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2012 Fruitoogst, Waarnemingen, Nieuws
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_____________________________________

Fruitoogst
Kers Early Rivers:
Eerste pluk 6 juni 2012 bij een TSom van 1318°C. De smaak is goed zonder barsten van de vrucht.
Totaal deze dag 3 Kg.
08 juni 2012 totaal deze dag 3 Kg.
10 juni 2012 totaal deze dag 5 Kg.
Kers Zoete Morel:
Pluk op 16 juni 2012 bij een TSom van 1476°C. De smaak is goed zonder barsten van de vrucht. Totaal
deze dag 6.5 Kg.
18 juni 2012 totaal deze dag 3.5 Kg.
Pruim Opal:
Geen oogst
Appel Gravensteiner:
Geen oogst
Aardbei:
Pluk op 18 juni 2012 bij een TSom van 1510°C van goede kwaliteit. Totaal deze dag 2.0 Kg.
Framboos:
Oogst op 26 juni 2012 bij een TSom van 1639°C. Totaal deze dag 1.5 Kg.
Peer Super Gieser Wilderman:
Oogst op 13 oktober 2012 bij een TSom van 3552°C. Totaal deze dag 10 Kg.
Gelijk verwerkt tot stoofperen.
Tammekastanje:
Eerste vruchten rijp op 9 oktober 2012 bij een TSom van 3454°C.
Waarnemingen
Slechte vruchtzetting voor de pruim, appel en peer door het koude voorjaar.
16/08/2012:
Het fruit: pruim, appel en peer wat nog aan de bomen zit wordt allemaal aangepikt door de vogels of
getroffen door de Monilia-rot.
Helaas valt de vruchtzetting dit jaar ontzetten tegen dus blijft er niet veel meer over. Alleen de
stoofperen dragen goed.
21/08/2012:
De door vogels aangepikte fruit wordt massaal bezocht door wespen.
Nieuws
22 september 2012 Appelplukdag.
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Zaterdag 22 september 2012 is het de landelijke appelpluk dag. Bij veel kwekers en tuinders kunnen
mensen hun eigen fruit plukken en al geplukt fruit kopen in de winkel.
Kijken waar je bij jou in de buurt appels kunt plukken op 22 september doe je hier.
============================================================================

Invloed vorst op fruitoogst

Geschreven door Erwin - 31/03/2012 16:07
_____________________________________

28/03/2012
Invloed vorst op appeloogst pas begin mei duidelijk.
In februari was het erg koud en kwamen de temperaturen in de Noordoostpolder tot onder de min 20. De
invloed hiervan op de hardfruitteelt is nog niet voor iedereen duidelijk. Volgens een handelaar is het
inderdaad moeilijk te zeggen.
De impact op peren is duidelijker dan bij de appelen. Bij peren weten we al dat de oogst lager wordt,
maar bij appelen is dat in de bloeiperiode in begin mei pas zichtbaar. We zien al wel dat het
vruchtbeginsel bruin is, maar dat hoeft nog niets te zeggen. De situatie is deels vergelijkbaar met de
vorstperiode van 2005. Toen bloeide het goed, maar vielen de appelen er later af. Voor appelen blijft het
nu nog even gissen. Dat is over zo'n 6 weken te zien.
De handelaar geeft aan dat het hardfruitareaal dalende is. De opbrengsten stijgen daarentegen. De
bomen geven veel meer volumes dan vroeger. Eertijds had je een oogst van 30 ton per bunder en dat is
al gestegen naar 70/80 ton per bunder."
De stemming in de hardfruitmarkt is momenteel nog steeds matig. Ook lijkt er altijd wel wat met de
kwaliteit te zijn, vertelt hij. Het ziet er best zorgelijk uit voor de telers en met hoge opbrengsten is de
uitspraak 'geen ramp is de grootste ramp' misschien wel toepasselijk.
Bron www.agf.nl
12/04/2012
De fruitteeltsector lijdt tientallen miljoenen euro schade als gevolg van de strenge winter. Vrijwel in
geheel Nederland komt schade voor. De schade is het ernstigst in Flevoland en Noord-Holland.
Daarnaast zijn delen van Utrecht, de Betuwe en Noord-Brabant zwaar getroffen. De schade komt met
name voor bij peer, maar ook in andere fruitgewassen. In Flevoland verwacht men bij peer een
gemiddelde oogst van slechts 20-30 procent. In Noord-Holland ligt dat gemiddelde wel iets hoger. Maar
in zowel Flevoland als Noord-Holland heeft een aantal ondernemers dit jaar zelfs helemaal geen oogst.
De totale schade zal zeker in de tientallen miljoenen euro's lopen.
De schade uit zich op dit moment in dode bloemknoppen en inwendige bruinverkleuring van de
stammen. Hoewel de exacte oogstverwachting pas tegen de zomer is vast te stellen, is nu al duidelijk
dat de oogst in Nederland door de uitval van bloemknoppen lager uitvalt. De inwendige bruinverkleuring
kan betekenen dat fruitbomen het niet gaan overleven. De sector heeft daarom grote vrees voor uitval
van bomen en fruitopstanden. De uitval van fruitopstanden is nu nog niet vast te stellen omdat de bomen
eerst nog op hun reserve uitlopen. Door de natte herfst en de relatief hoge temperaturen in december en
januari waren de bomen niet geheel in winterrust en daardoor gevoelig voor de vorst in februari van dit
jaar.
De Nederlandse Fruittelers Organisatie brengt de schade de komende maanden verder in beeld en
beraamt zich over verdere stappen.
Oogstdrama's in polderfruit
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18/09/2012
Mismoedig loopt Krijn de Hamer tussen de rijen perenbomen. Volgende week begint de fruitteler uit
Kraggenburg de oogst van zijn vier hectare Conference, maar dat die bedroevend mager zal zijn, is
zonneklaar. Slechts hier en daar hangt een vrucht. Ik vrees dat de opbrengst 90 procent lager uitvalt dan
normaal gesproken. Een drama. Bij de circa 12,5 hectare appels lijkt het er beter uit te zien. Takken
hangen vol met roodgekleurde Jonagolds, Elstars, Junami's en Elises. Maar vergis je niet, waarschuwt
De Hamer. Ook de appeloogst is ruim 40 procent minder. De oorzaak van deze oogst-ellende in de
Noordoostpolder en het noorden van Flevoland vormt de strenge vorst in combinatie met een warme
decembermaand. Door die lente-achtige omstandigheden begonnen eind vorig jaar de boomsappen
weer wat te stromen en vulden de cellen zich met water. Toen in de nacht van 3 op 4 februari het kwik
daalde naar min 25 graden Celsius, en Nederland opgewonden de komst van een eventuele
Elfstedentocht afwachtte, hield De Hamer zijn hart vast. Wat hij vreesde gebeurde: heel veel
bloemknoppen vroren kapot. Flevoland vormde het centrum van het koudegebied. In Limburg en
Zeeland, waar ook concentraties fruittelers zitten, was de vorst minder streng (min 15 graden Celsius)
en de schade minder groot.
Gek genoeg zijn de oogstprognoses in de Noordoostpolder per bedrijf totaal verschillend. Zo valt bij mijn
buurman de perenoogst mee terwijl de appeloogst weer veel geringer is.
Al en met schat De Hamer dat de opbrengst voor zowel peer als appel ruim de helft minder zal zijn. Als
klap op de vuurpijl kregen de telers rond Marknesse begin augustus nog te maken met hagelschade.
Daar wordt nu al alle fruit geplukt voor de sapindustrie.
De malaise in het gebied is de laatste weken verergerd doordat veel perenbomen dood gaan. De snel
geel wordende bladeren duiden daar op. Vooral rond Dronten is sprake van een groot drama, weet De
Hamer, die voorzitter is van de Kring Flevoland Noord van de Nederlandse Fruittelers Organisatie.
De NFO heeft een schadevergoeding gevraagd van de overheid, maar veel fiducie in een positief
antwoord heeft De Hamer niet. Net als veel van zijn collega's is hij verzekerd tegen extreme
weersomstandigheden. Maar doordat deze verzekering nog niet zo lang bestaat, is de premiepot
magertjes gevuld. Ik kan zo'n 10.000 euro beuren terwijl mijn schade ruim met 100.000 euro bedraagt."
Born tctubatia
============================================================================

Afname appelteelt

Geschreven door Erwin - 10/04/2012 19:12
_____________________________________

10/04/2012
Het Centraal Bureau voorde Statistiek heeft recent cijfers over de fruitteelt in Nederland gepubliceerd.
Het grootste deel van de teeltoppervlakte bestaat uit appelboomgaarden, maar de appel blijft terrein
prijsgeven. Het appelareaal daalde in 2011 met 5 procent (-415 hectare) ten opzichte van 2010. Met 8,3
duizend hectare is de appel goed voor 43 procent van het fruitareaal. In 1992 was dit nog 70 procent.
De perenteelt is grootste stijger van het fruitareaal. De teeltoppervlakte steeg met 208 hectare naar 8,2
duizend hectare. Het aandeel peren steeg van 22 procent in 1992, tot bijna 43 procent in 2011. Het
areaal peren is nog maar 63 hectare kleiner dan het areaal appels.
De teelt van kleinfruit (bessen, frambozen en bramen) is met bijna 10 hectare (+ 0,6 procent) gestegen
tot ruim 1,5 duizend hectare. Ondanks de stijging van het areaal blauwe bessen (49 ha) stijgt het areaal
kleinfruit maar licht. Dit komt vooral door afname van het areaal zwarte bessen (- 37 ha).
Het areaal wijndruiven groeide in 2011 naar 165 hectare. Een stijging van 4 procent. Nederland telt nu
95 wijnboeren. Gelderland heeft met 29 wijnboeren de meeste wijndruiventelers. Daarna volgen Limburg
met 18 en Overijssel met 12 bedrijven.
============================================================================
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Vruchtzetting

Geschreven door Erwin - 15/05/2012 18:08
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15/05/2012:
Zo te zien hebben de kersenbomen de vorstperiode van februari goed doorstaan. De vruchtzetting is
goed.
Bij de pruimen- en perenbomen is de vruchtzetting veel minder. Bij sommige soorten geen enkele. Zo te
zien moeten wij het pruimenjaar als verloren beschouwen.
Wat de vruchtzetting bij de appelbomen is geworden moeten wij nog even afwachten. Enkele staan nog
in bloei maar het ziet er verder goed uit
29/07/2012:
Hoewel het seizoen goed begon met veel bloesems in april voor alle fruitsoorten, werden de fruitbomen
in april getroffen door enkele uitzonderlijke koude nachten. Ook bleef tot eind april de gemiddelde
temperatuur hangen rond de 6 tot 7 graden.
Deze koude temperaturen en het gebrek aan zon zorgde ervoor dat de bestuivende insecten zoals bijen
weg bleven. De vorst schade van begin februari valt enigszins mee.
Voor de kersen was de vruchtzetting goed maar kon beter. Voor het overige fruit is dit een ander
verhaal. Voor de pruimen, appels en peren valt de vruchtzetting, door de koude april ronduit tegen en
moet 2012 als een verloren jaar worden beschouwd.
Het klein fruit doet het daar en tegen rond uit goed met een goed oogst.
De kans, op een goede vruchtzetting in het komend jaar, is groot doordat de fruitbomen nu alle energie
besteden aan het vormen van vruchtknoppen voor het komend jaar.
============================================================================

Wekenlang gratis schoolfruit
Geschreven door Erwin - 18/05/2012 18:31

_____________________________________

18/05/2012:
Het wordt na de zomervakantie smullen geblazen op de basisscholen. Om de nieuwe schoolfruitregeling
een vliegende start te geven, subsidieert de Europese Unie de eerste 20 weken alle groenten en fruit op
school. Het gratis fruit is een samenwerking van de unie en Nederlandse schoolfruitleveranciers.
Dit zijn www.schoolfruit.nu in samenwerking met The Greenery, Kids & Fruit, Fruitschool en
Fruitmoment. De regeling is voor alle Nederlandse basisscholen, dus ook voor scholen die al eerder
deelnamen. Aanmelden kan tot 13 juli bij Steunpunt SchoolFruiten, www.euschoolfruit.nl. Op dit moment
is er een kleurplaten- en fotografeerwedstrijd voor de basisschooljeugd.
Iedere klas kan de mooiste kleurplaat of de leukste, gekste of meest hippe foto van de klas tot 8 juni a.s.
insturen via www.euschoolfruit.nl.
Scholen positief over schoolfruit
Uit de voedselconsumptiepeiling van het RIVM blijkt dat slechts 1 tot2% van de kinderen voldoet aan de
richtlijn van 150 gram groenten per dag. Fruit wordt iets beter gegeten, gemiddeld krijgt 16% van de
kinderen 150 gram fruit per dag binnen. Belangrijk dus om groenten en fruit veel meer te promoten bij
kinderen én hun ouders. Het EU-Schoolfruitprogramma voorziet hierin.
============================================================================
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Halve kersenoogst dit seizoen.
Geschreven door Erwin - 26/06/2012 20:54

_____________________________________

19/06/2012
De bloeiperiode viel zwaar tegen.
De grootste klap was de vorst in februari. Deze zorgde voor bevroren knoppen. Daarnaast was er de
hele bloeiperiode sprake van periodes van nachtvorst en overdag koud en nat weer. Als gevolg hiervan
waren de bomen zwakker en vatbaarder voor bacteriën. Veel bomen werden toen geïnfecteerd met
bacteriekanker (Pseudomonas syringae). Hier waren ze niet tegen bestand en het is ook moeilijk te
bestrijden. Al met al waren dit de oorzaken, waardoor er dit jaar minder kan worden geoogst. Gelukkig
zien we dat de bomen nu weer sterker worden en herstellen van de bacterie.
De slechte bloeiperiode betekent dat dit seizoen ongeveer de helft geoogst kan worden. Vorig jaar was
er 20 tot 30% minder oogst door wind en regen. Het grootste deel van de kersen, die nu niet wordt
gebruikt voor de verse verkoop, worden verwerkt.
De prijzen daarentegen liggen wel een euro hoger dan vorig jaar, rond de 7 euro per kilo.
Sommige rassen kunnen beter tegen de vorst dan anderen. Er zijn behoorlijk wat rassen gescheurd,
zoals Burlat en de rote Meckenheimer. Aan de andere kant zit het bij Kordia wel goed en ook de Lapins
zullen naar verwachting mooie grote kersen worden. Voor de tweede helft, dus de latere rassen, wordt
een vollere oogst verwacht.
============================================================================

Boomgaarden zijn verwoest
Geschreven door Erwin - 26/06/2012 20:58

_____________________________________

23/06/2012
Hardfruittelers in het Verenigd Koninkrijk zeggen dat hun boomgaarden zijn verwoest door vorst, regen
en hagelstormen, wat betekent dat de oogst van dit jaar drastisch zal afnemen en de prijzen aanzienlijk
zullen toenemen. Experts verwachten dat de prijs van een zak appelen (2,2 pond) deze herfst van £1,69
naar tenminste £1,89 zal stijgen. Richting Kerstmis zal de prijs
Populaire rassen van eigen bodem zoals Cox’s Orange Pippin en Braeburn zijn het meest beïnvloed
door het weer. Vorig jaar werd er 20.000 ton Braeburn geteeld in Groot-Brittannië, maar dit jaar wordt er
uitgegaan van 12.000 ton.
Het tekort in Cox’s Orange Pippins is nog niet bekend, maar telers geloven dat de oogst met een derde
zal dalen ten opzichte van de 31.000 ton van vorig jaar. Verwacht wordt dat ook de kookappel Bramley
schaars zal zijn.
Hoewel het seizoen goed begon met bloesem tijdens de hittegolf in maart, werden de bomen getroffen
door uitzonderlijk koude nachten in april en mei en kregen ze zware regen en hagel te verduren. De
koude temperaturen en het gebrek aan zon hielden ook bestuivende insecten zoals bijen weg.
Fruitteler Andrew Jackson van Ross-on-Wye, Herefordshire, zegt dat het zijn slechtste appeloogst was
in 50 jaar. "We hadden veel bloesem tijdens de hittegolf van maart. Toen kregen we de koude en natte
periode van eind april tot begin mei en in twee weken hadden we zeven inch regen in plaats van de
gebruikelijke halve inch. De bloesem heeft warme zonneschijn nodig om het fruit te laten groeien, maar
op 5 mei kregen we drie hagelbuien en vielen de vruchtjes eraf."
Het tekort wordt nog verergerd omdat importeurs niet in staat zijn de voorraden aan te vullen met
appelen uit Noord-Europa, omdat telers in Oostenrijk, België, Frankrijk, Duitsland en Nederland dezelfde
problemen hebben. Dit betekent dat supermarkten en importeurs over het hele continent zullen strijden
om de voorraden vanuit Spanje en Italië.
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Adrian Barlow, chief executive van English Apples and Pears Ltd, vertelde The Mail on Sunday dat
Engelse appelen dit jaar laat in de winkels zullen arriveren. "De eerste Engelse appelen, de vroege
variëteit Discovery, werden vorig jaar vanaf 23 juli verkocht, maar zullen dit jaar pas ergens in augustus
verschijnen. De 'normale' appelen zullen eind september of begin oktober in de winkels liggen in plaats
van vroeg september."
Een woordvoerster van Sainsbury's, de supermarkt die vorig jaar de meeste Engelse appelen verkocht
(specifieker: 27 procent van de totale oogst), zei: "Volumes zullen zeker lager zijn dit jaar, maar een
verandering in het weer zou de situatie kunnen verbeteren."
Appelen die het voorjaar overleven, zouden echter groter moeten zijn dan normaal. In plaats van de
gewoonlijk tweeënhalve inch diameter, zullen de appelen ongeveer drieënhalf inch zijn. Het grotere
formaat van dit jaar is te danken aan het kleinere aantal appelen aan een boom. Meestal verwachten
telers 100 of 120 appelen uit een boom te halen, maar de opbrengst van 2012 is gedaald tot 35.
============================================================================

Peer wint terrein ten koste van appel
Geschreven door Erwin - 11/07/2012 20:47

_____________________________________

10/07/2012
Nederland telt voor het eerst in de historie meer perengronden dan appelgronden. In 2012 is het
appelareaal met 2 procent gekrompen tot 8120 hectare, terwijl het areaal peer met eenzelfde
percentage toenam tot 8350 hectare. De totale oppervlakte van appel- en perenboomgaarden bleef met
16.500 hectare gelijk, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag.
Het areaal appels neemt al decennia sterk af en bedraagt tegenwoordig nog geen vijfde van 60 jaar
geleden. Ook het areaal peren is lager dan de 14.500 hectare die het ooit geweest is. Sinds 1989 zijn de
peren daarentegen bezig aan een opmars. Nederland geldt inmiddels als de vierde perenproducent van
Europa, na Italië, Spanje en België.
Veel appeltelers zijn de afgelopen 20 jaar omgeschakeld naar de perenteelt, omdat die voor hen meer
rendabel is geworden. Door over te stappen op peren, hebben telers minder last van concurrentie uit het
buitenland. De Nederlandse confererence-peer onderscheidt zich in kwaliteit van andere perensoorten,
waardoor er internationaal veel vraag naar is. Met appels hebben telers dat voordeel niet.
De teelt van fruit wordt bovendien steeds innovatiever en professioneler waardoor ook de productiviteit
stijgt. Uit cijfers van het CBS blijkt dat in 2011 per hectare ongeveer vier keer zo veel peren en vijf keer
zo veel appels zijn geoogst als in 1947. Voor de peren betekende dat een recordoogst van totaal 336
miljoen kilo. De appeloogst bedroeg met 418 miljoen kilo niettemin een groter gewicht.
De schatting is dat tegenwoordig minstens 80 procent van de perenopbrengst wordt geëxporteerd. Bij
appels is dat maar ongeveer de helft.
Bron: ANP
============================================================================

Oogst valt tegen

Geschreven door Erwin - 04/08/2012 07:37
_____________________________________
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03/08/2012
Consumenten zullen de komende tijd waarschijnlijk een hogere prijs voor appels en peren moeten
betalen. Die conclusie trekt de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO), nadat vrijdag een Europese
oogstprognose werd gepubliceerd op een groot fruitcongres in het Franse Toulouse.
We wisten al dat de Nederlandse oogst dit jaar zou tegenvallen vanwege vorstschade, maar nu is
bekend geworden dat eigenlijk het hele noordelijk halfrond met dit probleem kampt. Omdat de voorraden
afgelopen periode al erg geslonken zijn en de volgende pluk op het zuidelijk halfrond pas in februari valt,
ligt de vraag hoger dan het beschikbare aanbod", constateert NFO-voorzitter Johan van Haarlem.
Naar verwachting worden er in de 27 EU-landen dit jaar 9,7 miljoen ton appels geplukt, 9 procent minder
dan vorig jaar. De Europese perenoogst wordt geraamd op 2,1 miljoen ton, een daling van maar liefst 22
procent ten opzichte van 2011. In Nederland gaat de NFO uit van een daling in de appels- en
perenproductie van respectievelijk 22 en 38 procent.
Bron: ANP
03/08/2012
De productie van appels en peren in de 27 EU-landen is dit jaar waarschijnlijk lager dan verleden jaar.
Dat is vandaag bekendgemaakt op het Prognosfruit Congres in het Franse Toulouse.
De appelproductie in de 27 EU-landen wordt dit jaar geraamd op 9.739.000 ton. Bij appel is sprake van
een relatief kleine oogst die 9% lager uitvalt dan vorig jaar en 7% lager dan het gemiddelde over
2009-2011.
Bij peren is er ook sprake van een kleine oogst. De productie wordt geschat op 2.060.000 ton. De
raming is 22% lager dan de productie van vorig jaar en 18% minder dan de gemiddelde productie over
2009 tot en met 2011.
De relatief geringe appelproductie in 2012 wordt veroorzaakt door wintervorst en koude
weersomstandigheden tijdens de bloei en de periode vlak na de bloei. Met name de productie van
Golden Delicious en Elstar is afgenomen.
De geringe perenoogst wordt veroorzaakt door een lagere productie van de belangrijkste perenrassen
Conference, Abate Fetel, Williams en Doyenné du Comice. De productie van Conference valt met een
raming van 743.000 ton 21% lager uit dan in het jaar 2011.
Fruittelersorganisatie NFO is van mening dat nog 3 factoren van belang zijn voor het komende
afzetseizoen. Er is nauwelijks voorraadconcentraat voor de sapproductie. De productie op het zuidelijk
halfrond van begin dit jaar is goed afgezet en er zijn geen voorraden. Daarnaast wordt de productie van
Noord-Amerika 18% lager geraamd dan.
27/8/2012
Volgens de pruimenteelers is het een pruimenseizoen om snel te vergeten. Normaal ligt de prijs van de
pruimen gemiddeld rond de 1,50 tot 2,50 euro. Nu zaten ze tegen de 2,50 euro, maar met een opbrengst
die op een kwart ligt van het niveau van vorig jaar.
De Opal-pruimen deden het opvallend goed, zelfs voor de kleine maten. Uiteindelijk is het
pruimenseizoen nog beter geweest dan het kersenseizoen. Het voordeel was dit jaar wel dat de gehele
oogst geplukt kon worden. Vorig jaar was dit door butsen en scheuren van regenschade niet het geval.
============================================================================
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Vogels verjagen

Geschreven door Erwin - 16/08/2012 19:15
_____________________________________

15/08/2012
Fruittelers in het praktijknetwerk ‘Vogels in het Betuwse Fruit’ gaan deze zomer aan de slag met een mix
aan technieken om vogels uit hun peren te houden. Naast akoestische middelen worden er
verschillende nieuwe reflectiemiddelen gebruikt, zoals holografische linten en Zuid-Afrikaanse
reflectiepiramides. Nieuw is ook het gebruik van een soort lasergeweer en de toepassing van
geurstoffen. Omdat vogels vaak gewenning vertonen, worden de weringstechnieken gecombineerd.
De telers in het netwerk hebben nu een jaar ervaring met maatregelen tegen vogelschade rondom de
oogst van Conference peren. Zij hebben een aantal innovatieve maatregelen uitgeprobeerd en hebben
beter zicht op welke soorten vogels plaaginsecten opeten en/of van een lekkere sappige en zoete peer
houden. Over het algemeen bleek dat visuele en akoestische wering maar kort werkt, omdat de vogels
er aan wennen. Daarom is afwisseling in werende materialen belangrijk. Visuele weringsmethoden zijn
minder tot niet effectief op bewolkte dagen. Of visuele en akoestische maatregelen ook tegen
vraatschade door konijn/haas/ree werken, is niet goed bekend. Deze schade komt wel voor in de
boomgaarden.
Tijdens een recente avondexcursie vogelherkenning op het bedrijf van Sander de Vree in Wely zagen de
fruittelers 24 soorten vogels. Dat waren niet allemaal schadelijke soorten. Veel vogels eten zelfs
schadelijke insecten of zaad. Er zijn echter ook vogels bij die als ‘extraatje’ van de afrijpende peren
genieten. Voor de vogels geen belangrijke voedselbron, maar voor de perentelers wel een belangrijke
inkomstenbron. De schade doet zich vooral voor in de drie à vier weken voorafgaand aan de oogst als
het suikergehalte van de peer oploopt. Door de vogels in de boomgaard te bestuderen, krijgen de
fruittelers meer inzicht in het gedrag van deze gevederde bezoekers. Vervolgens kunnen zij gerichter
maatregelen nemen.
In 2010 keerde het Faunafonds circa 1.4 miljoen euro uit aan fruittelers in Nederland. Dit is een toename
van 350 procent ten opzichte van 2005. De werkelijke schade is nog groter en dat voelen de perentelers
in hun portemonnee. In het praktijknetwerk zoeken telers naar praktische en goed werkende
afschrikmiddelen, die de biodiversiteit onaangetast laten. Gedurende de maanden augustus en
september zijn de vogels niet welkom tussen de peren en dat zullen ze weten!
Voor meer informatie over dit netwerk kunt u contact opnemen met de netwerkbegeleider Radboud
Vorage, 06-51431301 of agriproject@hotmail.nl
Bron: Praktijknetwerken in de Landbouw
============================================================================

Pluktijdstip laat dit jaar

Geschreven door Erwin - 01/09/2012 07:59
_____________________________________

29/08/2012
Het nieuwe hardfruitseizoen staat in de startblokken. Momenteel is het nog rustig en de eerste
zomerrassen worden geplukt. De vroege rassen Durondeau en Triumph de Vienne worden momenteel
geoogst en vermarkt in België. Bij appelen gaat het met name om Delbare.
Iedereen wil graag beginnen en dit pluktijdstip is normaal gezien al best laat, vertelt een handelaar. Alles
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bij elkaar zijn we ongeveer drie weken later dan vorig jaar. Het is in de markt heel lang kalm geweest en
we merken nu dat de volumes beginnen te komen. Momenteel is het wisselend, maar we verwachten
dat dit seizoen goede prijzen voor de peren worden gevangen. Er worden in heel Europa minder peren
verwacht, dus dat kan bijna niet anders dan gunstig uitpakken.
Ook van de appelen is men de zomerrassen zoals Delbare al volop aan het plukken. Er is momenteel
aardig wat op de markt, ook nog van de oude oogst. De bekende rassen als Elstar en Jonagold zullen
pas binnen een paar weken worden geplukt. Voor de Delbare worden mooie prijzen gegeven. Deze
kwamen bijna bij de euro. Er is een goede vraag naar. Het appeljaar ziet hij wat minder positief
tegemoet dan het perenseizoen. Dit heeft vooral te maken met Polen, die dit jaar een enorme productie
hebben. Dit zal naar verwachting de Europese prijzen naar beneden drukken.
Bron: agf
============================================================================

Oude appels

Geschreven door Erwin - 18/10/2012 20:54
_____________________________________

Dat de appel anno nu het nummer-één fruit is, is te danken aan de tandartsen. Dankzij de betere
tandzorg zijn onze gebitten tegenwoordig bestand tegen de appel.
Vroeger waren de gebitten slechter, en dus waren de veel zachtere peren populairder dan appels.
Oude rassen als Cox, Golden Delicious en Goudreinet zijn over het algemeen nog steeds vrij zachte
appels
Nieuwe rassen zijn Junami, Wellant en Rubens: harde en vooral zoete appels.
============================================================================

Appels zijn populair

Geschreven door Erwin - 18/10/2012 21:14
_____________________________________

Appel is nu een populaire fruitsoort. Van alle Nederlandse huishoudens koopt 90% wel eens appels.
Een gemiddeld Nederlands gezin eet ruim 20 kilo appels per jaar. De bulk van de appels wordt als
handappel gegeten. Als de Nederlandse voorraden in winter en voorjaar zijn geslonken, komen veel van
onze handappels uit België en Frankrijk, en vooral ook uit Chili. In Nederland worden jaarlijks 116
miljoen kilo appels verwerkt tot andere producten. Het grootste deel daarvan verdwijnt in de appelmoes
en in sap,
============================================================================

Voedingswaarde oude rassen
Geschreven door Erwin - 13/11/2012 19:05

_____________________________________

Oude fruitrassen kunnen soms een hogere voedingswaarde hebben dan moderne. Uit eerder onderzoek
van Unilever bleek bijvoorbeeld dat het oude appelras Egremont Russet wel tien maal meer zg.
phytonutriënten (noodzakelijke voedingsstoffen die uit planten gewonnen worden) en vezels bevat dan
moderne rassen. Een consortium, gevormd door Royal Botanic Gardens, Kew, en Cranfield University,
georganiseerd door Unilever, is een driejarig onderzoek gestart naar de voedingswaarde van historische
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plantensoorten en fruitrassen die al heel lang weinig veranderd zijn. In de moderne teelt zijn fruit- en
groenterassen te veel geselecteerd op basis van opbrengst, uiterlijk, grootte, bewaarbaarheid etc. en is
te weinig gekeken naar gezondheidsaspecten en voedingswaarde.
Unilever hoopt met dit onderzoek gezondere producten te ontwikkelen op basis van oude rassen die tot
nu toe weinig gebruikt worden in de voedingsindustrie.
Bron: The lndependent
============================================================================
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