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De fruitteelt doet veel om de teelt duurzamer te maken. Toch is de milieubelasting van sloten naast boomgaarden nog te
groot. Dat vindt ook het ministerie van
LNV, dat plannen heeft de drift van bestrijdingsmiddelen uit de fruitteelt naar het
oppervlaktewater vanaf 2007 nog verder
terug te dringen. Ziehier de uitdaging voor
het project Fruitteelt en schone sloot.
Een windhaag tussen de sloot en de boomgaard
is niet toereikend om de milieubelasting van de
sloten binnen de ecologische normen te
houden. Uit berekeningen van PPO blijkt dat met
een combinatie van maatregelen het wél mogelijk is om ecologisch verantwoord fruit te telen.
Het gaat om het gelijkertijd toepassen van een
drie meter brede teeltvrije zone, eenzijdig spuiten van de laatste fruitbomenrij, het gebruik van
driftarme venturispuitdoppen, het telen van
schurftresistente rassen op minstens de eerste
15 tot 20 meter langs de sloot, het achterwege
laten van enkele milieukritische middelen en een
aantal maatregelen voor geïntegreerd telen. ‘Als

we dit milieuprobleem op de stroken of percelen
naast de sloten via deze systeeminnovatie weten op te lossen, zet de fruitsector als geheel
een grote stap vooruit’, zegt projectleider Rien
van der Maas van Fruitteelt en schone sloot.
Een belangrijke sleutel in dit project is het
zoeken naar win-win-situaties op gebied van
milieu en markt. Kansen hiervoor liggen onder
meer in het telen van nieuwe schurftresistente
rassen, zoals het schurftresistente appelras
Santana met tevens hypo-allergene kwaliteiten.
Veel mensen met appelallergie kunnen gerust in
deze appel bijten.
Het ontwikkelen en testen van de systeeminnovatie gebeurt op onder meer drie fruitteeltbedrijven in Zuid-Holland. Dat de fruittelers van
dit innovatienetwerk deelnemen in het risicodragende onderzoek zegt veel over de noodzaak van dit onderzoek voor dit gebied en de
visie van deze telers op verduurzaming van de
teelt als toekomststrategie.
Op de volgende pagina’s leest u meer over het
project Fruitteelt en schone sloot in relatie tot
andere initiatieven.

Het appelras Santana vermindert de milieubelasting van de sloot
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Zonder resistentie
geen schone sloot
De selectie van resistente én marktwaardige appel- en perenrassen door
PPO Fruit is een belangrijk item voor
Fruitteelt en schone sloot. Resistente
rassen maken de weg vrij naar een
milieuvriendelijkere fruitteelt in
waterrijke gebieden.

‘We hopen toe te kunnen met veel minder
bestrijdingsmiddelen’
Fruitteler Hein van Kekum heeft als voorzitter van de NFO-afdeling Vijfheerenlanden Alblasserwaard het project
“Fruitteelt en schone sloot” zo onder de
aandacht gebracht, dat zijn afdeling het
heeft uitgeroepen als het belangrijkste
project voor de komende jaren. ‘Als het
lukt, krijgen we een fruitteelt waarin we
veel minder hoeven te spuiten. Dat is
goed voor het milieu en het imago van de
teelt.’
Zijn bedrijf (23 hectare appel- en perenteelt)
staat model voor de fruitteelt in de streek. ‘We
hebben ontzettend veel sloten. Langs bijna ieder
perceel wel één. Ik heb eens uitgerekend dat
ons bedrijf zo’n 12 kilometer slootkant heeft.
Om emissie van bestrijdingsmiddelen naar het
water tegen te gaan, kun je dan niet overal
windhagen langs de slootkant planten. De
aanplant is te duur, het vergt te veel onderhoud
en de hagen nemen te veel ruimte in, wat ten
koste gaat van de opbrengst.’ Overal hagen
bedreigt niet alleen het voortbestaan van
fruitbedrijven, ze tasten ook het karakter van
het open landschap aan.
Daarom hoopt Van Kekum samen met twee
andere fruittelers uit Vijfheerenlanden Alblasser-

waard goede resultaten te boeken met het
project Fruitteelt en schone sloot, waarin hij de
innovatieve combinatie van maatregelen toepast
om de fruitteelt te verduurzamen en een
toekomst te geven. Naast de sloot heeft de
teler vier rijen van het schurftresistente appelras
Dalinco®. Daarnaast heeft hij afgelopen winter
de schurftresistente appel Santana aangeplant.
Komend winter komt er nog wat bij. Van Kekum
is enthousiast over Santana: ‘Hij is tien keer zo
lekker als Elstar. Bovendien kan mijn vrouw, die
appelallergie heeft, hem gerust eten. Ze heeft er
geen last van. Ik probeer de NFO te bewegen
meer reclame voor dit ras te maken, zodat de
afzetperspectieven verbeteren.’
Praktijkervaringen
Het grote voordeel van resistente rassen langs
de sloot is de veel lagere milieubelasting.
Normaal bespuit de teler jaarlijks zo’n 15 keer
tegen schurft, bij Santana pakt hij alleen de 3
tot 5 hele zware infectiedrukken met milieuvriendelijke middelen. Ook in de rest van het
niet-schurftresistente fruitbestand gaat Van
Kekum milieuvriendelijk te werk. ‘De telers van
het netwerk hebben vrijwillig besloten een aantal
milieubelastende middelen te laten vallen. In
plaats daarvan zetten we milieuvriendelijkere

middelen in. Dit doen we nu een paar jaar en
over het algemeen lukt het wel.’ Die middelen
verhogen echter wel de kostprijs. De middelen
zijn niet alleen veel duurder, maar het bespuiten
vergt ook meer arbeidstijd omdat de teler ‘vaker
op de trekker moet klimmen’. Voorheen kon Van
Kekum met een breedwerkend middel diverse
infecties ineens aanpakken. Door winst op
andere aspecten van de teelt en afzet is het
saldo van Santana bij gelijke prijs echter
duidelijk hoger dan van Elstar.
De sanitaire maatregelen die hij neemt, zoals
vruchtboomkanker wegsnijden en bladeren met
meeldauw verwijderen, hebben resultaat. ‘Ik heb
daarover eens een woordenwisseling met mijn
bestrijdingsmiddelenvertegenwoordiger gehad.
Hij vindt dat ik moet spuiten, maar het hoeft
niet. Mijn bomen hebben geen meeldauw.’
Subtiele promotie
Van Kekum en de andere netwerkcollega’s
promoten hun project binnen hun NFO-afdeling
op een subtiele manier. ‘Als ze op bedrijfsbezoek komen, zeg ik niks. Met mooie praatjes
bereik je niet veel. Ze zien zelf wel hoe de
bomen erbij staan en hoe het fruit is. Dat zegt
genoeg.’

In het rassenonderzoek draait het vooral
om schurftresistentie. De Nederlandse
fruitteelt beschikt maar over enkele resistente rassen tegen deze belangrijke ziekte, waaronder de appel Santana en de
minder schurftgevoelige peer Concorde.
De resistentie berust bovendien op maar
één gen, waardoor er een redelijke kans
op doorbraak van de resistentie blijft
bestaan. De praktijk bespuit deze rassen
daarom toch nog een paar keer per jaar
tegen schurft. Dit alles geeft aan dat het
huidige assortiment schurfresistente
rassen te smal is. Productschap Tuinbouw
en het ministerie van LNV financieren dan
ook beiden het selectie-onderzoek.
Het gaat naast schurftresistentie vooral
om rassen die in de smaak van consumenten zullen vallen. ‘Want’, zegt Jan Vink,
onderzoekscoördinator fruit bij Productschap Tuinbouw, ‘consumenten hebben
alleen iets met milieuvriendelijk fruit als het
ook lekker is.’ Voor fruittelers geldt iets
soortgelijks. Vink: ‘Ze hebben absoluut de
voorkeur voor milieuvriendelijke rassen,
maar telers moeten ze wel goed kunnen
vermarkten.’
Vink is ervan overtuigd dat er meer goede
resistente rassen komen. Vooral nu Plant
Research International merkertechnonologie ontwikkelt om sneller schurftresistentie op te sporen. ‘Daarmee houden we
ruimte over voor andere dingen, zoals
screening van nog meer rassen en ook
kunnen we bijvoorbeeld voor elke smaakvoorkeur van consumenten een resistent
ras ontwikkelen.’

‘Schone sloot’ steekt nek uit
voor ‘Telen met toekomst’
Fruitteelt en schone sloot pakt een belangrijke ‘best practice’ op, die het praktijknetwerk Telen met toekomst (Tmt) bewust
laat liggen: het toepassen, uitproberen en
optimaliseren van schurftresistente rassen.
Tmt-fruittelers bevorderen een duurzamere
gewasbescherming om uiteindelijk te kunnen
voldoen aan het convenant gewasbescherming.
Daarin hebben overheid en bedrijfsleven afgesproken dat in 2010 de milieubelasting door
gewasbeschermingsmiddelen met 95 procent
gedaald moet zijn ten opzichte van 1998.
Resistentie is als preventieve maatregel één van
de belangrijkste thema’s. Dat Tmt-voorloperbedrijven deze best practice nauwelijks oppakken, komt omdat een nieuwe aanplant een
ingrijpende beslissing is. ‘Dat is nu net iets wat
je niet in een paar jaar kunt doen’, zegt PPO-

Santana

onderzoeker Herman Helsen, die zowel bij Telen
met toekomst als bij het schone slootproject
betrokken is. De voorloperbedrijven van Fruitteelt en schone sloot nemen het commerciële
risico wel om snel een grote vooruitgang te
boeken in duurzaamheid. ‘Overigens is het niet
zo dat Tmt niet omkijkt naar resistente rassen’,
aldus Helsen. ‘We maken er wel de geesten rijp
voor. Vooral in Zeeland waar een kernbedrijf van
Tmt tevens een netwerkbedrijf is van Fruitteelt
en schone sloot. De ondernemer is heel enthousiast over het schruftresistente ras Santana
en de besparing op bestrijdings-middelen.’
In de twee netwerken is ook veel aandacht voor
het effect van oorwurmen op bloedluis, de
belangrijkste fruitteeltplaag op dit moment. In
2005 zijn in het innovatienetwerk Fruitteelt en
schone sloot voor het eerst oorwurmen uitgezet
tegen bloedluis.
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De markt op met duurzame rassen
Telers willen graag milieuvriendelijke
rassen telen, maar er moet wel een markt
voor zijn. De introductie van een nieuw ras
vergt de nodige aandacht voor ketensamenwerking, marketing en promotie.
Voor het nieuwe appelras Santana is de afzet
immiddels geregeld via The Greenery. Technisch
loopt dat goed, maar de prijsvorming kan beter.
Dat de appel niet met groot enthousiasme wordt
gepromoot, komt omdat de martkintroductie
enkele jaren geleden niet vlekkeloos is verlopen.
De aanvankelijke bewaarproblemen zijn nu door
onderzoek van PPO overwonnen.
Santana is milieuvriendelijk, maar vooral lekker.
Dat geldt ook voor de peer Concorde.
‘Uitstekend’, vinden de twee groente- en fruitwinkeliers. ‘Mensen die Concorde hebben
geproefd kopen hem weer, aldus groenteman

Tonny van Eldijk. Ook op Santana hebben mijn
klanten positief gereageerd.’
Intussen heeft Santana er een verkoopargument
bij gekregen. Veel mensen met appelallergie
vertonen geen of nauwelijks allergische reacties
als ze Santana eten. Dat is gebleken uit oriënterend onderzoek door Plant Research International en UMC Utrecht en vervolgonderzoek
bij UMC Groningen. Belangrijkste conclusie:
driekwart van de geteste personen heeft dusdanig weinig last van klachten dat zij Santana
willen kopen. Punt is alleen: hoe en waar kan
zo’n appel verantwoord worden verkocht.
Onderzoeker Rien van der Maas zoekt daarom
partijen waarmee hij een miniketen wil opzetten
om op kleine schaal de hypo-allergene appel te
introduceren. Loopt dit goed, dan kan de afzet
worden opgeschaald.

Appelallergiepatiënt Barry van Kekum kan weer appels eten. Als mede-ondernemer van fruitteeltbedrijf Van
Kekum kan zij makkelijk aan de hypo-allergene appel Santana komen. Het ras staat op het eigen bedrijf.
Voor andere allergiepatiënten moet de appel beter bereikbaar worden. Daarvoor komt een miniketenproject.

Colofon
coördinatie Rien van der Maas (PPO Fruit) tekst Ria Dubbeldam (Grafisch Atelier Wageningen)
fotografie PPO Fruit, Hans Dijkstra (bvBeeld) vormgeving Jelle de Gruyter (Grafisch Atelier
Wageningen) druk Drukkerij Modern, Bennekom uitgave PPO Fruit

Waterschap steunt het
fruitteeltproject
Waterschappen en fruittelers werken al jaren
samen aan de verbetering van de waterkwaliteit.
Sinds 2002 heeft Waterschap Rivierenland een
meetnet om de concentratie van een aantal
werkzame stoffen in sloten te meten. In de
fruitteelt gaat het om circa 30 middelen. Hoewel
het aantal normoverschrijdingen afneemt, zijn ze
er nog wel.
‘We vinden het daarom een goed initiatief dat
drie fruittelers in Vijfheerenlanden Alblasserwaard verder gaan dan wettelijk moet’, zegt Eric
Marsman van Waterschap Rivierenland. ‘Toen bij
ons een verzoek binnenkwam voor financiële
ondersteuning van een project, hebben we dat
dan ook gehonoreerd. Het project Fruitteelt en
schone sloot beoogt een rendabele fruitteelt
naast watergangen, zonder bespuitingen die
leiden tot overschrijding van de normen. We
hebben met de koploperbedrijven afspraken
gemaakt over het middelenpakket. De telers
laten zes milieukritische middelen (drie fungiciden en drie insecticiden) staan. Verder spuiten
ze in de eerste rijen langs sloot bijna geen
schurftmiddelen, omdat daar schurftresistente
rassen zijn geplant.’
Het effect van de gerealiseerde spuitschema’s
van de bedrijven rekent PPO door met de
milieumeetlat van CLM. Als het eningszins kan,
zal ook de waterkwaliteit worden gemeten.
Waterschap Rivierenland bestudeert of ze extra
metingen kan doen bij de meetpunten dichtbij
de proefpercelen van de telers. De opgedane
kennis en ervaringen zullen worden overgedragen aan andere telers van het waterschap.
Bij de foto: de oranje driftarme Venturidoppen zorgen
ervoor dat zo min mogelijk bestrijdingsmiddelen in
de sloot terecht komen.

