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Het European Fruit magazine 
wordt, net als de Fruitteeltkrant, 
gemaakt en uitgegeven door 
FruitMedia BV en het Poolse 
Plantpress. 
Heeft u al een abonnement op het 
European Fruit Magazine? Zo niet, 
dan hebben we 5 goede redenen 
voor u waarom u zich wél op EFM 
zou moeten abonneren…..

Reden 1
De fruitsector houdt niet op bij 
de grens
De fruittelers opereert op een 
wereldmarkt. Ontwikkelingen 
in bijvoorbeeld Oost-Europa of 
het zuidelijk halfrond hebben in-
vloed op de fruitteelt in Nederland 
en België. Het European Fruit 
Magazine informeert u over wat er 
binnen en buiten Europa gaande 
is. EFM bundelt waardevolle inter-
nationale kennis, nieuwe inzich-
ten, onderzoeksresultaten, nieuws, 
ontwikkelingen en trends.

Reden 2: 
EFM is onafhankelijk, objectief 
en ‘to the point’
Het European Fruit Magazine is 
een onafhankelijk fruitteeltvakblad 
zonder binding met een (belangen)
organisatie. In EFM daarom geen 
‘verplichte’ artikelen en berichten 
over inhoudsloze bijeenkomsten, 
maar vakinhoudelijke artikelen en 
berichten gericht op de professio-
nele fruitteeltondernemer.

Reden 3:
Van specialisten, voor 
specialisten
Fruittelers zijn specialisten met 
een hoog kennisniveau. Een vak-

blad kan alleen een meerwaarde 
bieden als het wordt geschreven 
door specialisten met specifieke 
kennis en ervaring. De redactie 
van het European Fruit Magazine 
zoekt voor ieder  onderwerp en 
voor ieder artikel naar auteurs met 
een uitgebreide kennis en ervaring 
op zijn of haar vakgebied. EFM is 
dus een vakblad voor specialisten, 
geschreven door specialisten,

Reden 4:
EFM: Bron van nieuwe ideeën
De redactie van EFM komt op 
veel plaatsen in Europa. De EFM-
mensen hebben oog voor nieuwe 
ontwikkelingen, nieuwe ideeën, 
producten en activiteiten. Door 
hierover in het European Fruit 
Magazine te berichten wil de re-
dactie de lezers als eerste te infor-
meren, op nieuwe ideeën te bren-
gen en te inspireren

Reden 5:
EFM is prima aanvulling op an-
dere fruitteeltvakbladen
Bij de traditionele Nederlandse en 
Belgische fruitteeltvakbladen be-
staat de berichtgeving voor een 
groot deel uit landelijk nieuws, lan-
delijke wet- en regelgeving, teelt-
adviezen en verenigingszaken.
Het European Fruit Magazine daar-
entegen bundelt Internationaal 
nieuws, onderzoeksresultaten, 
trends en ontwikkelingen uit de 
belangrijkste Europese teeltge-
bieden. Professioneel, zakelijk en 
‘to-the-point’. EFM is hiermee de 
perfecte aanvulling op de lande-
lijke vakbladen

5 redenen waarom u EFM zou moeten 
lezen…

Interpera 28 en 29 juni 
2022 in Rotterdam
Het Internationale perencongres 
Interpera is op 28 en 29 juni 2022 
in Rotterdam. Tijdens de 14e edi-
tie van het congres worden de 
ontwikkelingen in de perenteelt 
geschetst en besproken en de 
vooruitzichten van de peren-
oogst in dat jaar bekend gemaakt. 
Interpera wordt bij toerbeurt door 
een van de perenproducerende 
landen in Europa georganiseerd. 
De eerste keer was in 2009 In het 
Spaanse Lerida. Het congres is 
voor de eerste keer in Nederland.

Interpera en Perendag
Het Interpera congres is een dag 
voor de Perendag in Krabbendijke. 
De dag voorafgaand aan het con-
gres staat een excursie naar fruit-
bedrijven in de Betuwe op het 
programma. 
Hierbij staan teelt, nieuwe rassen, 
onderzoek, sorteren en verpak-
ken centraal
Het volledige programma wordt 
begin 2022 bekend gemaakt via 
de website www.interpera.org

Waar heen met de 
Nederlandse en 
Belgische Conference?
Slechte een klein deel van de in 
Nederland en België geteelde pe-
ren wordt in het eigen land op-
gegeten. Beide landen zijn dus 
erg afhankelijk van de export. 
Gelukkig groeit om verschillende 
redenen de export naar landen 
binnen Europa, zo bleek tijdens 
het online Interpera congres op 
29 juni 2021. De export van pe-
ren vanuit België naar China is 
ondanks Corona in een jaar tijd 
met 10% gegroeid, zo vertelde 

BFV-directeur Philip Lowette. 
Ook de export naar het Verenigd 
Koninkrijk, bleef ondanks de moei-
lijkere exportomstandigheden na 
de Brexit op een stabiel niveau, 
evenals de export naar Zuid-
Amerikaanse landen.
Nederland exporteerde in 2020 
11 % meer peren dan het jaar er-
voor, zo vertelde Gerard Pronk van 
The Greenery namens Nederland. 
Nederland exporteert steeds meer 
peren naar Duitsland. Inmiddels 
gaat 20% van alle geëxporteerde 
peren naar Duitsland. ‘De 17 mil-
joen kilo die we vanuit Nederland 
naar Duitsland exporteerden is de 
helft van alle in Duitsland geïm-
porteerde peren”, vertelde Pronk. 
Nederland heeft wat Duitsland 
betreft het geluk gehad dat de 

productie van Abate Fétel enkele 
jaren op rij tegenviel. “Door lage 
producties de afgelopen jaren zijn 
exportbestemmingen verloren 
gegaan. Duitsland was voor ons 
een belangrijk exportland, maar 
hier hebben we marktaandeel ver-
loren”, analyseerde Marco Salvi 
namens Italië.
Naast Duitsland groeit ook de 
export naar Polen en, opvallend 
genoeg Italië. “talië importeert 
Conference omdat de eigen pro-
ductie te klein is geworden”, al-
dus Salvi. Spanje is de belangrijk-
ste leverancier van Conference, 
maar ook Nederland heeft een 
voet tussen de deur. “Afgelopen 
jaar importeerden we 15.000 ton 
Conference uit Nederland; 5 jaar 
geleden nog niets.”

Interpera 2022 is op 28 en 29 juni in Rotterdam Interpera

EFM behandelt een breed scala aan onderwerpen EFM

Het European 
Fruit Magazine
EFM, het Europese Fruitteelt 
Magazine is, zoals de naam al 
aangeeft, een grensoverschrij-
dend, Europees fruitteeltblad 
met informatie en artikelen 
vanuit heel Europa. EFM bevat 
praktische informatie gericht 
op telers van pit- en steenfruit 
(appels, peren, pruimen en ker-
sen). Een team van specialisten 
draagt bij aan de hoogwaardige 
inhoud.

Digitaal of druk
Naast de gerukte versie is het 
binnenkort ook mogelijk om 
(ook) een digitale versie van het 

blad te ontvangen. Achter de 
schermen is de afgelopen we-
ken hard gewerkt om dit tech-
nisch in orde te maken.

Abonneren
EFM verschijnt 12 x per jaar aan 
het begin van iedere maand. 
Een abonnement kost € 130,- 
per jaar. Op de website www.
fruitmagazine.eu. is op basis 
van voorgaande nummers een 
indruk te krijgen over de inhoud 
van EFM. Abonneren kan even-
eens via de website of door het 
sturen van een e-mail naar of-
fice@fruitmagazine.eu.


