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Onvoldoende voedsel
zonder chemie
Zonder chemische gewasbeschermingsmiddelen kan de voedselvoorziening van de verwachte
11 miljard mensen op onze aardbol in 2100 in gevaar komen.
Deze waarschuwende voorspelling blijkt uit onderzoek van de
Belgische Universiteit van Leuven
in opdracht van het Europees
Parlement.

Bij het volledig afzien van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen moet volgens het onderzoek gerekend worden met
opbrengstverliezen van bijvoorbeeld 19% bij tarwe en 42% bij
aardappels. Omdat volgens de onderzoekers de biologische landbouw 25% minder productief is
dan de gangbare landbouw, moet

meer grond in gebruik worden genomen om de verwachte 11 miljard mensen te kunnen voeden.
Dit gaat dan weer ten koste van
de biodiversiteit. (EFM, GP)

Suzuki-fruitvlieg
op menukaart
vleermuizen
Uit recent onderzoek blijkt dat
vleermuizen bijdragen aan het
bestrijden van schadelijke insectensoorten in de landbouw. Zo
kunnen ze helpen om de schadelijke suzuki-fruitvlieg (Drosophila suzukii) in boomgaarden onder controle te houden. Onderzoekers van
de werkgroep Vleermuizen van de
Belgische organisaties Natuurpunt,
Bionet Natuuronderzoek en het
Proefcentrum Fruitteelt (pcfruit)
onderzochten of vleermuizen
meehelpen in de strijd tegen schadelijke insecten.

•
•
•
•

Door een analyse van de keutels
van dwergvleermuizen en grootoorvleermuizen in boomgaarden
kwamen de onderzoekers te weten dat deze zoogdieren veel insecten eten die schadelijk zijn voor
de landbouw. Elke dwergvleermuis kan meer dan 300 insecten
per nacht vangen. De onderzoekers vonden tot wel 37 insectensoorten terug in het dieet van de
vleermuizen, waaronder 3 soorten
die voor schade zorgen in de fruitteelt, zoals de suzuki-fruitvlieg.
Natuurpunt merkt op dat vleermuizen het niet gemakkelijk heb-

BCS fruitteelt tractoren tot 100 pk
Ilmer maaiers en hefmasten
Rinieri fruitteeltwerktuigen
Rink (klein)fruit compoststrooiers
ZHE Trading bv – Potenblokseweg 4 – Heijningen (NL) – 0031 168 467467

www.rinieri.com

Zonder gewasbescherming ontstaan voedseltekorten

BREDE WEERSVERZEKERING IN 2021
We komen graag bij u langs

FruitMedia BV
ben. De meeste soorten zijn sterk
bedreigd door verlies aan leefgebied en verblijfplaatsen, gebruik
van gewasbeschermingsmiddelen
en nachtelijk kunstlicht. Fruittelers
kunnen vleermuizen helpen door
het aanplanten en behouden van
hagen, houtkanten en oude of holle bomen, het aanleggen van poelen en het beschermen of creëren
van verblijfplaatsen. (Bron: vilt.be)

In dit nummer
onder andere:
� Spint weer onder controle
gekregen met FLiPPER
� Betere folies beschikbaar
om zonnebrand bij
rode bes en kersen te
voorkomen.
� Rooskleurige toekomst
voor Maribelle
� Fruit verkopen? Trek de
aandacht

Postbus 397, 2700 AJ Zoetermeer, tel. 079 - 3681333, info@ofh.nl

� Reparatie-tape voor
plastic tunnels en
foliekappen

Met Affirm mogen
we ze voor een keer
wél vergelijken
®

Appels
• Langdurige bescherming
tegen rupsen
• 0-residu, dus altijd onder
de rapportagegrens
• De sleutel voor
resistentiemanagement

Peren
• Langdurige bescherming
tegen rupsen
• 0-residu, dus altijd onder
de rapportagegrens
• De sleutel voor
resistentiemanagement

Syngenta Crop Protection B.V., Postbus 512, 4600 AM Bergen op Zoom. Tel. 0164 225 500, www.syngenta.nl.
Syngenta biedt diverse oplossingen die telers helpen hun bedrijfsvoering verantwoord te optimaliseren. Zie www.syngenta.nl/stewardship
Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
®/ TM Registered Trademark of a Syngenta Group Company.
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‘Spint weer onder controle gekregen met
FLiPPER’

Afgelopen seizoen kampte maatschap Rijk in Ovezande (Zld.) met een fikse spintdruk in Elstar. ,,Met de gangbare chemische middelen
kregen we de druk nauwelijks omlaag, waardoor de problemen gaandeweg de zomer steeds groter werden’’, zo blikt Peter Rijk terug.
Met de inzet van het biologische middel Flipper lukte het om spint weer onder controle te krijgen. ,,Het verraste ons dat de roofmijten zo
goed overeind zijn gebleven. Uiteindelijk hebben die de spintbestrijding weer over kunnen nemen, waardoor we toch nog redelijk schoon
zijn geëindigd.’’
Het is begin maart en de zon prikt
vandaag met volle kracht door de
wolken heen. Peter en Richard Rijk
zijn druk bezig met het snoeien
van een perceel Elstar. ,,Van mij
mag het voorjaar nog wel even
wachten’’, zegt Peter, terwijl hij
zijn snoeischaar opbergt en een
kop koffie aanbiedt. ,,We hebben
nog minimaal een volle week nodig voor het snoeien. En ook met
het hakselen, poetsen en compost
strooien zijn we nog niet klaar.’’
Met het voorjaar in aantocht zitten
ook de eerste bespuitingen tegen
schurft en appelbloesemkever eraan te komen. Wat Richard betreft
mag ook die klus nog wel even wat
‘opgerekt’ worden ,,We hebben de
afgelopen dagen al wat gemonitord en wat klopmonsters genomen. Het lijkt allemaal nog rustig,
dus de spuit kan hopelijk nog even
in de schuur blijven staan.’’

Toenemende spintdruk

Hoewel vader en zoon Rijk doorgaans maar weinig problemen
hebben met ziekten en plagen op
hun bedrijf, zien ze de spintdruk
wel jaar op jaar wat toenemen.
Vooral in de Elstar – waar roofmijten net iets minder goed gedijen
dan in Jonagold – is spint een
toenemende zorg. ,,Afgelopen
jaar liep de spintdruk in een deel
van de boomgaard zelfs zodanig
hoog op dat we het met de be-

schikbare chemie niet meer onder
controle kregen. Rond de bloei
hebben we meerdere middelen
toegepast maar dat bleek achteraf
niet voldoende’’, vertelt Peter. Nog
‘zwaarder’ ingrijpen met chemie
wilde de maatschap niet, want
dat zou teveel schade berokkenen aan de populatie roofmijten
en ook weer een extra werkzame
stof aan de MRL toevoegen. In de
zoektocht naar een oplossing –
waarbij verschillende adviseurs
werden geraadpleegd – kwam de
maatschap uiteindelijk bij Flipper
terecht.
,,Aanvankelijk waren we best wel
wat sceptisch over dit biologische
middel’’, zo wil Richard wel bekennen. ,,Van Flipper is bekend
dat het een behoorlijk brede werking op insecten heeft. Onze angst
was dat een groot deel van de natuurlijke vijanden – en dan met
name de roofmijten – zou worden meegepakt. Maar dat is ons
achteraf ontzettend meegevallen.’’ Ook het uiteindelijke resultaat op spint heeft vader en zoon
Rijk behoorlijk positief verrast. ,,Na
twee dagen zagen we een duidelijk effect op spint. De bestrijding
was zeker niet volledig, maar wel
zodanig dat de roofmijten de bestrijding weer over konden pakken. Daardoor zijn we op het eind
van het seizoen toch weer redelijk
schoon geëindigd.’’

Peter (links) en Richard Rijk hebben een fruitteeltbedrijf in Ovezande (Zld.). Ze telen 5 hectare appel (Elstar,
Jonagold, Red Prince en Golden Delicious), 5 hectare peer (Conference, Doyenné en Lucas), 10,5 hectare zwarte
bes en 3,5 hectare rode bes.
Bayer Cropscience

Veel water gebruiken

De toepassing van Flipper vraagt
volgens Peter wel wat extra aandacht. ,,Om spint zo goed en volledig mogelijk te kunnen raken zul
je met veel water moeten spuiten,
in de regel het dubbele of zelfs
meer. Zo’n bespuiting kost daardoor meer tijd dan je gewend
bent’’, aldus de fruitteler. Zelf koos
de maatschap voor 600 liter wa-

ter, de dubbele hoeveelheid die
ze normaal gebruiken. Nog meer
dan 600 liter – wat door sommige
adviseurs aanbevolen wordt – leek
de maatschap niet zinvol op de
3-jarige aanplant. ,,Het water zou
er dan letterlijk vanaf druipen. Dat
heeft natuurlijk geen zin.’’ Om een
zo goed mogelijke bedekking te
krijgen is er kruislings gespoten
– dus twee keer hetzelfde pad en
dan tegen elkaar in. ,,Misschien

hadden we het met andere doppen ook in één werkgang kunnen
redden, maar we wilden zeker weten dat de bedekking goed zou
zijn. Terugkijkend hebben we daar
goed aan gedaan, want Flipper
heeft z’n werk zo goed kunnen
doen’’, zo besluit Peter.

Betere folies beschikbaar om zonnebrand
bij rode bes en kersen te voorkomen.
Door de keuze van het type folie kan de temperatuur eronder
– en daarmee de kans op zonnebrandschade bij de onder folie geteelde rode bessen, frambozen of
kersen – worden verminderd. Het
Nederlandse toeleveringsbedrijf
Vlamings deed temperatuurme-

tingen onder verschillende typen
folie bij rode bes. Uit de metingen
blijkt op hete dagen een temperatuurverschil van 4 °C, zo bleek
uit de presentatie van Vlamingsadviseur Lars Wijnen tijdens de
digitale Kennisdag Kleinfruit &
Steenfruit dit voorjaar. Aanleiding

voor het onderzoek waren de grote problemen met zonnebrandschade aan rode bessen in 2019.
Op drie bedrijven met rode bes
in Noord-Brabant werden in 2020
meerdere PE-folies met dezelfde
dikte, maar met verschillende

toevoegingen, vergeleken met
de standaardfolie die in de rodebessenteelt wordt gebruikt. Bij de
extra diffuse tunnelfolie zorgt de
folie dat er meer diffuus licht en
minder direct zonlicht op het gewas komt. Bij een ander type folie,
aangeduid als ‘koel’, gaat het meer
om een warmtewerende werking,
zonder dat de lichttransmissie
wordt beïnvloed.

Temperatuurmetingen

Door de keuze van het type folie kan de temperatuur eronder worden beïnvloed.

FruitMedia

Tijdens de hittegolf liep de temperatuur op de heetste dag, 8 augustus 2020, onder nieuw geïnstalleerde standaardfolie op tot
bijna 50 °C. Bij deze temperatuur
ontstond zonnebrandschade aan
de bessen. Bij rode bes, maar ook
bij kers, is al sprake van aanzienlijke schade door zonnebrand als
de vruchttemperatuur langer dan
een uur boven de 45 °C uitkomt.
Op een van de proefpercelen liep
de temperatuur onder nieuw gemonteerde standaardfolie in de
middag op tot 48,6 °C. Onder standaardfolie van 8 jaar oud, dat door
de vervuiling in de loop van de jaren minder licht doorlaat, liep de
temperatuur op tot 46,7 °C. Dit is
een verschil van bijna 2 °C. Onder
de extra diffuse folie liep de tem-

peratuur op tot 44,9 °C. Onder de
als type ‘koel’ aangeduide folie
steeg de temperatuur tot maximaal 44,8 °C. Het verschil van vier
graden is aanzienlijk.

Kiezen voor alternatieve
folie

Wijnen adviseert fruittelers met
plastic overkappingen in de keuze
voor het type folie meer rekening
te gaan houden met het effect
op zonnebrand. De meerkosten
van de nieuwe typen folie vallen
volgens de leverancier in het niet
in vergelijking met de extra hitteschade onder standaardfolie.
Op welk type folie de keuze valt,
hangt volgens de leverancier af
van de rijptijd van het eronder
geteelde gewas. De extra diffuse
tunnelfolie is vooral interessant
als de pluk in de maanden juni/juli
valt, wanneer de stralingsintensiteit op zijn hoogst is. Bij gewassen waarvan de oogst in augustus
valt, heeft het folietype ‘koel’ de
voorkeur. Deze folie houdt vooral
de warmte beter uit het gewas,
zonder dat het veel zonlicht tegenhoudt. (Wouter van Teeffelen,
WTE Fruitadvies)

Snelwerkend
contactmiddel
voor de biologische bestrijding
van zuigende insecten

Voor meer informatie over FLiPPER,
bezoek agro.bayer.nl of vraag ernaar
bij uw lokale distributeur en/of adviseur.
Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig.
Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Werkt op alle bewaarschimmels

Hét middel tegen phytophthora

BASF Nederland B.V. Agricultural Solutions | Postbus 1019 | 6801 MC Arnhem | T. (026) 371 72 71 | www.agro.basf.nl
Facebook: @BASF.Agro.nl | Twitter: @BASFagronl | Bellis® is een geregistreerd handelsmerk van BASF. Gebruik
gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
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Rooskleurige toekomst voor Maribelle
Voor René Wellner van Roel Wellner Fruit BV is Jan Timmermans een belangrijke adviseur bij de afzet van het appelras Maribelle.
Leeftijd en gebrek aan opvolgers waren voor Jan Timmermans in 2016 reden om zijn handelsbedrijf C. G. Timmermans & Zn in Veen te
verkopen. Maar Jan Timmermans was allesbehalve van plan rustig aan te gaan doen. Tegenwoordig adviseert hij diverse bedrijven in
de AGF-wereld. Een goede reden om Jan Timmermans eens te vragen naar zijn kijk op de afzet van hardfruit in het algemeen en van
Maribelle in het bijzonder.
Na de introductie van het ras
Maribelle onder het merk Lola®,
was Jan Timmermans als snel gecharmeerd van het ras. Met ruim
60 nieuwe appelrassen per jaar
krijg je supermarkten niet direct
enthousiast voor een nieuw appelras. Maar al snel wist Timmermans
met wat dozen Maribelle een eerste Duitse supermarkt warm te
krijgen. “Ik vertelde er wel bij dat
hij de dozen eerst vier weken gewoon moest laten staan”, blikt
Timmermans terug. “Na vier weken ongekoelde bewaring is de
appel nog steeds goed te eten en
dat maakt het ras Maribelle toch
wel bijzonder.” En zo lukte het op
meer plaatsen om Maribelle bij
afnemers in het schap te krijgen.
Het ras combineert een goed uiterlijk en een goede smaak met
een goed uitstalleven.

Roel Wellner Fruit viel op
als sorteerlocatie

In zijn tijd als handelaar en exporteur van onder andere Maribelle
leerde Timmermans René Wellner
kennen. Het bedrijf van René en
zijn broer Jeroen, Roel Wellner
Fruit in Est, was één van de sorteerlocaties voor de Lola-club.
René viel hierbij op als een erg
goede sorteerder. Timmerman
licht toe: “Bij andere sorteerlocaties was het vaak voor een zo
scherp mogelijke prijs zo veel mogelijk kilo’s per uur zien te sorteren. Maar om een kwaliteitsproduct te kunnen verkopen moet
juist de kwaliteit en niet de kwantiteit van het sorteerwerk centraal
staan”.
Sinds enkele jaren is Roel Wellner
Fruit niet alleen een belangrijke sorteerlocatie maar ook een
belangrijke verkoper van de appels onder de rasnaam Maribelle.
Inmiddels verkoopt Wellner
het overgrote deel van de in
Nederland geteelde Maribelleappels. En dezelfde Timmermans
die als handelaar afnemer was,
werd een belangrijke adviseur
voor René Wellner. Timmermans

De broers Jeroen (links) en René Wellner tonen trots hun Maribelle appels

FruitMedia BV

Jan Timmermans (rechts) adviseert René Wellner bij de marktontwikkeling van Maribelle
WTE Fruitadvies

trekt daarbij als adviseur een parallel met een motorrijder. “Als ondernemer was ik gewend zelf aan
het stuur te zitten, maar als adviseur heb ik echt een andere rol.
René moet zelf de motor rijden
maar ik wijs op mooie routes en
waar hij onderweg op moet letten”, aldus Timmermans.

hoort is, dat door een goed uitstalleven het ras weinig uitval heeft.
En juist uitval is iets waar supermarkten een hekel aan hebben.
En afnemers die appels schillen,
snijden of op ene andere manier
verwerken, zijn gecharmeerd van
Maribelle omdat de appel na snijden lang wit blijft. Voor de telers
betekent dit een betere midden-

Clubrassen lang niet altijd succesvol

Timmermans ziet dat niet alle
nieuwe (club)rassen een succes
worden. Allereerst moet het ras
echt goede eigenschappen hebben, oftewel een goed uiterlijk,
een goede smaak en goed uitstalleven combineren. In de teelt
moet het ras niet te moeilijk te
telen zijn. Zo kan de gevoeligheid
voor vruchtboomkanker een groot
probleem zijn. En ook al is het ras
oké, dan moet de afzet organisatorisch nog kloppen. “Handel lijkt
simpel maar je moet fulltime bezig
zijn om aan de verwachtingen van
de afnemers te voldoen en deze
verwachtingen waar te maken.”
Een nieuw ras betekent voor de teler een leerproces. Een voorbeeld
van een leerproces bij Maribelle is
dat het met nieuwe technieken als
bladblazen steeds beter lukt om

een hoog percentage goed gekleurde appels te plukken.

Hoopvolle toekomst voor
Maribelle

Maribelle is volgens Jan
Timmermans een ras dat als nieuw
ras een plaats in het assortiment
van meerdere supermarkten heeft
weten te veroveren. “Wat je vaak

Maribelle

Wat betreft Maribelle en Roel
Wellner Fruit ziet Timmermans
de toekomst optimistisch tegemoet. Maar hij en ook René
Wellner waken voor euforie. “Het
is gewoon nuchter continu je best
blijven doen en op je hoede zijn.
De insteek is zeker niet gericht op
een sterke groei van het areaal
Maribelle. Een wat rustige groei

FruitMedia BV
prijs, omdat appels met net wat
te weinig kleur toch nog een heel
acceptabele prijs opleveren.” De
meeste Maribelle-telers zijn dan
ook tevreden over de gerealiseerde middenprijzen.

van het areaal is prima maar het
moet wel mooi in pas de lopen
met de vraag.”
Meer weten over Maribelle? Kijk
op www.maribelle-appel.nl

Clubrassen als
kans

Roel Wellner Fruit BV uit Est sorteert en verkoopt een groot deel van de in Nederland geteelde Maribelle-appels

FruitMedia BV

Timmermans ziet clubrassen, maar ook Maribelle, als echte kans
voor de fruittelers. Bij oude, vrije rassen als Elstar en Jonagold zie
je in teveel jaren dat de prijs en dus het rendement onder druk
staat. Bij Conference schuilt hetzelfde gevaar. Timmermans vertelt: “Gelukkig zijn we nu in staat om Conference jaarrond aan te
bieden en is de afzet van Conference naar Duitsland door meer
promotie sterk gegroeid. Maar in dezelfde jaren is het areaal ook
sterk gegroeid waardoor redelijke jaren steeds vaker afgewisseld
worden met jaren met forse prijsdruk voor Conference. Bij een
clubconcept zoals Xenia® lukt het door een meer gesloten aanpak
om met een gelimiteerde inplant het aanbod in evenwicht met
de vraag te houden”.

VERHUUR & VERKOOP

TOTAALPARTNER
IN MOBIELE
VOORZIENINGEN

SPECIALIST IN
WOONUNITS

Plaatsing 25 woonunits bij Royal Berry. Huissen NL, april 2021

OP ZOEK NAAR TIJDELIJKE OF (SEMI-)PERMANENTE
WOONVOORZIENINGEN VOOR SEIZOENSMEDEWERKERS BINNEN JE BEDRIJF?
Op de eerste plaats wil je dat men zich thuis voelt, maar ook dat zij van alle gemakken en
faciliteiten voorzien zijn. Hierin biedt Rentwereld totaaloplossingen voor tijdelijke
woonruimte en sanitaire voorzieningen.
Onze 2- en 4-persoons woonunits voldoen aan de door Stichting Normering Flexwonen
(SNF) gestelde eisen, en zijn standaard uitgerust met TV, 4-pits gasstel, was- en droogcombinatie, tafel met 4 stoelen, twee 230V aansluitingen, oven, afzuigkap, koelkast,
spoelbak, wastafel, toilet, LED-verlichting, douche met thermostaatkraan, draai-kiepraam
met dubbel glas, boiler en WiFi.

Met kwalitatief hoogwaardige en betrouwbare materialen, snelle en
flexibele service en een ruime voorraad, is Rentwereld uitgegroeid
tot de grootste aanbieder van mobiele woonunits in de Benelux.
ONZE VISIE
Bij Rentwereld vinden we dat het aanbieden van tijdelijke en mobiele oplossingen, verder
gaat dan alleen een breed assortiment en goede materialen. Wij geloven namelijk in het
zijn van een betrouwbare partner die nét even dat stapje extra zet. Zowel in kwaliteit en
techniek, als op het gebied van service en aandacht voor wat we doen.

MEER
INFORMATIE?
+31 (0)85 - 250 00 57
INFO@RENTWERELD.NL
WWW.RENTWERELD.NL
TEXTIELWEG 20, CULEMBORG

RENTWERELD: STERK IN MOBIELE WOON-, KOEL-, VRIES-, HORECA-, FOOD-, EVENEMENTEN- EN SANITAIRE VOORZIENINGEN.
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Roestmijt prima bestreden met FLiPPER
Roestmijt kan prima worden bestreden met het biologische middel FLiPPER, zo blijkt uit een veldproef die CAF in het voorjaar van
2019 heeft uitgevoerd. “Het verschil in bestrijding ten opzichte
van een standaard chemisch middel is zeer klein, terwijl FLiPPER
als grote plus heeft dat het veel
beter integreerbaar is’’, zegt CAFadviseur Max Vervoorn, die de
veldproef samen met collega
Ferdy Tolhoek heeft begeleid. Hij

zou graag zien dat telers ervaring
op gaan doen met groene middelen zoals FLiPPER. “Over een aantal
jaren zullen biologische middelen
leidend zijn in de gewasbescherming. Daarom moeten we er nu
mee aan de slag.’’

Experimenteren met
‘groene’ middelen

Door ‘groene’ middelen te gebruiken groeit de kennis rondom deze
middelen en krijgen de (eerste)

gebruikers de toepassing steeds
beter in de vingers, waardoor
effectieve(re) bestrijdingsresultaten kunnen worden behaald.
Dat blijkt onder andere uit de
veldproef tegen roestmijt in appel (2 jarige Elstar) die de CAF in
2019 in Zeeland heeft uitgevoerd.
In de proef werd de effectiviteit
van verschillende objecten met
FLiPPER vergeleken met een chemische standaardbehandeling.
Beide middelen zaten rond een

bestrijdingspercentage van 70
procent. Een groot voordeel van
FLiPPER is dat deze nuttige insecten spaart en daardoor zeer goed
integreerbaar is in elke spuitstrategie. Verder laa tFLiPPER geen
residu na en kan er een bonuspunt mee verdiend worden bij
PlanetProof.

Voldoende water is
belangrijk

Voor een goede werking van
FLiPPER tegen roestmijt is het
spuitmoment, de dosering en de
hoeveelheid water (spuitvloeistof)
belangrijk. In de veldproef werden
de beste resultaten behaald met
7,5 liter FLiPPER en 1.000 liter water per hectare. Belangrijk is om
op een zonnige dag te spuiten en
daarbij voldoende water te gebruiken zodat de roestmijt goed
geraakt kan worden. Bij halvering
van de waterhoeveelheid naar 500
liter zakte het bestrijdingspercen-

tage in de proef terug van bijna 70
naar ongeveer 50 procent.

Ook werking op fruitspint

Behalve tegen roestmijt, blijkt
FLiPPER ook een goede werking
tegen fruitspintmijt te hebben.
Het beste resultaat tegen spintmijt
werd op het proefperceel behaald
met 10 liter FLiPPER en 500 liter
water. Daarmee werd 70 procent
van de fruitspintmijt bestreden
(tegen 75 procent met een chemische standaard).
Roestmijt lijkt in de proef gevoeliger voor FLiPPER dan spintmijt. Op
roestmijt werd met 5 liter FLiPPER
in de proef een aardig resultaat
behaald. Bij fruitspint geldt echter
dat naarmate de dosering FLiPPER
toeneemt, ook het bestrijdingsresultaat aanzienlijk toeneemt.
(Bron: Bayer Crop Science)

Fruitteeltkrant online
Deze, maar ook alle eerder verschenen edities van de Fruitteeltkrant zijn ook
online te lezen. Kijk op www.defruitteeltkrant.nl

Licene verlengen?
www.landentuinbouwcursussen.nl
Max Vervoorn is specialist gewasbescherming groot- en steenfruit bij CAF.

Machtig en krachtig

(

n

)

• Dubbele werking tegen o.a. schurft,
stemphylium en meeldauw
• Bestrijdt de schimmel, remt sporenvorming
• Stimuleert het afweersysteem van de plant

BASF Nederland B.V. Agricultural Solutions | Postbus 1019 | 6801 MC Arnhem | T. (026) 371 72 71
www.agro.basf.nl Facebook: @BASF.Agro.nl Twitter: @BASFagronl | Soriale® is een geregistreerd
handelsmerk van BASF. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het
etiket en de productinformatie.
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Fruit verkopen? Trek de
aandacht

Een winkel of product onder de aandacht van potentiële kopers brengen kan op
veel manieren. Maar wat is er nu logischer dan de toevallige voorbijgangers of
mensen die dagelijks langs uw winkel, verkoopkraam of fruitbedrijf komen, te laten zien wat u verkoopt?
Speciaal hiervoor biedt de
Fruitteeltshop een assortiment
opvallende decoratievruchten
en aantrekkelijke fruitspandoeken
en beachvlaggen. De producten
zijn eenvoudig te bestellen via de
webshop www.fruitteeltshop.nl.
In de shop staan een aantal standaard ontwerpen van spandoeken
met een afmeting van 200 x 60 cm
of 100 x 25 cm (breedte x hoogte).
Andere afmetingen of een ander
ontwerp zijn echter ook mogelijk.
“Zo hebben we op verzoek van
klanten ook spandoeken gemaakt
met daarop asperges, aardappelen of eieren, spandoeken met
de naam van het bedrijf erop of
spandoeken in een andere dan
de standaard afmeting”, vertelt
Gerard Poldervaart, samen met
zoon Koen initiatiefnemer van de
fruitteelt(web)shop. “Als we een

nieuw ontwerp ook voor andere
klanten kunnen gebruiken rekenen we bovendien geen extra ontwerpkosten”, vult hij aan.

De Fruitteeltshop is te vinden
onder:
www.fruitteeltshop.nl

Voor vragen: mail naar
info@fruitteeltshop.nl

Reparatie-tape
voor plastic
tunnels en
foliekappen
UV bestendige reparatietape
met extreem goede kleefkracht
voor plastic van tunnels, kleinfruit- en kersenoverkappingen
enzovoort.
Het enkelzijdig klevende reparatie-tape is universeel inzetbaar
voor alle gebruikte kunststof folies in de fruitteelt.
De transparante reparatie-tape
heeft een extreem goede kleef-

Advertentieverkoop

kracht bij koude, hitte en vochtigheid.
UV-stabiliteit volgens fabrikant:
5 jaar
De reparatie-tape is leverbaar in
2 breedtes: 8 en 16 cm. 1 rol bevat 15 meter tape.
Kijk voor meer info op
www.fruitteeltshop.nl/
product-categorie/
folie-reparatietape/

WWW.STAPELBED.COM

De redactie en advertentieverkoop van zowel het European Fruit Magazine als De Fruitteeltkrant is
ondergebracht bij FruitMedia BV. De combinatie van beide bladen is voor adverteerders zeer interessant. Met De Fruitteeltkrant bereiken adverteerders vrijwel alle fruittelers in Nederland en België en
met EFM de toonaangevende, toekomstgerichte fruitbedrijven in Europa.
Meer informatie over advertentiemogelijkheden in EFM, De Fruitteeltkrant en de wekelijks Fruitteeltkrant
Nieuws Mail is te vinden op www.fruitmedia.info

Metalen stapelbare bedden, als enkel of als dubbel bed

v.a.

69,-

Kwaliteit:
Hufter- en Hooligan proof!!
Metalen
nieuwe
lockerkasten

Kantinetafels
& Stoelen
Matrassen
& Kussens

• hang-leg
• SNF norm
Een-deurs kast
45x50x185

Brede weersverzekering op tijd in orde maken
U wilt toch ook de beste dekking voor uw fruit?
Maar wel tegen een scherpe premie
We komen graag bij u langs

á

Industrieweg 30B
2382 NW
Zoeterwoude
Tel: 071-5230184
info@stapelbed.com

99,-

Twee-deurs kast
60x50x185

á

129,-

WWW.STAPELBED.COM
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Verspreiding:
De Fruitteeltkrant wordt gratis per post verstuurd aan fruittelers en intermediairs in
Nederland en digitaal aan fruittelers en andere belangstellenden in Nederland en België.
Oplage: 2.500 stuks
De inhoud van De Fruitteeltkrant is door de auteurs en de uitgever zorgvuldig samengesteld. De uitgever aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard
ook als gevolg van handelingen van lezers die gebaseerd zijn op de inhoud van deze
uitgave. De uitgever wijst er op dat producten die in dit blad genoemd worden, niet in
alle landen beschikbaar en/of toegelaten zijn. De lezer wordt er op gewezen altijd de
wet- en regelgeving in het eigen land te volgen.

