaar en ouder.
Slechts 12% consumeerde de aanbevolen hoeveelheid van vijf of
meer porties per dag (Figuur 1). Ongeveer 55% van de EU-bevolking
zegt dagelijks tussen één en vier porties groenten en fruit te eten.

Ondanks
recordomzet
bij Coöperatie
Hoogstraten
geen feeststemming

t

1 op de 3
Europeanen eet niet
dagelijks groenten of fruit

t

Coöperatie Hoogstraten heeft 2021 beëindigd
met een productomzet van iets meer dan 302
miljoen euro (+ 4%). Het derde recordjaar op rij.
Echter is omzet een slechte waardemeter voor rendement, volgens directeur Hans Vanderhallen. “Er
zijn geen redenen voor een hoerastemming”, viel er
te horen. Naast de voortdurende coronacrisis waren er een aantal belangrijke uitdagingen zoals de
verdere omschakeling naar kartonnen punnets voor
aardbeien, de uitrol van het digitaliseringsproject
Care4Growing, personeelszorgen op de productiebedrijven en de sterk verhoogde kosten. Dat laatste vertaalt zich in de hogere prijzen voor energie, meststoffen en verpakkingen. Daardoor staat de rentabiliteit
van de bedrijven sterk onder druk. Het enige positieve
kantje aan de coronacrisis is dat veel mensen het belang van groenten en fruit opnieuw inzien. De groente- en fruitcoöperatie zag de consumptiestijging van
groenten en fruit ook in 2021 doorzetten, zij het minder
uitgesproken dan bij de start van de coronapandemie.
De Hoogstraten-aardbeien kenden cijfermatig een topjaar. Het volume lag met 32,8 miljoen kg 600 ton hoger
in vergelijking met 2020. De prijsvorming verliep echter
grillig met afwisselend pieken en dalen. Dat leidde tot
belangrijke rendementsverschillen tussen aardbeiproducenten met uiteenlopende aanvoerpatronen. Voor zachtfruit en kersen was er een lagere prijsvorming ten opzichte van 2020, mede dankzij het mindere weer tijdens de
zomermaanden.
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Figuur 1
Dagelijkse consumptie van groenten en
fruit bij de EU-bevolking van 15 jaar en
ouder – cijfers van 2019.
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Tussen de EU-lidstaten zijn er grote verschillen. België scoort met
15%, die de aanbevolen hoeveelheid groenten en fruit consumeert, net iets boven het Europese gemiddelde (Figuur 2). Ons
buurland Nederland scoort opvallend beter met bijna 30%. De
hoogste dagelijkse inname, vijf porties of meer, onder de EU-lidstaten werd gemeld in Ierland (33% van de bevolking). De laagste
dagelijkse inname werd aangetroffen in Roemenië, waar slechts
2% van de bevolking ten minste vijf porties groenten en fruit at.

Bron: Agf nieuwsbrief en Vilt

Bedankt aan
een icoon!

Figuur 2
Dagelijkse consumptie van minstens 5 porties groenten en fruit bij de EU-bevolking van
15 jaar en ouder – cijfers van 2019.

Opmerkelijk is dat de dagelijkse consumptie van groenten en fruit
door vrouwen hoger is dan die van mannen. Gemiddeld 58% van
de vrouwen gaf aan één tot vier porties te eten, tegenover 51%
voor mannen.
Bron: Eurostat
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pcfruit vzw nam na 41 jaar afscheid van
André Deroose. Hij startte zijn carrière op
1 oktober 1980 bij het Koninklijk Opzoekingsstation van Gorsem. André nam in 2021 zorgvuldig
de tijd om zijn opvolger, Conny Doumen, klaar te stomen
voor de overdracht. Het voltallige bestuur en de medewerkers van pcfruit bedanken André voor zijn jarenlange onvermoeibare inzet en toewijding. Iedereen wenst hem het
allerbeste toe tijdens zijn welverdiende pensioen!

Welke activiteiten
Pluk jij mee?
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Meer info
p. 25
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Tewerkstelling met focus op fruit – Boerenbond

Webinar studieavond Wijnbouw

pcfruit vzw

Webinar bemesting
pcfruit vzw

Dronetoepassingen

land- en tuinbouwsector – DronePort
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PFOS-dossier:
getroffen landbouwers
kunnen tegemoetkoming aanvragen
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Karl Vrancken, de PFAS-opdrachthouder voor de Vlaamse regering,
heeft half januari op het fruitbedrijf van Frans Verhelst in Zwijndrecht
een tegemoetkomingsregeling aangekondigd. Landbouwers in de
regio rond de 3M-site in Zwijndrecht kunnen vanaf 24 januari een tegemoetkoming aanvragen voor verliezen door de maatregelen tegen
de PFAS-verontreiniging. Het Steunpunt Korte Keten zal een 70-tal
landbouwers met directe verkoop en biologische productie begeleiden bij het indienen van het dossier. Er wordt een helpdesk opgezet
waar telers o.a. hulp kunnen krijgen bij het becijferen van het inkomensverlies. Dat zal kunnen vanaf 24 januari tot en met 14 februari.
Een vergoeding zal kunnen aangevraagd worden voor onder meer
inkomstenverlies of omzetdaling, bijkomende operationele kosten
of voor de omschakeling van hun bedrijf. Experten van het Departement Landbouw en Visserij zullen de aanvragen beoordelen. 3M
stelde zelf voor om de kosten te betalen. Opdrachthouder Vrancken
benadrukt dat dat niet mag gezien worden als een vorm van schikking: “De landbouwer doet bij aanvaarding geen afstand van enig
recht, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, vorderingen voor
mogelijke latere schadevergoeding. Dat is zo zeer duidelijk afgesproken met de landbouworganisaties én met 3M.” De eerste betalingen
zouden voor eind maart kunnen gebeuren, verwacht Vranken.

8 februari ‘22

Meer info — p. 4
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Bron: Vilt

7 februari ‘22

Meer info — p. 11
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Bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) stonden eind
december 3.119 vacatures open in de land- en tuinbouw. Dat is een
enorme stijging ten opzichte van dezelfde periode in de voorbije jaren. Eind 2020 ging het nog om 646 openstaande vacatures en eind
2015 om slechts 180 geregistreerde vacatures. Dat zijn enkel de vacatures die bij de VDAB aangemeld zijn. Omdat niet iedere werkgever
een vacature bij de VDAB aanmeldt, zal het ware aantal nog hoger
liggen. Binnen de primaire sector werden de meeste vacatures aangemeld door fruittelers. De fruitsector telde op 31 december 2021 1.640
open vacatures. Daarna volgt de tuinbouw. Daar stonden 888 vacatures
open. Ook in de sector van toelevering aan de land- en tuinbouw staan
heel wat vacatures open. Het hoge aantal openstaande vacatures volgt
de algemene trend in de economie. “In alle sectoren is het moeilijk
werknemers te vinden, waardoor het aantal openstaande vacatures
nog nooit zo hoog is geweest”, klinkt het bij VDAB.

Webinar Lichtmisstudiedag

Fr

Recordaantal
openstaande vacatures
in de land- en tuinbouw

04
02

10 februari ‘22

Meer info — droneport.eu/connect-landbouw/

Webinar studiedag pitfruit

pcfruit vzw

11 februari ‘22

Meer info — p. 6

Duurzame teelt van blauwe bessen
via natuuringrepen en smart farming

17 februari ‘22

Meer info — pcfruit.be/nl/activiteiten

Snoeidemonstratie Wijnbouw

pcfruit vzw

18 februari ‘22

Meer info volgt

Webinar voorstelling proefresultaten
Proeftuin Pit- en Steenfruit

18 februari ‘22

pcfruit vzw

Meer info — p. 26

Fruit Logistica

5 – 7 april ‘22

Fructura Expo

18 – 20 mei ‘22

Berlijn

TRIXXO Arena, Hasselt

Bron: Vilt
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Pomologische Vereniging
Steenvoordestraat 101 bus 0001, 9070 Heusden
rino.de.wilde@telenet.be

Verontschuldigd
E. Janssen

Agenda
1.

Welkom door de voorzitter, beste wensen voor 2022 en
goedkeuring verslag 7/12/21.

2.

5.

Waterbeheersing. Dat wordt een belangrijkere opdracht en
constante zorg. Het grondwater is overal op peil. De wetgeving
betreffende het oppompen van water is gewijzigd waardoor er
soms meer gemeten moet worden.

6.

De corona-uitbraak heeft economische gevolgen en nieuwe
uitdagingen. Enkele voorbeelden: extra kosten, stijgende inflatie,
soms moeizame bevoorrading, dure containerkosten en (zeer)
langere wachttijden (bv. onmisbare halfgeleiders, bepaalde grondstoffen). Daarbovenop komt er een opgelegde energie transitie die
niet eenvoudig is. Er ontstaan ook nieuwe kansen bv. de korte keten.
Het belang van de lokale voedselproductie werd heel duidelijk in
2021. Recente opflakkeringen van corona blijven zorgen baren.
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Nieuws van de vakgroep door A. Coussé. Heel wat actualiteiten werden besproken. V.T. had nog een verzoek over de registratie
naar de administratie uren die een teler besteedt per maand. Men
heeft een goed beeld hoeveel uren er gesnoeid en geplukt wordt,
de gewasbescherming vraagt, etc. Een totaaloverzicht over hoeveel uren registratie en noodzakelijke verplichte bijscholing er
gebeuren, is niet bekend. Een beter inzicht in die twee noodzakelijke werkzaamheden kan toch wel interessant zijn. A. Coussé geeft
deze problematiek verder door.

Fr

Aanwezigen
L. Bierinckx (voorzitter), K.Lemmens, P. Hermans, G.Roes,
V. Turkelboom (verslaggever), G. Vets en Marc Wens.

ui

18/01/2022 I Nationale Pomologische Vereniging
Provincie Antwerpen en Vakgroep Fruit Antwerpen

t

Verslag van de online bestuursvergadering

3.

4.
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Bestuurszaken N.P.V.P. Antwerpen. De lidgelden zijn geïnd.
Gunter Roes stelt zich terug kandidaat als bestuurslid en werd
herkozen. Het kasverslag werd toegelicht door V. Turkelboom.
Hij gaf een overzicht van de kosten en inkomsten in 2021. De
bestuursverjonging werd besproken. Enkele concrete voorstellen
kwamen ter zake. Bij een bestuur betrokken zijn, zorgt voor een
betere informatiedoorstroming en beter inzicht van tendensen,
iets dat toch waardevol is voor elke bedrijfsleider.
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Activiteiten. Door de corona zijn studievergaderingen tijdelijk onmogelijk. De nood aan info en contacten blijft wel bestaan.
Gelukkig zijn er POMOWEBINARS, een bindmiddel tussen de verschillende Pomologische Verenigingen, onderzoekers/deskundigen en telers. De inschrijvingen verlopen nu vlotter. Ideeën over
onderwerpen en sprekers zijn van harte welkom. Hopelijk kunnen
deze zomer ‘leden bezoeken leden’ en ‘de fietstocht’ ook doorgaan.
De snoeidemo zal mogelijk begin december 2022 toch kunnen
doorgaan.
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7.

De volgende bestuursvergadering is op 8/3/22.

Boerenbond
Diestsevest 40, 3000 Leuven
info@boerenbond.be - www.boerenbond.be

Joris Dewinter, Annelies Coussé
Boerenbond

ui
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Binnen Boerenbond vinden in werkjaar 2022-2023 de vijfjaarlijkse bestuursvernieuwingen plaats van de provinciale en
sectorvakgroepen. Toch waren we binnen de sectorvakgroep
Fruit genoodzaakt een nieuwe voorzitter ad interim aan te
stellen en vervroegd verkiezingen te houden.

t

Maak kennis
met Patrick Thoen…
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Sectorvakgroep Fruit stemt
Patrick Thoen tot nieuwe voorzitter ad interim

De green deal en GLB

In deze gedaante vertoonde hij enorme inzet en engagement voor
de sector. De gedrevenheid waarmee hij de voorbije jaren de belangen van de sector vertegenwoordigde was zeer aanstekelijk. De
realisaties van de groep binnen zijn termijn zijn dan ook niet min.
De sectorvakgroep Fruit wil Luc Borgugnons uitgebreid danken!

Op Europees niveau wordt de green deal momenteel vorm
gegeven. Die zal op zijn beurt een lokale invulling krijgen. Het
is belangrijk dat we vinger aan de pols houden. De green deal
mag geen beknotting, van het fruitteler zijn, opleggen. Kwalitatief
hoogstaand fruit kunnen telen, moet mogelijk blijven!

Om de huidige bestuursperiode (tot eind 2022) echter tot een
goed eind te brengen, werd via verkiezing een nieuwe voorzitter
(ad interim) aangesteld. De sectorvakgroep verkoos Patrick Thoen
tot voorzitter van de sectorvakgroep Fruit van Boerenbond. In zijn
motivering om kandidaat te zijn als voorzitter van de sectorvakgroep Fruit benadrukt hij heel wat prioriteiten.

Daarnaast is de beschikbaarheid van voldoende en veilige gewasbeschermingsmiddelen van zeer nabij op te volgen. Er verdwijnen
steeds meer en sneller middelen van de markt, dan er bij komen.
We moeten lobbyen voor het behoud van zoveel mogelijk doeltreffende middelen. Dat om resistentie in de fruitgaarden te voorkomen en ziekten en plagen steeds de baas te kunnen blijven.
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Begin oktober gaf Luc Borgugnons te kennen dat hij afstand nam
van al zijn bestuursmandaten binnen Boerenbond. Dat om zich
meer te focussen op zijn bedrijf en gezin. Luc was voorzitter van
provinciale vakgroep Fruit Hageland, waar hij als afgevaardigde
naar de sectorvakgroep Fruit werd gestuurd. Binnen de sectorvakgroep Fruit nam hij eveneens het mandaat van voorzitter op.

Tewerkstelling

Seizoensarbeid blijft een absolute topprioriteit voor de syndicale
werking van onze sectorvakgroep. Corona legde onze zwakte bloot, de afhankelijkheid van externe werkkrachten. Onze
bedrijven kennen vele handenarbeid. Regels als werken met nietEU arbeiders, inschakelen van tijdelijk werklozen… zijn een zegen
voor de sector. Laten we naar de toekomst die opportuniteiten
zeker blijven zoeken en integreren in de bedrijfsvoering.

PAS
Het lijkt misschien ver van ons bed als fruitteler, toch dienen we
ook hier rekening te houden met impact op onze sector. Tenslotte
zullen we MAP en klimaat als sectorvakgroep Fruit van nabij
moeten blijven opvolgen.
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Met Patrick Thoen hebben we een voorzitter die al heel wat
bestuurservaring heeft opgedaan binnen Boerenbond. Van bedrijfsgildes tot provinciale vakgroepen en al snel afgevaardigde van de
sectorvakgroep. Ook binnen de producentenorganisaties heeft hij
een belangrijke rol en ervaringen die hij meedraagt.

Fr

Om alles te kunnen volhouden en bol te werken, is de prijsvorming van het fruit een uitermate belangrijk punt. Laat ons hopen
dat de Belgen (waaronder de bloesemtoeristen) onze boodschap
van de bloesemactie begrepen hebben, we terug wat chauvinistischer worden en kiezen voor fruit van eigen bodem! Dat zullen we
als teler rechtstreeks voelen. Goede prijzen maken het ons als teler
mogelijk om dagdagelijks fruit van de hoogste standaarden, geteeld
onder de strengste regels, tot bij de consument te brengen.
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De uitdagingen zijn groot. De sector is vooruitstrevend en innovatie
staat niet stil. Onderzoek helpt ons om de beste beslissingen te
nemen en de uitdagingen de baas te kunnen.
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Met die opgebouwde kennis en zijn uitgebreide netwerk wil Patrick
zich nu ook inzetten en dat alles valoriseren als voorzitter van de
sectorvakgroep Fruit van Boerenbond. Patrick sprak ook zijn hoop
uit om met alle fruittelers de komende periode goed te kunnen
samenwerken om onze standpunten optimaal te kunnen uitdragen.

Werkjaar 2022-2023 staat binnen Boerenbond in het teken
van de vijfjaarlijkse bestuursver-/hernieuwingen. Aanstormende
periode zullen we alles in het werk stellen om ook de jongere
fruittelers warm te maken voor een bestuursmandaat. Want
jonge fruittelers brengen vernieuwende ideeën en bepalen
op die manier mee hun toekomst. Jong en oud in een bestuur,
brengt een nieuwe wind. Kennis en ervaring gekoppeld aan
vernieuwende inzichten, het zal een succescombinatie
betekenen. Maak de jeugd/jongvolwassenen dus zeker
warm om onze groepen te vervoegen.”

Patrick Thoen
Voorzitter Sectorvakgroep Fruit
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Tewerkstelling in
de fruitteelt
Vakgroep Fruit Hageland
Vrijdag 4 februari, 19 uur
Online

ui

Na een jaar afwezigheid, zet de vakgroep fruit
Hageland de traditie van lichtmisstudiedag
verder. Rekening houdend met de geldende
maatregelen voor grotere bijeenkomsten,
opteren we voor een digitale versie. Het
napraten bij een hapje en drankje heb je
daarom nog van ons te goed!

t

Lichtmisstudiedag

Programma
Tewerkstelling met focus op de fruitsector
Chris Botterman - expert ter zake - geeft
tekst en uitleg bij de actuele en naderende
veranderingen op vlak van tewerkstelling.
Tijdens deze lichtmisstudiedag zal hij zijn
voordracht aanpassen aan de fruitsector.
Chris bespreekt de sociale
onderhandelingen, lonen, aantal dagen
seizoenarbeid en de toekomst zonder
cashbetaling. Dit alles vult hij nog aan
met personeelsgerelateerde actua en de
coronamaatregelen die op dat moment
van toepassing zijn op de bedrijven.

Fr

Actualiteiten
Consulent fruitteelt Annelies Coussé
brengt enkele actualiteiten. Relevante
info voor telers en dossiers waaraan de
vakgroep hard werkte worden kort
overlopen. Denk aan MAP, water,
gewasbescherming, fyto, IPM etc.

t

Voor het informatieve deel strikte de
vakgroep Chris voor een sectorspecifieke
insteek op zijn dossier. Het tewerkstellingsvraagstuk stond tijdens de coronapandemie
hoog op de agenda van de vakgroep. Daarna
zorgen de sociale onderhandelingen nu voor
een grote doorbraak. De vergadering met
Acerta zal dit jaar niet doorgaan. Schrijf je dus
zeker in voor dit interessante webinar!
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Bert Toetenel,
voorzitter Vakgroep Fruit Hageland

Inschrijven
Deelname is gratis maar vooraf
inschrijven is verplicht en kan tot
3 februari, bij voorkeur online of via
telefoon naar Annelies (011 30 37 08). De
link om in te loggen ontvangt u de dag
zelf via mail.

Studiekring Guvelingen
Diestersteenweg 146, 3800 Sint-Truiden
Tel: 011 59 01 10 - GSM: 0498 93 78 98
info@stugu.be - www.stugu.be

Fr

pit- en steenfruit 2021
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Voorstelling van
de proefresultaten

t

Webinar
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vrijdag 18 februari 2022
om 19.30u.

Studiekring guvelingen en pcfruit nodigen jullie uit op
de webinar voorstelling van de proefresultaten pit- en
steenfruit 2021 op vrijdag 18 februari om 19.30u.
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Programma
•
•
•
•

Teelttechniek nieuwe appel- en perenrassen
Dunnen bij appel en peer
Bemesting
Actualiteiten

Iedereen is van harte welkom! In Fruit 3 ontvang je meer info
over de onderwerpen alsook de inschrijvingsmogelijkheden.

Gesubsidieerd door de Vlaamse overheid en de Europese Unie.
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Lidmaatschap
Studiekring Guvelingen
Om je lidmaatschap te vernieuwen of om nieuw
lid te worden van Studiekring Guvelingen vragen we om je lidgeld van 50 euro
(voor binnenlandse leden) over te schrijven
vóór 31 januari 2022 op IBAN-rekeningnummer
BE83 8002 0243 2715 en BIC/SWIFT AXABBE22 met vermelding ‘lidgeld 2022’ op naam
van ‘Studiekring Guvelingen, 3800 Sint-Truiden’.
Gebruik, om administratieve redenen,
dezelfde naam zoals vermeld op het adresetiket.
Zo bespaar je ons veel moeilijkheden!
Als lid van Studiekring Guvelingen ontvang je
het vakblad Fruit en krijg je ook toegang tot
de nieuwe website van Fruit.
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Vroeg begonnen,
is half gewonnen!
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Geef perenbladvlo geen kans,
begin tijdig met Surround!

Fr

De troeven:

t

* Robuuste bestrijding van de
perenbladvlo
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* Veilig voor nuttige insecten

* Mengbaar met alle
gewasbeschermingsmiddelen
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* Positieve invloed op de
vruchtschilkwaliteit

De Hermoo
AgriExpert App
is terug!

Download hem nu!
www.hermoo.be
info@hermoo.be

Voor meer informatie contacteer uw HERMOO-vertegenwoordiger.

